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This research aimed to study characters and acting style of actors and actresses in 

Thai films which awarded Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa 

Awards), and to examine The studied units were 12th-21st best actors and actresses of 

Subhanahongsa Awards (from the year 2002-2011).  The researcher analyzed characters 

and acting styles of those 20 best actors and actresses from the films, and also interviewed 

directors, acting coaches, academics and actors to examine Thai acting styles.   

The study found that physical appearance, social, and psychology of the main characters 

obviously reflected Thai society and culture in term of their living and belief. This was 

because most of the characters were reasonably built up.   In addition, the acting styles of 

those actors and actresses were realistic under Thai culture and social context.  Most of the 

studied actors and actresses had realistic movement, used their voice sensibly; and 

rationally expressed their emotion and feeling.  These findings would affirm Thai acting style 

and contribute to the development of the acting in Thai films.  
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    การแสดงออกทางร่างกาย และการใช้เสียง          132 

     ลกัษณะการนงั          133 

     ลกัษณะการยืน          141 

     ลกัษณะการเดิน          144 
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    การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก          165 
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บัญชีตาราง 

 
ตาราง                        หน้า 

 1 รายชือภาพยนตร์ไทยทีทําเงินสูงสุดในประเทศไทย  37 

 2 จํานวนภาพยนตร์ทอีอกฉายระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2544  76 

 3 รายชือนกัแสดงนําชายและนกัแสดงนําหญิงทีได้รับรางวลัสุพรรณหงส์  77 

 4 สรุปลกัษณะของตวัละคร  ทางด้านกายภาพ  ทางด้านสงัคม  และทางจิตวิทยา  118 

 5 ผลการวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการสร้างตวัละคร 

   และบทบาทของตวัละคร  จําแนกตามเรือง  121 

 6  ผลการวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางร่างกาย  

   จําแนกตามเรือง  151 

 7 ผลการวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางการใช้เสียง  

   จําแนกตามเรือง  159 

 8 ผลการวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางอารมณ์ 

   และความรู้สึก จําแนกตามเรือง  203 

 

 

 

 



 

 

บัญชีภาพประกอบ 

 
ภาพประกอบ              หน้า 

 1 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11  85 

 2 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง บิวตีฟูลบ็อกเซอร์  87 

 3 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก  89 

 4 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง จอมขมงัเวทย์  91 

 5  โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  93 

 6 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง ไชยา  95 

 7 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย ์  96 

 8  โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง สามชกุ  98 

 9 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  99 

 10 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง ฝนตกขนึฟ้า  101 

 11 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง 1 + 1 เป็นสูญ  102 

 12 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง คืนบาปพรหมพิราม  104 

 13 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง เดอะ เลทเทอร์  105 

 14 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง เอ๋อเหรอ  107 

 15  โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง หนหูนิเดอะมฟูว ี  108 

 16 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง แฝด  110 

 17 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง รักสามเศร้า  111 

 18 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  113 

 19 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง กวน  มนึ  โฮ  114 

 20 โปสเตอร์ภาพยนตร์เรือง ลัดดาแลนด์  116 

 21 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11  134 

 22 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก  134 

 23 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  134 

 24 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง หนหูินเดอะมฟูว ี  135 

 25   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  เออ๋  และกวนมึนโฮ  135 

 26 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง คืนบาปพรหมพิราม 1+1 เป็นสูญ  

   และฝนตกขึนฟ้า  136 



 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

 
ภาพประกอบ              หน้า 

 27 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก และลดัดาแลนด์  136 

 28   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรกั  137 

 29 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  และชวัฟ้าดินสลาย  137 

 30   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง เอ๋อเหรอ  138 

 31   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรกั  138 

 32   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  138 

 33 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์  139 

 34   ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขนึฟ้า  139 

 35 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรกั  140 

 36 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรกั  140 

 37 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง 1 + 1 เป็นสูญ  141 

 38  ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  เออ๋เหรอ  และรกั/สาม/เศร้า  141 

 39   ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง หนหิูนเดอะมูฟว ี  141 

 40 ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  และกวน มนึ โฮ  142 

 41 ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง หนหิูนเดอะมูฟว ีและชวัฟ้าดินสลาย  143 

 42   ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง สามชุก  143 

 43   ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง 15  คํา  เดือน  11  144 

 44   ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  144 

 45   ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง 1 + 1 เป็นสูญ  145 

 46   ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง กวนมึนโฮ  145 

 47 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก และรัก/สาม/เศร้า  146 

 48 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  146 

 49   ลกัษณะการนอนจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก  แฮปปีเบิร์ดเดย์   

   รถไฟฟ้ามาหานะเธอ แฝด  ลดัดาแลนด์  และกวน มนึ โฮ  148 

 50 ลกัษณะการนอนจากภาพยนตร์เรืองกวน มึน โฮ   แฮปปีเบิร์ดเดย์   

   จดหมายรกั และแฝด  149 

  51 ลกัษณะการนอนจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย และแฝด  149 



 

 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

 
ภาพประกอบ              หน้า 

 52 อารมณ์พืนฐานของมนษุย์  166 

 53   การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11  167 

 54   การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง บิวตีฟลูบอ็กเซอร์  167 

 55 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก  168 

 56 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก  169 

 57 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง แฝด  170 

 58 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์  170 

 59 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า  170 

 60 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง หนหูนิเดอะมฟูว ี  171 

 61 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง กวน มนึ โฮ  172 

 62 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก  174 

 63 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  175 

 64 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง รัก/สาม/เศร้า  175 

 65 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง เดอะเลทเทอร์  176 

 66 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  176 

 67 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  177 

 68 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง แฝด  178 

 69 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์  178 

 70   การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง กวน มึน โฮ  178 

 71  การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขนึฟ้า  179 

 72 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ไชยา  181 

 73 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  181 

 74   การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง 1 + 1 เป็นสูญ  181 

 75 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  182 

 76 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  183 

 77 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง จอมขมงัเวทย์  184 

 77 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง จอมขมงัเวทย์  184 



 

บัญชีภาพประกอบ (ต่อ) 

 
ภาพประกอบ              หน้า 

 78 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง 13  เกมส์สยอง  184 

 79 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง แฝด  184 

 80 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์   185 

 81 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง หนหูนิเดอะมฟูวี  186 

 82 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง กวน มนึ โฮ  186 

 83 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า  187 

 84 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง คืนบาปพรหมพิราม  189 

 85   การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง 1 + 1 เป็นสูญ  189 

 86 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง รกั/สาม/เศร้า  190 

 87 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  191 

 88 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์  191 

 89  การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง เดอะเลทเทอร์ จดหมายรัก  191 

 90 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์  193 

 91 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง แฝด  194 

 92 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง กวน มนึ โฮ  195 

 93 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า  195 

 94 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง เออ๋เหรอ    197 

 95 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง 1 +1 เป็นสญู  198 

 96  การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  198 

 97 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง หนหิูนเดอะมฟูว ี  199 

 98 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง กวน มึน โฮ  199 

 99 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  200 

 100 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง  แฝด  200 

 101 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์  201 

 102 การแสดงอารมณ์รังเกยีจจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า  201 



 บทที  1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ภาพยนตร์เป็นสือสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม  การเมือง  และศิลปวฒันธรรมประเพณีของ

ชาติในแตล่ะยุคสมยั จึงนบัได้วา่ภาพยนตร์แต่ละเรืองเป็นมรดกอนัลําค่าต่อการศึกษาของคนรุ่นหลัง

เป็นอย่างมาก และการทีภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดให้มีการประกวดภาพยนตร์รางวลัต่างๆ อาทิ 

ภาพยนตร์ยอดเยียม นักแสดงยอดเยียม ผู้ กํากับยอดเยียม เพือคัดเลือกคนในวงการบันเทิงทีมี

ความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นการส่งเสริม ยกย่อง ให้กําลังใจแก่ผู้ ทีทํางานด้านภาพยนตร์ 

รวมถงึการยกระดบัภาพยนตร์ไทยให้มีคณุค่า และต้องการให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึความสําคญัของ

ภาพยนตร์ไทยทีต้องชว่ยกนัส่งเสริมและร่วมกนัจรรโลงตลอดไป 

 นบัตงัแตภ่าพยนตร์เรืองแรก “นางสาวสุวรรณ”  ทีใช้ตวัแสดงเป็นคนไทยทงัหมดแต่สร้างใน

นามบริษัทยูนิเวอร์แซล  มีนายเฮนรี  แมคเรย์  เป็นผู้ ดําเนินงาน  โดยได้รับความร่วมมือจาก                    

กรมมหรสพหลวงและกรมการรถไฟหลวงและกรมรถไฟหลวงในสมยัรัชกาลทีหก  แล้วนําออกสู่สายตา

ประชาชนชาวไทยเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2466 จนถงึปัจจบุนันี  นับเป็นเวลายาวนานถึง 84 ปีแล้วที

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้กําเนิดขึน  แม้ในความเป็นจริงภาพยนตร์ไทยยังไม่สามารถก้าวไป

ข้างหน้าได้มากเท่าประเทศแถบตะวนัตก  แต่ทุกฝ่ายทีเกียวข้องก็ได้พยายามทีจะส่งเสริมให้มีการ

พฒันาอยา่งตอ่เนืองตลอดมา  แม้แตส่ถาบนัพระมหากษัตริย์ก็ยงัให้ความสําคญัแก่ภาพยนตร์ไทยโดย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานวันภาพยนตร์แห่งชาติ                      

คือวนัที 4 เมษายน ของทุกปี อย่างไรก็ตามหลายสิงทีมีความสําคัญทีชาวไทยได้รับจากการมี

ภาพยนตร์คือความรู้  ความบนัเทิง  ตลอดจนการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคน

ไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ซงึถือเป็นคณุคา่อย่างยิง (คีตาเรดคอร์ด.  2535: 19) 

การทีภาครัฐและภาคเอกชน  อาทิ  สํานกันายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์

ไทย  หรือสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติได้มีการจดัประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชือรางวลัต่างๆ ซงึมีรางวลั

หลักสามรางวลัทีมีการจดัประกวดขึนในประเทศไทยปัจจุบนั  ได้แก่ รางวลัพระสุรัสวดี(รางวลัตุ๊กตา

ทอง)  รางวลัสุพรรณหงส์ทองคํา(รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์) และรางวลัชมรมวิจารณ์

บนัเทิง  โดยรางวัลเหล่านีถือเป็นก้าวสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้

เจริญรุ่งเรือง  ซึงหมายถงึความอยู่รอดของวงการภาพยนตร์ไทยและความบนัเทิงทีประชาชนจะได้รับ 

เช่นเดียวกบัทางตะวนัตกทีมีรางวลัออสการ์  ซึงเป็นรางวลัทรงเกียรติของวงการฮอลลีวดูเช่นกนั 
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 ในการประกาศรางวัลภาพยนตร์สําหรับคนในวงการบันเทิงแต่ละครังกระแสเสียงของ

สือมวลชนหลังการประกวดเสร็จสิน  มกัจะทําให้บคุคลทีได้รับรางวลัมีชือเสียงมากขนึในทงัแงบ่วกและ

ลบ  แนน่อนวา่เมือมีการประกาศรางวลั  รางวลัทีสือมวลชน  คนในวงการบนัเทิง และประชาชนทัวไป

จบัจ้องมากทีสุด ได้แก่ รางวลันกัแสดงยอดเยียม   

 ในการแจกรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ทีจดัโดยสมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติ

ในแตล่ะปี  มกัจะมีกระแสวิพากษ์วจิารณ์ถงึความไมเ่หมาะสม นบัตงัแตก่ารให้รางวลันกัแสดงนําหญิง              

ยอดเยียมในปี พ.ศ. 2551 ซงึผู้ ได้รับรางวลั ได้แก ่มาช่า วฒันพานิช จากเรืองแฝด ซึงมีความโดดเด่น

ใกล้เคียงกบั สินจยั เปล่งพานิช จากเรือง รกัแห่งสยาม รวมถึงการได้รับรางวลับทภาพยนตร์ยอดเยียม

ของเรือง เพือน...กรูักมงึวะ่  ซึงเป็นภาพยนตร์ชีวิตของชายเพศทีสาม รวมไปถึงความสับสนของรางวลั

นกัแสดงนําในรางวลัสุพรรณหงส์ในหลายปีทีผ่านมา เนืองจากประชาชนทวัไปเกิดความคลางแคลงใจ

ในการตดัสินของคณะกรรมการ อาทิ รุ้งลาวลัย์ โทนะหงษา จากเรือง หนูหินอินเตอร์ และนวรัตน์ เตชะ

รัตนประเสริฐ ได้รับรางวลันักแสดงนําหญิงยอดเยียม จากเรืองข้าวเหนียวหมูปิง ซึงเป็นลูกสาวของ

สมศกัดิ  เตชะรัตประเสริฐ เจ้าของคา่ยภาพยนตร์สหมงคลฟิล์ม ซึงสุดท้ายได้ตัดสินใจคืนรางวลัให้แก่

ทางสมาพนัธ์ภาพยนตร์ เนืองจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการได้มาซึงรางวลั  

และเป็นทีถกเถียงกนัในเรืองของปัจจยัทีควรพิจารณาสําหรับการแสดง (ไฮเดฟ บลูเรย์ ดีวีดี โฮมเธีย

เตอร์ดอทคอม.  2551: ออนไลน์)  

        จากมาตรฐานของสุนทรียะ หรือความงาม (Aesthetic Standard) นกัวิชาการหลายท่านได้

มองเห็นตา่งกนั  ทฤษฎีความงาม เป็นเรืองทีถกเถียงกนัมากในทางสุนทรียศาสตร์ อีกอย่างหนึงก็คือ 

ตําแหนง่ของความงาม หรือการตดัสินความงาม ซึงสุนทรียะของการแสดงในกลุ่มต่างๆ ย่อมมีความ

แตกตา่งกนั อาทิ ภาพยนตร์อินเดียในปัจจุบนัให้ความสําคญักบัการเต้นและการร้องเพลง ภาพยนตร์

เกาหลีเน้นการใช้อวจันภาษาทีสมจริงของนักแสดง ในขณะทีภาพยนตร์ญีปุ่ นเน้นอัตลักษณ์การ

แสดงออกทางวฒันธรรมของชาติเป็นสําคญั  รวมไปถึงภาพยนตร์ทางแถบตะวนัตกจะเน้นการแสดงที

เป็นธรรมชาติสมจริง จากการสัมภาษณ์นักแสดงหลายท่านของไทย ได้ให้ความเห็นในเรืองของ

สุนทรียะทางการแสดง (Acting) ทีคล้ายคลึงกันว่า ความงามอนัเกิดจากการแสดงนันต้องมีความ

สมจริง   

 สดใส พนัธุมโกมล (2542: 4) ได้ให้ทศันะเกียวกบัการแสดงอย่างน่าสนใจว่า การแสดงอย่าง

จริงใจเป็นสิงทีสําคัญทีสุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในประเภทใด แนวใด และในยุคสมัยใด 

ข้อผิดพลาดของนักแสดงทีแสดงอย่างเสแสร้งแกล้งทํานันมกัมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดว่าการ

แสดงคือการเสแสร้งแกล้งทํา ซึงข้อเข้าใจผิดดงักล่าว จะนําไปสู่การปฏิบติัทีทําให้เกิดการแสดงชนิดที

เรียกวา่ “จงใจแสดงอารมณ์” โดยปราศจากความจริงใจภายใน ซึงปัญหาทีตามมาทําให้ผู้ ชมจํานวนไม่
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น้อยก็เข้าใจผิดคิดวา่การแสดงแบบ “จงใจแสดง” เช่นนนัเป็นการแสดงทีถูกต้อง และตราบใดทียงัไม่มี

การแก้ไขความเข้าใจทีผิดพลาดเกียวกบัความหมายของการแสดง ยงัคิดกนัวา่ถ้าจะ “แสดง” แล้วก็ยงั

ต้องเสแสร้งปันแต่งกิริยาขึน จะแสดงอารมณ์ก็ต้องแสดงให้เห็นความสามารถของนกัแสดง โดยไม่

คํานึงถงึเรืองราว  หรือความเป็นจริงของตวัละคร  การแก้ไขปัญหาทีทําให้นกัแสดงขาดความจริงใจใน

บทบาททีตนแสดงก็ยอ่มเป็นไปไม่ได้   

สุทธาสินี  พุทธินนัท์ (2552: สัมภาษณ์) ได้แสดงทัศนคติเรืองของสุนทรียะหรือความงาม

ทางด้านการแสดงว่า "ความเข้าใจธรรมชาติของการเป็นมนุษย์ เวลาแสดงต้องคิดถึงหลักธรรมชาติ       

กฎของธรรมชาติคืออะไร แล้วความเป็นมนุษย์ของเรามีอะไรบ้างทีเป็นธรรมชาติ ถ้าเราเข้าไปสู่

คาแรคเตอร์ของตวัละครตวันนัอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว เข้าใจระบบความคิด เข้าใจระบบการดําเนิน

ชีวิตและการปฏิบัติ ก็จะเป็นกุญแจทีจะทําให้นักแสดงถ่ายทอดลักษณะของตัวละครตัวนันได้ดี                  

คืออิงธรรมชาติ"  

 ศิริลกัษณ์  ผ่องโชค (2552: สัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็นในเรืองสุนทรียะของการแสดงวา่               

 

จะตอบให้เป็นคําจํากัดความก็ยาก  เพราะอะไรทีเป็นศิลปะมันไม่ได้มีสิงทีบอกว่าถกูหรือผิด              

ดีหรือดเีลศิ  ทุกอย่างอยู่ทีงานทีสร้างคดิและมมุมองของคน คนบางคนทีจะมองเห็นสิงต่างๆ  ความงาม

อยูท่ีประสบการณ์ของคนคนนันหรือ test ของคนคนนัน  test คือรสนิยมทีเกิดขึนจากประสบการณ์ของ

คนคนนัน จากการเห็นชินงานหรือความงามจากสิงต่าง ๆ  ถ้าจะให้บอกนิยามเป็นวิชาการก็คงไม่ได้

เพราะว่าสว่นตวัเราอาจจะได้เรียน ได้รู้ ถึงนิยามต่าง ๆ หรือว่าประวัติศาสตร์ในการละครมาแต่ในการ

ปฏิบตัิจริงมันต่างกนั 

 

พรชิตา  ณ สงขลา (2552: สัมภาษณ์)  กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้ว่า “ถ้าจะแสดงให้ได้ดี 

ให้งามต้องแสดงได้อยา่งสมจริง อะไรทีดูสมจริงกบัเรืองนนัๆ คือ ในแตล่ะเรืองก็มีความสวยงามตา่งกนั 

มีความเป็นเอกลกัษณ์ตา่งกนั”   

 

 อธิชา  พงศิริพฒัน์ (2552: สัมภาษณ์) นกัแสดงดาวรุ่งอาย ุ20 ปี กล่าววา่  

 

การแสดงแตล่ะอย่างจะงามได้ ก็ต่อเมือภาพทีผู้ ชมได้เห็น เป็นภาพทีสวยงามน่าจดจํา และก็             

ทําให้ผู้ชมมีความ รู้สึกร่วมกันไปด้วย ส่วนเรืองของความเชือ นักแสดงจะต้องมีให้ได้ ซึงค่อนข้างยาก

เหมือนกนั เพราะว่ามันไม่ใชต่วัเรา เราจะต้องเรียนรู้ทีจะเป็นคนอืน คือการเป็นนักแสดงทีดี สําคัญมาก

เรืองทีต้องเรียนรู้ชีวิตคนอนื ต้องรับรู้ความรู้สกึของคนอืน ต้องมีมนุษย์สัมพนัธ์กบัคนอืน จะอยู่คนเดียว

ไม่ได้ และความงามทีจะเกิดขนึบนเวที หรือบนภาพทีปรากฏ มนักม็ีหลายๆ อย่างประกอบกนั   
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 การจะได้มาซึงรางวัลสําหรับการแสดงทียอดเยียมนนั  นอกเหนือจากความสามารถของ

นกัแสดง  อาจมีปัจจยัอืนๆทีทําให้นกัแสดงประสบความสําเร็จจนได้มาซึงรางวลัอันทรงเกียรติ  อาทิ  

ตวับทละครและบทบาททีได้รับของนกัแสดงมีความท้าทาย  ผู้ สนับสนุนในวงการบนัเทิง  หรือแม้แต ่

ภูมิหลงัของนกัแสดงก็อาจมีผล  โดยเป็นเรืองทีต้องทําการศกึษาวิเคราะห์ตอ่ไป 

ไมมี่ใครปฏิเสธวา่นกัแสดงหลายทา่นในปัจจุบนัเป็นผู้ทีมีความสามารถและมีพรสวรรค์ในการ

แสดงอย่างดีเยียมถึงแม้อายุยงัน้อยก็ตาม จากการศกึษาในเบืองต้นพบวา่นกัแสดงทีได้รับรางวลัต่างๆ  

ไมว่า่จะเป็นรางวลัตุ๊กตาทอง (รางวลัพระสุรัสวดี) รางวลัสุพรรณหงส์ รางวลัคมชดัลึกอวอร์ด รางวลั

ชมรมวจิารณ์บนัเทิง และรางวลัอืนๆ เป็นนกัแสดงทีมีความหลากหลายในแงส่ไตล์ของภาพยนตร์ทีรับ

แสดง การวางตวัของนกัแสดง อายุของนกัแสดง เป็นต้น ซึงทําให้ผู้วิจัยตระหนกัวา่อาจมีปัจจัยทีเป็น

บริบททางสงัคมและวฒันธรรมทีส่งผลให้การแสดงของไทยนนัมีแบบฉบบัทีแตกต่างจากประเทศอืนๆ 

โดยทีผู้ วิจยันนัมีความเชือวา่การแสดงกบับริบททางสังคมไทยนนัมีความสมัพนัธ์กนั โดยภาพยนตร์นนั

เป็นสือประเภทหนงึทีสะท้อนภาพของความเป็นไทยได้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเรืองของ ชีวิตความ

เป็นอยู ่ความเชือ การเมือง สังคม ศาสนา เป็นต้น ซึงในการศึกษานีผู้ วิจยัสนใจศึกษานกัแสดงชาย

และหญิงทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติสุพรรณหงส์ เพราะวา่รางวลัพระราชทานอนัทรงเกียรตนิเีป็น

รางวลัทีมีมานานมากกว่ารางวลัใดๆ ทีเกียวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย และยังคงมีมาตราบจน

ปัจจบุนั ทงัยงัเป็นรางวลัทีสมาพนัธ์ภาพยนตร์เป็นคนตดัสิน และเป็นรางวลัทีได้รับการยอมรับจาก

บุคคลทางภาพยนตร์มากทีสุด 

มทันี  รัตนิน (2549: 97-101) ได้แบง่ประเภทของนกัแสดงตามความสามารถในการถ่ายทอด

การแสดงออกเป็น 3 ประเภท  กล่าวคือ  ประเภทแรกนนัเป็นนกัแสดงทีแสดงออกภายนอกด้วยกิริยา

ทา่ทาง สีหน้า ประกอบกบัการใช้เทคนิคทีดี โดยนกัแสดงประเภทนีเรียกได้วา่เป็นนกัแสดงมุง่เทคนิคที

สามารถทําให้ผู้ ชมเชือได้และพอใจ คือสามารถทําได้แนบเนียนแต่ภายในไม่ได้มีความรู้สึกเช่นที

แสดงออก ประเภททีสองนนัเป็นประเภททีนกัแสดงนนัได้สวมจิตใจเข้าไปในตวัละคร เพือสมมุติให้

ตนเองเป็นตวัละครนนั เรียกวา่เป็นนกัแสดงทีมุ่งอารมณ์ และประเภทสุดท้ายนนั  เรียกวา่ นกัแสดงผู้ มี

ความสมดุล ทีมีความชํานาญทางด้านเทคนิค ทงัยงัพฒันาทางอารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กนัไป ดงันนั

ศิลปะการแสดงทางด้านการแสดงออกทีต้องฝึกฝนจนชํานาญนนัมี 3 ด้าน ได้แก่ การแสดงออกทาง

ร่างกาย การแสดงออกทางเสียง และการแสดงทางอารมณ์ความรู้สึก  

ผู้ วิจัยได้ตงัข้อสังเกตไว้หลายประการเกียวกับการแสดงภาพยนตร์ไทยว่าเหตุใดจึงมีการ

แสดงออกทีแตกต่างไปจากประเทศอืนๆ ในขณะทีทางแถบตะวนัตกนันเห็นได้ชดัวา่สไตล์ของการ

แสดงนนัมีลกัษณะสมจริง ซึงการแสดงสไตล์แบบไทยทีเป็นอยู่ในปัจจุบันนนัคล้ายคลึงกับทางแถบ

ตะวันตกเมือหลายสิบปีทีแล้ว ในลักษณะของละครแนวนําเน่า (Soap opera) โดยดูได้จากการ



5 

 

แสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางเสียง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจาก

ภาพยนตร์ในชว่งทศวรรษทีผ่านมา 

 โดยจากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่ารูปแบบของการแสดงทีแสดงออก ทังอวัจนภาษา การใช้

นําเสียง  การเคลือนไหว บุคลิกภาพ การวางตวั และอืนๆนันแสดงออกถงึความเป็นไทยได้อยา่งชดัเจน 

แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปนนัการแสดงออกดงักล่าว  อาจเป็นข้อสงัเกตทีทําให้เราเข้าใจถึงบริบทสงัคม

และวฒันธรรมไทยทีถกูถ่ายทอดออกมาในสือประเภทภาพยนตร์ ดงันนัการทําวิจยัเรืองสไตล์การแสดง

ภาพยนตร์ในบริบทของสังคมและวฒันธรรมไทยก็เพือต้องการศึกษาและชีให้เห็นถึงสไตล์การแสดง

ของไทยในปัจจบุนัทียงัคงมีลกัษณะแบบใด  บ้างก็วา่อาจเป็นการเน้นอารมณ์ (Emotional) ทีไม่สมจริง

อยู่มาก  ในขณะทีในแถบตะวนัตกหรือประเทศในเอเชียนนัมีการแสดงทีสมจริง ผู้ วจิยัจึงต้องการตอบ

คําถามวา่ แท้จริงแล้วการแสดงภาพยนตร์ของไทยมีรูปแบบใด  ซงึจะมีผลเกียวเนืองไปถึงปัญหาและ

อปุสรรคในการฝึกนกัแสดงไทย ทงัยงัส่งผลต่ออาชีพนกัแสดง  ผู้ กํากับ  ผู้ ฝึกนักแสดง ในบริบทของ

สงัคมไทยและวฒันธรรมไทย รวมถงึเป็นประโยชน์ตอ่วงการการแสดงไทย โดยตระหนกัถงึการแสดงที

ถกูต้อง และตระหนกัถึงสิงทีได้ปฏิบตัิอยู่ สิงตา่งๆ เหล่านีเป็นเรืองทีต้องศกึษาค้นหาข้อมลูแบบเจาะลึก

ในเชิงคุณภาพ เพือการพฒันาการแสดงของไทยต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวจัิย 

1. เพือศกึษาวิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ไทยในสงัคมและวฒันธรรมไทย 

2. เพือศกึษาวิเคราะห์รูปแบบสไตล์การแสดงในภาพยนตร์ไทย     

 

ความสาํคัญของการวจัิย  

1.  ผลการวิจยัจะเป็นข้อมูลสําหรับการพฒันาการเรียนการสอนวชิาการแสดง (Acting)  

 2. เป็นประโยชน์ต่อนกัวชิาการ ผู้ กํากบัการแสดง ผู้ ฝึกนกัแสดง นกัแสดงและบคุคลทเีกียวข้อง 

ในการพฒันาทิศทางการแสดงภาพยนตร์ทีมีความเหมาะสมในบริบทวฒันธรรมและสงัคมไทย  

 3.  ทําให้ผู้ทีสนใจในเรืองของการแสดงภาพยนตร์และผู้ เกียวข้อง  ตระหนกัถึงรูปแบบการ

แสดงภายใต้บริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ผู้ วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัเรือง ตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยทีได้ รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์                       

โดยทําการศึกษาการแสดงของนกัแสดงไทยทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ทีจดัโดย
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สมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2554 ครังที 12-21 โดยศึกษาจากนกัแสดงนําชาย

และหญิง ทงัสิน 20 คน จากภาพยนตร์ 20 เรือง ดงัต่อไปนี 

 

ครังที 12  

นพดล ดวงพร     จากเรือง  15 คํา เดอืน 11 

อริศรา วงษ์ชาลี    จากเรือง  1+1 เป็นสูญ  

 

ครังที 13 

อสันี สุวรรณ     จากเรือง  บิวตีฟลูบ็อกเซอร์  

พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์   จากเรือง  คืนบาปพรหมพิราม  

 

ครังที 14 

ปิติศกัดิ  เยาวนานนท ์   จากเรือง  ไอ้ฟัก  

แอน ทองประสม    จากเรือง  เดอะเลตเตอร์ จดหมายรกั  

 

ครังที 15 

ฉตัรชยั เปล่งพานชิ    จากเรือง  จอมขมงัเวทย์  

นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ  จากเรือง  เออ๋เหรอ  

 

ครังที 16 

กฤษดา สุโกศล    จากเรือง  13 เกมสยอง  

รุ้งลาวลัย์ โทนะหงษา   จากเรือง  หนูหิน เดอะมฟูวี  

 

ครังที 17 

อคัรา อมาตยกุล    จากเรือง  ไชยา  

มาชา่ วฒันพานิช    จากเรือง  แฝด  

 

ครังที 18 

อนนัดา เอเวอริงแฮม   จากเรือง  แฮปปีเบิร์ธเดย์  

รัชวิน วงศ์วริิยะ    จากเรือง  รัก/สาม/เศร้า  
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ครังที 19 

ปรเมศร์ น้อยอํา    จากเรือง  สามชกุ  

ศิริน หอวงั    จากเรือง  รถไฟฟ้า มาหานะเธอ  

 

       ครังที 20  

      อนนัดา เอเวอริงแฮม             จากเรือง  ชวัฟ้าดินสลาย 

       หนึงธิดา โสภณ       จากเรือง  กวน มนึ โฮ 

 

       ครังที 21  

       นพชยั ชยันาม                      จากเรือง  ฝนตกขึนฟ้า 

       ปิยธิดา วรมสุิก                      จากเรือง  ลดัดาแลนด ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. วิเคราะห์ตัวละครใน

ภาพยนตร์ไทยเพือหา

บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 

 

2.1 ด้านทางกายภาพ 

2.2 ด้านสังคม 

2.3 ด้านจิตวิทยา 

 

2. ศึกษาสไตล์การแสดงของ

นักแสดงในภาพยนตร์

ไทย 

 

1.1 การแสดงออกทางร่างกาย   

1.2 การแสดงออกทางการใช้เสียง  

1.3 การแสดงออกทางอารมณ์และ

ความรู้สึก  

1.4 การสร้างตวัละครและบทบาท

ของตวัละคร 

 

 

ภาพยนตร์ไทย: ลักษณะตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและ

วัฒนธรรมไทย  

ข้อมูลทตุยิภูมิ 

ศกึษาตวัละครและ

สไตล์การแสดงของ

นกัแสดงนํา 

ชาย-หญิง จาก

ภาพยนตร์ทีได้รับ

รางวลัแหง่ชาติ

สุพรรณหงส์ตงัแตปี่ 

2545 –2554  

ข้อมูลปฐมภูมิ 

ศึกษาทศันคติของผู้ที

เกียวข้องกบัการ

แสดงตอ่การแสดง

ของนกัแสดงไทยโดย

สัมภาษณ์ 

-  นกัแสดง 

-  ผู้ กํากบั 

-  นกัวชิาการ 

-  ผู้ ฝึกนกัแสดง 

-  ผู้ชม 

ลักษณะตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคม

และวัฒนธรรมไทย 

ลกัษณะตวัละคร

และสไตล์การ

แสดงในบริบท

สงัคมและ

วฒันธรรมไทย  

กรณีศกึษา

รางวลัภาพยนตร์

แห่งชาติสุพรรณ

หงส์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นักแสดงนํา หมายถึง ดาราหญิงและชายทีได้รับบทบาทเป็นตัวแสดงหลักในเรือง ได้แก่ 

พระเอกและนางเอกในภาพยนตร์ทีได้รบัรางวลัสุพรรณหงส์ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2552 (ครังที 12-21)  

2. สไตล์การแสดง หมายถึง รูปแบบการแสดงออกของคนไทยในภาพยนตร์ไทย  โดยศึกษา

จากการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางการใช้เสียง การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สกึ การ

สร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร โดยศกึษาจากภาพยนตร์ไทยทีได้รบัรางวลันกัแสดงนาํชายและ

หญิงยอดเยียมตงัแต่ปี พ.ศ. 2534-2554     (ครังที12-21)  

3. ตัวละคร (Character) หมายถึง ผู้ มีบทบาทเป็นตวัดําเนินเรืองในภาพยนตร์ ทีมีความ

แตกตา่งกนัจากด้านกายภาพ ด้านสงัคม  และด้านจิตวิทยา 

4. รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ หมายถึง รางวลัทีมอบให้แก่บคุคลในวงการผลิต

ภาพยนตร์ไทย ทีมีผลงานดีเด่นทีสุดในสาขาต่างๆ โดยเลือกศึกษาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวัล

นกัแสดงนํายอดเยียมตงัแตปี่ พ.ศ. 2545-2554 (ครังที 12-21) 

 

 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยเรืองตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติสุพรรณหงส์ ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร

และงานวิจยัต่างๆ ทีเกียวกบัภาพยนตร์ การแสดงภาพยนตร์ วฒันธรรมและศิลปวฒันธรรม รวมทงั

สัมภาษณ์บุคลากรทีมีบทบาทต่อการแสดงและนักแสดงทีมีบทบาทต่อการผลิตภาพยนตร์ไทย                 

ในประเด็นทีเกียวเนืองกบังานวิจยัฉบบันี ตามลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี 

 

            2.1 ข้อมลูเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพยนตร์กบัสงัคมและวฒันธรรม 

 2.1.1 แนวคิดเกียวกบัสงัคมไทย 

 2.1.2 แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม 

 2.1.3 แนวคิดเกียวกบัความเชือในสงัคมไทย 

 2.1.4 แนวคิดเกียวกบัศิลปวฒันธรรม 

 2.1.5 ภาพยนตร์เป็นศิลปะ 

 2.1.6 วฒันธรรมไทยกบัภาพยนตร์ 

 2.2 ข้อมลูทีเกียวข้องกบัภาพยนตร์ 

  2.2.1 ความเป็นมาของภาพยนตร์ 

   2.2.2 ประเภทของภาพยนตร์  

  2.2.3 การแจกรางวลัภาพยนตร์ 

 2.2.4 หลักเกณฑ์ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ 

 2.2.5  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้รางวลัแกภ่าพยนตร์ 

 2.3 ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการแสดงและนักแสดง 

 2.3.1 การแสดงและสไตล์การแสดง 

 2.3.2 นกัแสดงทีดี 

 2.3.3 สุนทรียะทางการแสดง 

         2.3.4 ตวัละคร 
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2.1 ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับสังคมและวัฒนธรรม 
2.1.1 แนวคิดเกยีวกบัสังคมไทย 

 วิถีชีวิตของมนษุย์ทีเกิดมาทุกคนนบัตงัแตเ่กิดจนตาย จะมีส่วนเกียวข้องสมัพนัธ์กบับคุคลอืนๆ 

อยู่ตลอดเวลา เพราะการทีมนุษย์จะมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้และสามารถดําเนินชีวิตไปได้ด้วยดีนัน                 

จําเป็นจะต้องอาศยัพงึพิงบคุคลอืนๆ เช่น เมือเกิดขึนมาก็ต้องอาศยัพอ่แมพี่น้องในการเลียงดู เมือเติบ

ใหญ่ขึนก็ต้องมีความสัมพนัธ์กบัเพือนฝูง ครูอาจารย์ เมือพ้นวยัศึกษาเล่าเรียนต้องประกอบอาชีพ                

ก็จะต้องอาศัยพึงพิงบุคคลอืนๆ อีกมากมาย หรือแม้กระทังตอนเจ็บหรือตายไป ก็จะต้องได้รับการ

บริการและช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาล พระ และสัปเหร่อ 

 จะเห็นได้วา่ การทีบคุคลได้มีส่วนเกียวข้องสมัพนัธ์กบับคุคลอืน ทําให้เกิดสภาพของการพงึพิง

อาศยัและให้ประโยชน์แก่กนัและกนั อนัเป็นสิงสําคญัทีจะทําให้บุคคลสามารถมีชีวติรอดและดํารงอยู่

ได้ด้วยดี สภาพการณ์เช่นนีได้เกิดมาแล้วตงัแต่อดีต ปัจจุบนั และก็จะกระทําต่อไปในอนาคต ไม่เคย

ปรากฏทีใดวา่มนษุย์สามารถดํารงชีวติอยูไ่ด้นอกสงัคมแตเ่พียงลําพงั 

 จึงสรุปได้วา่ ลักษณะทางธรรมชาติทีสําคญัของมนุษย์ก็คือการทีจะต้องอยู่รวมกัน มีความ

เกียวข้องสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั เพือการมีชีวิตรอด และการมีสภาพของความเป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ ดงัที 

อริสโตเติล นักปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณได้กล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” (Man is a Social 

Animal) มนุษย์จะเจริญหรือเสือมขึนอยู่กับสถาบนัทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว และสถาบัน

ศาสนา เป็นต้น และยังกล่าวอีกว่า “ชีวิตทีดีของมนุษย์ในสังคมจะไม่สามารถเกิดขึนได้ ถ้าหากใน

สงัคมนนัปราศจากความยุติธรรม” เพราะฉะนนั เพือให้เข้าใจในเบืองต้น นิสิตนกัศึกษาและผู้สนใจควร

ศกึษาความหมายและความเป็นมาของสงัคมทีเกียวกบัความเป็นมาของมนษุย์ควบคูก่นัไปด้วย (พิชัย 

ผกากอง.  2547: 20) 

 

 ความหมายของสังคม 

 ความหมายของคําว่า “สังคม” (Society) ได้มีผู้ ให้คํานิยามเอาไว้หลายความหมายและ

แตกตา่งกนัดงันี 

 จํานงค์ อภิวฒันสิทธิ (2545: 59) คําว่า “สังคม” (Society) ในภาษาบาลี แยกออกเป็น 2 คํา 

คือ “สงั” กบั “คม” สงั แปลวา่ “ด้วยกนั พร้อมกนั” ส่วนคําว่า “คม” แปลว่า “ไป ดําเนินไป” เมือนําคํา

สองคํามารวมกนัจงึมีรูปเป็น “สงัคม” แปลวา่ “ไปด้วยกนั ไปพร้อมกนั” 

 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2542) ได้กล่าววา่ สงัคม คือ คนจํานวนหนงึทีมีความสมัพนัธ์

ต่อเนืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สําคญัร่วมกัน เช่น สังคมชนบท  วงการหรือ
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สมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง เช่น สังคมชาวบ้านทีเกียวกบัการพบปะสังสรรค์หรือชุมนุมชน เช่น               

วงสังคม งานสงัคม 

 พิชัย ผกากอง (2547: 10) กล่าวว่า สังคม หมายถึง กลุ่มคนตงัแต่สองคนขึนไปอาศัยอยู่

ร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนานอยา่งต่อเนือง ในบริเวณหรือพืนทีแห่งใดแห่งหนึงทีมีอาณาเขตชดัเจน 

และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน ภายใต้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม                         

ทีสอดคล้องกนั ตลอดจนสามารถเลียงตนเองได้ตามควรแก่อตัภาพ 

 จากคํานิยามข้างต้น สรุปได้ว่า สังคม หมายถึง กลุ่มคนตงัแต่สองคนขึนไปอาศยัอยู่ร่วมกนั 

โดยมีวตัถปุระสงค์สําคญัร่วมกนั และมีความสมัพนัธ์เกียวข้องซึงกนัและกนัในแบบแผน หรือแนวทาง

ในการดําเนินชีวิตและกฎเกณฑ์ของกลุ่มรวมกนั 

 

 องค์ประกอบของสังคม  

 สงัคมมีองค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบทีสําคัญมีดังต่อไปนี (สุรพงษ์  ลือทองจักร.  

2552: 188) 

 1. การอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Group Living) เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มีลักษณะชอบอยู่

รวมกนัเนืองจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมนนัเอง 

 2. อาณาบริเวณหรือดินแดน (Area, Territory) กล่าวคือ เมือมนุษย์มาอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม

จะต้องมีดินแดน มีอาณาบริเวณทีเป็นขอบเขตให้รู้กันวา่ดินแดนหรืออาณาบริเวณของตนมีขอบเขต  

แค่ไหน บริเวณไหนทีไมใ่ชดิ่นแดนหรืออาณาบริเวณของตน 

 3. การรู้วา่ใครเป็นพวกของตน (Discrimination) หรือใครไม่ใชพ่วกของตน สมาชิกของสังคม

เดียวกนั สามารถทีจะทราบวา่ใครเป็นพวกเดียวกบัตน และใครไม่ใช่พวกเดียวกบัตน เช่น ในสังคม

ชนบททีเป็นสงัคมขนาดเล็ก สมาชิกรู้จักกนัเป็นอย่างดี ถ้ามีบุคคลอืนทีไม่ใช่สมาชิกหรือมีคนแปลก

หน้าเข้ามารู้ได้ทนัทีวา่บุคคลนนัไมใ่ช่สมาชิก เป็นต้น 

 4. ความสมัพนัธ์และการกระทําต่อกนั (Relation and Interaction) หมายถึง การทีบุคคลมา

อยู่รวมกนัจําเป็นจะต้องมีความสัมพนัธ์และการกระทําตอ่กนั มีการทําความเข้าใจซึงกนัและกนั ถึงแม้

จะมีอาณาบริเวณอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ถ้าสมาชิกของสงัคมไมม่ีความสัมพนัธ์หรือการกระทําต่อกัน

แล้วจะไม่ใช่สงัคมแตอ่ยา่งใด 

 5. การแบ่งหน้าทีและร่วมมือกัน (Division of Labor and Cooperation) สังคมจะต้องมีการ

แบ่งหน้าทีทํางานให้แกส่มาชิกตามความชํานาญเฉพาะด้าน (Specialization) และสมาชิกทีอยูร่่วมกนั

ภายในสังคมจะต้องมีการร่วมมือช่วยเหลือซึงกนัและกันด้วย จึงจะทําให้กลุ่มคนนันเป็นสังคมที

สมบรูณ์ 
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 6. ระบบ ความคิด ความเชือ คา่นิยม บรรทดัฐาน (Idea, Value, Norms) คล้ายคลึงกนัเพราะ

สมาชิกได้รับการอบรมสงัสอนมาอยา่งเดียวกนั  

 

 ประเภทของสังคม 

 ในการศกึษาสังคมโดยเฉพาะการแบง่ประเภทของสังคมนนั นกัวิชาการได้แบ่งไว้หลายอย่าง

ด้วยกนั โดยอาศยัหลกัเกณฑ์สงัคมทีแตกตา่งกนัเป็นตวัตดัสินในการแบง่ประเภทสังคม ดงันี (สนธยา 

พลศรี.  2545: 106 – 112; สุรพงษ์ ลือทองจกัร.  2552: 193)  

 1. การแบง่ตามลักษณะขนัความเจริญทางเศรษฐกิจ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คอื 

 1.1 สังคมทีมีระบบเศรษฐกิจแบบดงัเดิม (Traditional Society) เป็นสงัคมดงัเดิมทีมนษุย์

ผูกพนัอยู่กบัจารีตประเพณีเป็นอยา่งมาก ผลผลิตจงึมีน้อย ครอบครัวเป็นหนว่ยสังคมทีสําคญัทีสุด 

 1.2 สังคมเตรียมการพัฒนา (Precondition for Take-off) เป็นระยะทีสังคมได้มีการ

ติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอกมากขึน สถาบันทางสังคมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัอย่าง

ชดัเจน มีการขยายตวัเพือเพิมคณุภาพการผลิต โดยนําเทคนิควธีิการใหม่ๆ มาใช้มากขึน 

 1.3 สังคมเข้าสู่กระบวนการพฒันา (Take –Off Stage) เป็นระยะทีสังคมมีการตืนตวัด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา โดยภาคอุตสาหกรรมได้รับความสนใจมากเป็น

พิเศษ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิมขึนอย่างรวดเร็ว 

 1.4 สังคมทะยานเข้าสู่ภาวะของความอุดมสมบูรณ์ (Drive to Maturity Stage) เป็นผล

จากสังคมทีขยายตวัขึน ทําให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคมมีความสะดวกสบายมากขึน มีการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีตา่งๆ การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5 สังคมอุดมสมบูรณ์ (Stage of High Mass Consumption) เป็นสังคมทีสมาชิกใน

สังคมมีมาตรฐานการครองชีพสูงมาก มีเครืองมือเครืองใช้ทีมีคุณภาพสูงคอยอํานวยความสะดวก              

วิถีชีวิตส่วนใหญมี่ส่วนเกียวข้องอยู่กบัเทคโนโลยีสมยัใหมอ่ยา่งมาก ประชาชนจะมีความรู้สึกมนัคง 

 

 2. การแบง่ตามวิวฒันาการของอาชีพ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ   

 2.1 สังคมล่าสตัวแ์ละเก็บของป่า (Hunting and Gathering Society) เป็นสงัคมทีมนุษย์

อาศยัการจบัสตัวแ์ละเก็บพืชผกัผลไม้มาเป็นอาหาร ซึงเป็นสังคมแรกสุดของมนุษย์ เป็นสังคมขนาด

เล็ก มีความสัมพนัธ์กนัแบบปฐมภูมิ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั 

 2.2 สังคมเลียงสัตว์เพือการยังชีพ (Pastoral Society) เกิดขึนเมือประมาณ 10,000 ปี

มาแล้ว โดยเริมรู้จกัวิธีการเลียงสตัว์ในระยะแรกมีลักษณะเป็นการเลียงสัตว์แบบเร่ร่อน เพือหาแหล่ง

อาหารและนําให้กบัสตัว์เลียง ขนาดของสงัคมใหญแ่ละรู้จกัค้าขายแบบการแลกเปลียนกนั 
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 2.3 สังคมกสิกรรมพืชสวน (Horticultural Society) เกิดขึนพร้อมๆ กบัสังคมเลียงสตัว์เพือ

การยงัชีพ โดยเกิดจากมนษุย์ในสงัคมรู้จกัการเพาะปลูกพืช เริมรู้จกัตงัหลักแหล่งเพือการทํามาหากิน 

สถาบนัการปกครองเริมเกิดขึน มีการแบ่งงานกนัทําชดัเจนขึน เชน่ พอ่ค้า ชา่งฝีมือ เป็นต้น 

 2.4 สังคมเกษตรกรรม (Agricultural Society) เกิดขึนเมือประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว เป็น

สงัคมทีมนษุย์รู้จกัผลิตไถและนํามาใช้ในการเกษตร เรียกกนัวา่เป็นการปฏิวติัเกษตรกรรมครังแรกของ

มนุษย์ สังคมเกษตรกรรมจะมีผลผลิตทางเกษตรเพิมขึนและทําให้เกิดการตงัถินฐานแบบถาวรขึน 

 2.5 สังคมอตุสาหกรรม (Industrial Society) เกิดขึนเป็นครังแรกในประเทศองักฤษเมือ

คริสต์ศตวรรษที 18 หรือเมือประมาณ 250 ปีทีผ่านมา เป็นสังคมทีผลิตสิงของด้วยเทคโนโลยีต่างๆ 

แทนแรงงานคนและสัตว์ทีใช้ในสังคมเกษตรกรรม ทําให้เกิดผลผลิตเป็นจํานวนมาก 

 

 3. การแบ่งตามเครืองมือเครืองใช้ เป็นการแบ่งสังคมตามประเภทของโบราณวตัถุต่างๆ                   

ทีค้นพบ แบง่เป็น 3 ประเภท คือ สงัคมยุคหิน ยคุสําริด และยุคเหล็ก 

 3.1 สังคมยคุหิน เป็นสงัคมทีเครืองเครืองใช้ของมนษุย์ทําด้วยหิน ชีวิตความเป็นอยู่เป็น

แบบง่ายๆ พึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โครงสร้างและความสัมพันธ์ของคนในสังคมไม่ซบัซ้อน 

เนืองจากสมาชิกในสงัคมมีไมม่ากนกั 

 3.2 สังคมยุคสําริด เป็นสังคมทีมนุษย์รู้จักใช้เครืองมือเครืองใช้ด้วยโลหะพวกสําริด                 

เริมปรับตวัทีจะเอาชนะธรรมชาติมากขึน กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเริมเป็นระบบและ

เพิมความซบัซ้อนมากขึนตามจํานวนของสมาชิกทีเพิมขึน 

 3.3 สังคมยุคเหล็ก เป็นสังคมทีมนุษย์ รู้จักนําเหล็กมาใช้ประโยชน์ ทําให้เครืองมือ

เครืองใช้มีคณุภาพมากขึน มีการพฒันาประสิทธิภาพของการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างมากทังทางด้าน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โครงสร้างของสังคมและความสัมพนัธ์ของคนในสังคม เปลียนแปลงไปสู่

ระบบทีสลับซบัซ้อนจนกระทงัถงึปัจจบุนั 

 

 4. การแบง่ตามความเชือของคนในสงัคม แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื  

 4.1 สังคมบชูาเทพเจ้า เป็นสงัคมทีมนษุย์มีความเชือถือในอิทธิฤทธิ ของเทพเจ้าเป็นอย่าง

มาก โดยเชือวา่เทพเจ้าเป็นผู้บนัดาลทกุสิงทกุอยา่งในโลก 

 4.2 สังคมบชูาวีรบรุุษ เป็นสงัคมทีมนษุย์นิยมยกย่องในผู้กล้าหาญ ผู้ทีมีความแข็งแกร่ง

หรือนกัรบมากกวา่คนกลุ่มอืนๆ 

 4.3 สังคมมนษุย์ เป็นสงัคมทีเชือในพลงัความสามารถของมนษุย์วา่ทกุสิงทุกอย่างในโลก

มนุษย์เป็นผู้กําหนด เพราะมนษุย์เป็นศนูย์กลางของกิจกรรมทกุอยา่งในโลก 
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 5. การแบง่ตามการแบง่งานกนัทําในสงัคม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 5.1 สังคมทีไมมี่การแบง่งานกนัทํา สมาชิกมีความรู้ความสามารถคล้ายคลึงกนั 

 5.2 สังคมทีมีการแบ่งงานกันทํา สมาชิกมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน จึง มี

ความสามารถหรือความถนดัในการทํางานเฉพาะอยา่งของตน ทําให้มีความแตกต่างกนัอย่างมากใน

เรืองอาชีพ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความเชือ และคา่นิยมอืนๆ 

 

 6. การแบง่ตามลักษณะความเป็นอยู่ของมนุษย์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 6.1 สังคมแบบง่ายๆ เป็นสงัคมทีมนษุย์มีความเป็นอยูแ่บบง่ายๆ ดํารงชีวิตอยูไ่ด้ด้วยการ

หาอาหารทีมีอยู่ตามธรรมชาติ มีโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบง่ายๆ ยังไม่รู้จักตงั

หลักแหล่งเป็นชุมชน 

 6.2 สังคมแบบซบัซ้อน เป็นสังคมทีมนษุย์รู้จกัผลิตอาหารขึนใช้เอง นบัตงัแต่มนุษย์รู้จัก

ประกอบอาชีพการเกษตร รู้จกัตงัหลักแหล่งเป็นชุมชน โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเพิม

ความสลบัซบัซ้อนมากยิงขึน และมีการพฒันาเรือยมาจนถงึปัจจุบนั 

 

 7. การแบง่ตามภาษาทีใช้ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

 7.1 สังคมไมมี่ภาษาเขียนใช้ เป็นสังคมทีมนษุย์ใช้ภาษาพดูและอากปักิริยาต่างๆ ในการ

สือความหมายระหวา่งกนั ยงัไมรู้่จกัคิดตวัอกัษรหรือภาษาเขียนมาใช้ 

 7.2 สังคมทีมีภาษาเขียนใช้ เป็นสังคมทีมนุษย์คิดประดิษฐ์ตัวอักษรหรือ ภาษาเขียน

ขึนมาใช้ในการสือความหมายได้สําเร็จ ทําให้การติดต่อระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัมีคณุภาพมากยิงขึน 

 

 8. การแบง่ตามขนาดของสงัคม แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 8.1 สังคมระดับตํากว่าชาติ เป็นสังคมขนาดเล็ก กระจายอยู่ทัวไป เช่น สังคมชนบท 

สงัคมเมือง สังคมของพวกชนกลุ่มน้อยเผ่าตา่งๆ ทีมีลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมเป็นของตนเอง 

 8.2 สังคมชาติ เ ป็นสั งคมทีเ กิดจากการรวมตัวของสังคมเ ล็กๆ หลายๆ  สังคม                         

ด้วยกระบวนการทางการเมืองการปกครอง มีอาณาเขตทีแน่นอน มีบรรทัดฐาน มีการควบคุมทาง

สงัคม สงัคมชาติก็คือประเทศต่างๆ นนัเอง 

 8.3 สังคมโลก เป็นสงัคมทีมีขนาดใหญ่ทีสุด เพราะสงัคมโลก หมายถงึ สังคมมนุษยชาติ

ทงัมวล เนืองจากสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกต่างล้วนมีความเกียวข้องสัมพนัธ์กนัไม่

ทางตรงก็ทางอ้อม ไมท่างใดก็ทางหนงึ จึงถือวา่โลกเป็นสงัคมของมนุษย์ทงัมวลหรือโลกเป็นสงัคมของ

มนุษยชาตินนัเอง 
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 9. การแบ่งตามวิวัฒนาการของการเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม แบ่งออกเป็น                   

3 ประเภท คือ 

 9.1 สังคมดังเดิม (Primitive Society) เป็นสังคมแรกสุดของมนุษย์แวดล้อมไปด้วย

ธรรมชาติดิบ การติดตอ่กบัสังคมภายนอกน้อย สมาชิกมีน้อยจงึมีความรู้จกัมกัคุ้นกนัทงัสังคม อาชีพ

หลักคือหาของป่า เลียงสัตว์และการประมงแบบง่ายๆ ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

เชือในอํานาจลึกลับทีอยู่เหนือธรรมชาติ (Super Natural Power) เช่น พระเจ้า เทพยดา และ                         

ผีบรรพบรุุษ เป็นต้น จนกลายเป็นลทัธิวิญญาณ (Animism) วิถีชีวิตผูกพนักบัขนบธรรมเนียมประเพณี 

 9.2 สังคมชาวนา (Peasant Society) เป็นสังคมทีสมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม                

ซงึเป็นผลมาจากการปฏิวติัเกษตรกรรมครังแรกของมนษุย์เมือเกือบ 10,000 ปีมาแล้ว มีลักษณะต่างๆ 

เช่นเดียวกบัสงัคมเกษตรกรรมและสังคมชนบท 

 9.3 สังคมสมยัใหม ่(Modern Society) เป็นสงัคมทีสมาชกิประกอบอาชีพอตุสาหกรรม

แทนเกษตรกรรม มีลกัษณะเชน่เดียวกบัสังคมอตุสาหกรรมและสงัคมเมือง 

 

 10. การแบง่ตามลักษณะความสมัพนัธ์ของสมาชิกในสังคม เป็นการจดัประเภทของสังคมที

นกัสงัคมวิทยานิยมใช้กนัมาก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 10.1 สังคมชนบท (Rural Society) เป็นสงัคมทีอยูใ่นเขตชนบท ซึงมีความหนาแน่นของ

ประชากรน้อย สมาชิกมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ ายคลึงกัน ยึดมันใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพทีเกียวข้องกบัเกษตรกรรม อาจแบ่งเป็น                    

2 ประเภท คือ สงัคมชนบทดงัเดิม และสงัคมชนบททวัไป 

 10.1.1 สังคมชนบทดงัเดิม เป็นสงัคมชนบททีเกิดขึนในระยะแรก มีลักษณะสําคญัคือ มี

ความโดดเดียว (Isolation) ติดต่อกับสังคมอืนยากลําบาก มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และ

เศรษฐกิจเป็นแบบพอเลียงตนเอง (Subsistance Economy) เป็นต้น (รัชนีกร เศรษโฐ. 2528 : 17) 

 10.1.2 สังคมชนบททวัไป เป็นสงัคมทีเปลียนแปลงจากชนบทดงัเดิม และมีแนวโน้มทีจะ

เปลียนแปลงมากยิงขึน เนืองจากปัจจยัของการเปลียนแปลงทงัปัจจยัภายในสังคมเอง เช่น ภาวะ

ประชากร คือ การเพิมของประชากร การย้ายถิน การปรับปรุงด้านการคมนาคมสือสาร เป็นต้น และ

เนืองจากปัจจัยจากภายนอกสังคม เช่น การแพร่กระจายของวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมของ

สังคมเมืองทีมีความเจริญก้าวหน้า สะดวก รวดเร็ว ง่ายในการปฏิบตัิ จํานวนประชากรเพิมมากขึน 

ความโดดเดียว ความคล้ายคลึงกนัทางสังคมลดน้อยลง มีอาชีพอืนๆ เช่น การค้า การบริการเพิมขึน

จา ก อาชี พเ ก ษต รที มีอ ยู่ แต่ เ ดิม  เศร ษ ฐกิ จ เ ป็ นทัง เ พือ เ ลี ยง ตั วเ อ งแ ล ะ เ พื อ การ ค้าข า ย                              
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิมมากขึน แต่ย ังคงพึงพาอาศยัธรรมชาติเป็น

หลักในการดํารงชีวติ สงัคมชนบทมกัจะปรากฏอยูใ่นรูปของละแวกบ้าน หมูบ้่าน ตําบล เป็นต้น 

 10.2 สังคมเมือง (Urban Society) เป็นสังคมทีมีความหนาแน่นของประชากรมาก 

อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิงแวดล้อม เป็น

สิงแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึนมากกวา่สิงแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพแต่ส่วน

ใหญ่เกียวข้องกบัอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระหรือปัจเจกบุคคล

สูง ทําให้ความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือ เป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมี

ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ และขาดความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้ เพราะ

ผลประโยชน์แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น โดยปกติสังคมเมืองจะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบใด

รูปแบบหนงึ เชน่ เทศบาล มหานคร เป็นต้น 

 ในปัจจุบนัสงัคมชนบทและสงัคมเมือง มีความคล้ายคลึงกนัมากขึน เพราะวิถีชีวิตแบบสังคม

เมืองได้แพร่กระจายไปทวัชนบท ชาวชนบทมีรูปแบบของการดํารงชีวิตใกล้เคียงกับชาวเมืองยิงขึน 

แนวโน้มของสังคมชนบทในอนาคตก็คือ การเปลียนแปลงเป็นสงัคมเมืองนนัเอง 

 

 ความหมายของสังคมไทย 

 ความหมายของคําวา่ “สงัคมไทย” ได้มีผู้ ให้คํานิยามเอาไว้หลายความหมายและแตกต่างกัน

ดงัน ี

 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2555) ได้กล่าววา่ สงัคมไทย หมายถงึ กลุ่มชนชาติทีอาศยัอยู่

ร่วมกนัในประเทศไทย  มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย  มีเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมทีโดดเด่นต่าง

จากสังคมอืน  ได้แก ่ ภาษาพูด  ภาษาเขียน  การแตง่กาย ความเชือ มารยาท อาหาร การดําเนินชีวิตที

มีพทุธศาสนาเป็นพืนฐาน  เป็นต้น 

 พระยาอนมุานราชธน (2515) ได้อธิบายความหมายของสงัคมไทยไว้วา่  สังคมไทย  หมายถึง  

ชนทกุกลุ่มทีดํารงชีวิตอยู่ร่วมกนั  โดยมีวฒันธรรมไทยเป็นพืนฐานในการดําเนินชีวิต  สังคมไทยมิได้

เน้นเฉพาะชนเชือชาติไทยเท่านัน  แต่รวมถึงชนกลุ่มน้อยอืน ๆ  ซึงอาจมีเชือชาติ  ศาสนา  และ

วฒันธรรมบางอย่างแตกตา่งกนั  แตทุ่กกลุ่มยดึถือวฒันธรรมไทยเป็นพืนฐานในการดํารงชีวิตร่วมกนั 

 รากฐานไทย (2549) ได้กล่าวว่า สังคมไทย คือ กลุ่มคนไทยทีตังถินฐานทํามาหากิน

ต่อเนืองกันมา ในพืนทีทีมีขอบเขตจํานวนหนึง บุคคลทีอยู่ในสังคมหนึงล้วนต้องพึงอาศัย และมี

ภาระหน้าทีทีเป็นภาระส่วนตวั ครอบครัว และภาระหน้าทีต่อชุมชน เช่น การปกป้องรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้ชุมชน การปฏิบติัหน้าทีในการส่งเสริมสถาบนัต่างๆ เช่น สถาบนัศาสนา เพือเป็นหลัก                
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ยดึเหนียวจิตใจให้สงบ ด้วยเหตุทีสังคมต้องการความมนัคงปลอดภยัเป็นพืนฐาน ชุมชนแต่ละแห่งจึง

ต้องมีความสามคัคีกนั มีอดุมการณ์ร่วมกนั 

 จากคํานิยามข้างต้น สรุปได้ว่า สังคมไทย หมายถึง กลุ่มชนชาติทีอาศัยอยู่ร่วมกันใน                 

ประเทศไทย มีวฒันธรรมไทยเป็นพืนฐานในการดําเนินชีวิต ทังภาษาพูด  ภาษาเขียน  การแต่งกาย  

ความเชือ  มารยาท  อาหาร  การดําเนินชีวิตทีมีพุทธศาสนาเป็นพืนฐาน  เป็นต้น อีกทงัมีภาระหน้าทีที

เป็นภาระส่วนตวั ครอบครัว และภาระหน้าทีต่อชมุชน 

 

 สิงแวดล้อมทเีป็นตวักาํหนดลกัษณะของสังคมไทย 

 1. สิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมไทยตงัอยูใ่นเขตร้อนทีมีฝนตกชกุ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น

ทีราบลุ่มแม่นํา และอุดมสมบรูณ์ไปด้วนพืชพรรณธัญญาหาร สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเชน่นี ทําให้

สงัคมไทยเป็นสังคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรมมาตงัแตอ่ดีต 

 2. สิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม เกิดขึนจาก2ส่วน คือส่วนหนึงเป็นวัฒนธรรมทีเราประดิษฐ์

คิดค้นขึนมาเอง ซึงมกัจะสอดคล้องกบัสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ และอีกส่วนหนงึเราได้รับอิทธิพลทาง

วฒันธรรมจากสังคมอืน แล้วนํามาดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการดําเนินชีวติในสงัคม 

 3. สิงแวดล้อมทางสังคม เป็นสิงแวดล้อมทีมีทงัสิงทีมีชีวติและไมมี่ชีวิตเกิดจากการกระทําของ

มนุษย์หรือมีอยูต่ามธรรมชาติ เชน่ อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ นํา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 

มหาสมุทร พืชพรรณสตัวต่์าง ๆ ภาชนะเครืองใช้ตา่ง ๆ ฯลฯ สิงแวดล้อมดงักล่าวจะมีการเปลียนแปลง

อยู่เสมอ โดยเฉพาะมนษุย์เป็นตัวการสําคญัยิงทีทําให้สิงแวดล้อมเปลียนแปลงทงัในทางเสริมสร้าง

และทําลาย 

 

 ลักษณะสังคมไทย  

 ประเทศไทย เป็นชาติทีมีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทีสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน 

ลกัษณะของสงัคมไทยเปลียนแปลงไปตามปัจจยัต่างๆ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามยงัมีลักษณะทีเป็น

เอกลกัษณ์ของสังคมไทยอยู่ สรุปได้ดงันี (Eduzone.com.  2551:  Online) 

 สงัคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ซงึเป็นอาชีพหลักทางเศรษฐกิจไทยมาแต่ดงัเดิม ทงัยงัเป็น

อาชีพทีสร้างรายได้ให้กบัประชาชนส่วนใหญข่องประเทศ ซงึทําเงินเข้าประเทศปีละมากๆ แสดงให้เห็น

ถงึความสําคญัของการเกษตรในสงัคมไทย ลกัษณะของสังคมเกษตรได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจของคน

ไทยให้รักอิสระอยู่อย่างเรียบง่าย มีจิตใจออ่นโยนเอือเฟือเผือแผ่เกือกลูกนัและกนั แม้วถีิชวิีตในปัจจบุนั

จะเปลียนแปลงไปจากเดิม มีการแข่งขันกันในทางธุรกิจมากขึน แต่จากการทีสังคมไทยเป็นสังคม             
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ชาวพทุธ มีความเอือเฟือเผือแผ่กนัทําให้สมาชิกในสงัคม สามารถปรับตวัเข้าหากนัได้อย่างสงบสุข ไม่

มีปัญหาการขัดแย้งกนัเหมือนในสงัคมประเทศอืนๆ บางประเทศ 

 สงัคมไทยเป็นสังคมทีมีความผูกพนักนัในระหวา่งเครือญาติกนัอยา่งใกล้ชิด ทงันีเนืองจากการ

ทีสังคมไทยเป็นสังคมเกษตร จึงจําเป็นต้องอาศยัแรงงานของคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ทําให้

ครอบครัวของคนไทยแต่เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อแม่ ลูก หลาน ปู่  ย่า ตา ยาย หรือญาติอืนๆ 

รวมอยู่ด้วยเป็นสายสัมพันธ์ทางระบบเครือญาติ เกิดความผูกพัน ห่วงใยดูแลทุกข์สุขกนั เป็นสาย

สมัพนัธ์อนัแนน่แฟ้นทีต้องอปุการะเกือกลูกนั กตญั ตูอ่ผู้มีพระคุณ และญาติผู้ ใหญ่ 

 สงัคมไทยเป็นสังคมทียึดมนัในพระพทุธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีทางพทุธศาสนา 

มีบทบาทสําคญัในการดําเนินชีวติคนไทย นบัตงัแตเ่กิดมา สังคมไทยคนไทยจะมีพิธีกรรมทีเกียวข้อง

กบัพทุธศาสนาตลอดจนกระทงัตาย 

 สงัคมไทยเป็นสังคมทีเทิดทนูสถาบันกษัตริย์ เนืองจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ

กษัตริย์มาตงัแต่โบราณ ทรงมีฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยึดถือหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครอง

ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ถงึแม้ในปัจจุบนัการปกครองของไทยได้เปลียนจากระบอบราชาธิปไตยมา

เป็นประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับการเคารพเทิดทูนอย่างเช่นในอดีต โดยเฉพาะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลปัจจุบนั ทรงตรากตรํางานหนกัเพือพสกนิกรของ

พระองค์ ทรงเป็นมิงขวญั และศนูย์รวมแหง่ความสามคัคีของคนในชาติ ได้รับการยกย่องเทิดทูนอย่าง

สูงในสังคมไทย  

 และสุดท้ายสังคมไทยเป็นสงัคมทีให้ความสําคญัในเรืองอาวโุส ให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่ หรือผู้

ทีอาวุโสกว่า ซึงถือเป็นลักษณะเด่นของสังคมไทย ซึงจะพบเห็นได้ในทุกกลุ่มทุกชัน โดยพ่อแม ่

ผู้ปกครองจะสงัสอนลูกหลานกนัตอ่ๆ มา ให้เด็กมีสมัมาคารวะต่อผู้ทีอาวุโสกวา่ ซึงในทางพทุธศาสนา

กล่าวรับรองวา่เป็นความดีงาม ผู้ทีปฏิบตัิจะไดรบัความสุขความเจริญ 

 

2.1.2 แนวคิดเกยีวกบัวัฒนธรรม 

 วฒันธรรมถือได้ว่าเป็นส่วนหนึงทีมีความสัมพนัธ์กบัสังคม เนืองจากคนในสังคมจะต้องมี

วฒันธรรมในการดําเนินชีวติร่วมกนัทีสัมพนัธ์กบัสังคม สําหรับคําวา่ "วัฒนธรรม" นนัมีนกัวิชาการทงั

ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้นิยามความหมายไว้มากมายหลายด้าน เช่น ด้านมานุษยวิทยา ด้าน

สังคมวิทยา สํ าหรับประเทศไทยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ .ศ . 2542 ได้นิยาม

ความหมาย “วฒันธรรม” ว่าคือ สิงทีทําให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะและใน

พระราชบญัญัติวฒันธรรม พทุธศกัราช 2485 หมายถึง ลักษณะทีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน, ทาง
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วิทยาการหมายถึง พฤติกรรมและสิงทีคนในหมู่ผลิตสร้างขึนด้วยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วมใช้

อยู่ในหมูพ่วกของตน 

 กลุ่มประชาสมัพนัธ์ สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (2548) 

กล่าววา่ วฒันธรรม หมายถงึ วิถีการดําเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคม เช่น การกิน การ

อยู่ การแต่งกาย และหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิต ซึงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสามารถ

เปลียนแปลงไปตามเงือนไขและกาลเวลา 

 ประเวศ  วะสี (2548: 20) วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนอันสอดคล้องกับ

สิงแวดล้อมหนงึๆ สิงแวดล้อมในแต่ละแหง่แตกตา่งกนั วฒันธรรมจงึแตกตา่งหลากหลายไปตามชมุชน

ท้องถินต่างๆ ทีเรียกว่า ความหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิตร่วมกันมีความหมายกว้างและ

ครอบคลุมมาก 

 รักศานต์  วิวฒัน์สินอดุม (2550: 6) กล่าววา่ ความสําคญัของวฒันธรรมในสังคมมนุษย์ไม่วา่

จะเป็นชนกลุ่มใด พวกใด ล้วนมีวฒันธรรมทงัสิน จนถึงทุกวนันีจะพบวา่ มนษุย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก

ตา่งมุง่ตรงเข้าสู่ระบบความคิดและการกระทําเดียวกนั เพือให้มีวิถีชีวิตทีเท่าเทียมกัน หมายความวา่ 

มนุษย์ทกุชาติ ทุกภาษา ต้องการความเป็นสากลทางวฒันธรรม 

 บรรพต  วีระสยั  (2550: 55-59) กล่าวว่าวฒันธรรมมีการให้ความหมายแจกแจงไว้มากมาย 

แต่ในทางด้านสงัคมศาสตร์ได้อธิบายความหมายของวฒันธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ที

เกิดขึนจากการเรียนรู้ เป็นรูปแบบแห่งวิถีชีวิต หรือวิถีการดํารงชีวิตของชนชาติหนึง หมู่ชนหนึงคน

จํานวนหนึง  

 การให้ความหมายในการศึกษาของต่างประเทศตามแนวทางการศึกษาด้านมานุษยวิทยา

(Anthropology) วฒันธรรม คือผลรวมของระบบความรู้ ความเชือ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม จารีต

(กฎหมาย กฎเกณฑ์) ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอปุนิสัยต่าง ๆ  ซึงสิงเหล่านีล้วนแล้วแตเ่ป็น

ผลมาจากมนษุย์ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม และส่วนใหญ่แล้ว วฒันธรรมมกัให้ความสําคญั

เรืองระบบความเชือ (Belief system) และค่านิยมทางสังคม (Social Values) วัฒนธรรมจึงมิใช่

พฤติกรรมทีการสงัเกตเห็นได้อย่างผิวเผิน แตเ่ป็นระบบความเชือและค่านิยมทางสงัคม ซงึอยูเ่บอืงหลงั

พฤติกรรมของมนุษย์ วฒันธรรมคือ กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทีคนในสังคมยอมรับ

วฒันธรรม คือ วิถีชีวิต (Edward B. Tylor, 1958; อ้างอิงจากแสงอรุณ กนกพงศ์ชยั. 2548) 

 ตลอดจนการให้ความหมายของวฒันธรรมจากคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2544)                

วา่เป็นการดําเนินชีวติของสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติและการแสดงออกซึงความรู้สึกนึกคิดใน

สถานการณ์ตา่งๆ ทีสมาชิกในสงัคมเดียวกนัสามารถเข้าใจและซาบซึงร่วมกนั ยอมรับและใช้ปฏิบัติ

ร่วมกนั อนัจะนําไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมนนัๆ จากทีได้กล่าวมาทงัหมดพอเข้าใจ
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ได้วา่ วฒันธรรม คือ สิงทีมนษุย์เปลียนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึน เพือความเจริญงอกงามในวิถี

แห่งชีวิตของส่วนรวม คือ วิถีแห่งชีวิตมนุษย์ (The way of life) ในส่วนรวมทีถ่ายทอดกนั ได้เรียนกัน 

เอาอย่างกัน รวมถึงสิงอนัเป็นผลิตผลของส่วนรวมทีมนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน สืบต่อเป็น

ประเพณีกนัมา อีกทงัคือความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติและกิริยา อาการหรือการกระทําใด ๆ 

ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษาศิลปะความ

เชือถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น นอกจากนี วฒันธรรมยงัเป็นเรืองเกียวกบัการดําเนินชีวิตของคนใน

สงัคมทางด้านรูปธรรมและนามธรรมอีกด้วย 

 นกัสงัคมวิทยาให้ความเห็นในการแบง่ประเภทของวฒันธรรมไว้ 2 ประเภท คือ วฒันธรรมที

เกียวข้องกนัทางด้านวตัถุ (Material culture) เป็นการเน้นในสิงทีเป็นรูปธรรมอนัเป็นผลผลิตทางภูมิ

ปัญญาของคน ซึงเป็นทีมาของปัจจยัสีในการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน ตงัแต่การประดิษฐ์คิดค้น

รูปแบบการกอ่สร้างและวสัดุของทีอยู่อาศยั การคิดค้นยารักษาโรคทุกชนิดเครืองนุ่งห่ม และอาหาร 

ตลอดจนความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั ซึงเป็นพืนฐานของการประดิษฐ์

เครืองยนต์ โทรศพัท์ โทรสาร เป็นต้น และอีกประเภทหนึงคือวฒันธรรมทีไม่เกียวข้องกันทางวตัถุ 

(None-material culture) เป็นการเน้นในสิงทีไม่ใช่รูปธรรมกล่าวคือ เป็นนามธรรมเนียมประเพณี 

จริยธรรม ค่านิยม ศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น ซงึการศกึษาค้นคว้าเกียวกบัความคิดของมนุษย์

และการอยู่ร่วมกนัในสังคมมนษุย์นบัเป็นสิงทีละเอียดอ่อน และลึกซงึ 

 ในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้มีการจดัตงักระทรวงวฒันธรรมและจํากดัคําวา่

วฒันธรรมไทย แต่เดิมคนไทยใช้คําวา่ “จารีตประเพณี” เพือให้เกิดความสอดคลองกับสากลนิยมและ

การเปลียนชือประเทศสยามเป็นประเทศไทย วฒันธรรมจึงเป็นคําทีทางราชการใช้เพือการเน้นความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามคัคี ความเจริญก้ามหน้า และศีลธรรมอันดีของประชาชนวฒันธรรม

ตามทีกองวฒันธรรม กรมการศาสนาได้ประมวลไว้เมือ พ.ศ.2496 ซึงเป็นหลักสากลของนิยมในสมยั

นนั โดยแบ่งประเภทไว้ดงันี 

 คติธรรม คือ เป็นวฒันธรรมเกียวกบัหลักในการดําเนินชีวิต 

 เนติธรรม คือ วฒันธรรมทางกฎหมาย ระเบียบประเพณีทียอมรบันบัถือ 

 วตัถุธรรม คือ วฒันธรรมทางวตัถ ุ

  สหสธรรม คือ วฒันธรรมทางสังคม หมายถงึคณุธรรมต่างๆ เพือให้คนอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข 

 ต่อ มาในปี พ .ศ .2522 ได้ มีการจัดตัง สํ านักงานคณะก รรมการวัฒนธรรมแห่งชา ติ                           

ซงึคณะกรรมการได้จดัแบง่ประเภทของวฒันธรรมไทยคามหลกัวิชาการเป็น 5 ประเภท คือ ด้านศิลปะ 

เช่น  ภาษา ดนตรี วรรณคดี ฟ้อนรํา ละคร วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม, ด้านมนุษยศาสตร์ เช่น 

ขนบธรรมเนียมประเพณี คณุธรรม ศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา โบราณคดี มารยาทในสงัคม การปกครอง 
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กฎหมาย, ด้านการช่างฝีมือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจกัสาน การจดัทํา

เครืองเขิน เครืองเงิน เครืองทอง การจดัดอดไม้ การทําตุ๊กตา การทําเครืองปันดินเผา ด้านนนัทนาการ 

เช่น การละเล่น มวยไทย ฟันดาบ กระยีกระบอง ด้านคหกรรมศิลป์ เช่น ความรู้เรืองอาหาร การ

ประกอบอาหาร เสือผ้า การแตง่บ้านเรือน เป็นต้น 

 วฒันธรรมก็มีองค์ประกอบของวฒันธรรมทีสําคญัหลายอย่างด้วยกนั เช่น การศึกษาความ

เป็นมาวฒันธรรมของมนษุย์ การมีลักษณะพืนฐานของวฒันธรรมทีแตกตา่งกนั คือ  

 ประการแรก วฒันธรรมเป็นศนูย์รวมของความคิดเห็น โลกทศัน์และค่านิยมทางสงัคม และเป็น

ตวักําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในสังคมเดียวกนั 

 ประการทีสอง วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมอนัเกิดจาการสังสมและการเรียนรู้โดยเริมตังแต่

สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศกึษา คุณคา่ทางจริยธรรมในการปฏิบตัิตนของคนในสงัคมจึงได้รับจาก

การอบรมสังสอนจากพอ่แม ่ครูอาจารย์ และแบบอยา่งอนัดีงามของคนในสงัคม และเป็นคา่นิยมทีคน

ในสงัคมพิจารณาเลือกโดยใช้วิจารณญาณ  

 ประการทีสาม วฒันธรรมมีพืนฐานจากการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) พฤติกรรมของมนุษย์มี

ต้นกําเนิดจากการใช้สัญลกัษณ์ มนษุย์เป็นสตัวที์มีคณุสมบติัหรือสัตว์โลกอืนในการใช้ภาษาเป็นการ

สือสาร ถา่ยทอด สังสม ภาษาจงึเป็นสญัลกัษณ์ทีสําคญัทีสุด 

 ประการทีสี วฒันธรรมมีหน้าทีตอบสนองความต้องการของมนษุย์รวมถึงกําหนดแบบแผนใน

การดําเนินชีวติ และเป็นเครืองมือให้มนุษย์ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และทรัพยากร

และวฒันธรรมยงัเป็นพืนฐานของการพฒันาการด้านเทคโนโลยีเพือความเจริญและความอยู่รอดของ

มนุษย์ 

 ประการทีห้า วฒันธรรมเป็นสิงทีไมห่ยดุนิงต่อการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลียนแปลง

ทางวฒันธรรมเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Diffusion) ซงึวฒันธรรมของมวลมนุษย์

จะมีการผสมผสานโดยไมสู่ญเสียเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม หากความเจริญด้านเทคโนโลยีเข้ามาแต่

วฒันธรรมตามไมท่นัเรียกวา่ “วฒันธรรมล้า” (Culture Lag) หรือหากความเจริญด้านเทคโนโลยีเข้ามา

รวดเร็วและวฒันธรรมเปลียนแปลงไม่ทนัก็ส่งผลให้วฒันธรรมแตกสลายได้ 

 เพราะฉะนนั วฒันธรรมจงึมีหน้าทีทีสําคญัในตวัของมนัเองวา่เป็นเครืองมือกําหนดวถิชีวีติของ

มนุษย์ชาติทุกเผ่าพนัธ์ุ อีกทงัวฒันธรรมยงัมีหน้าทีตอ่สังคมโดยรวม กล่าวคือ วฒันธรรมเป็นสิงจําเป็น

สําหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยวฒันธรรมของแต่ละสังคมแตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อม 

แนวคิดการอยู่ร่วมกนัวฒันธรรมเป็นผลรวมจากภูมิปัญญาของคนในสงัคมจึงมีการถา่ยทอดสงัสมเชน่

วฒันธรรมรวมระดบัชาติ วฒันธรรมเฉพาะพืนที วฒันธรรมย่อยของเชือชาติวฒันธรรมท้องถิน เป็นต้น 
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 ดงันนั มนษุย์ชาติเป็นผู้ สืบทอดวฒันธรรมเพือเป็นมรดกของชนรุ่นหลังอย่างต่อเนือง การถือ

ปฏิบติัในสิงทีเป็นนามธรรมโดยเฉพาะวฒันธรรมทางจิตใจทีสําคญั ได้แก ่การนบัถือศาสนา ความคิด

คํานึงในเรืองเชือชาติเผ่าพนัธ์ุ ตลอดจนอิทธิพลทางสภาพภูมิศาสตร์ ปัจจัยดงักล่าวนีส่งผลต่อการ

กําหนดวถีิชีวิตของมนษุย์ให้เป็นผู้มีวฒันธรรมสูง มีสิงยึดเหนียวทางจิตใจ ถ้าหากมีการปฏิบติัอย่าง

ตอ่เนืองเป็นเวลานานจะส่งผลดีในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะประจําชาติ (Nationality) หรือเอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรมประจําชาติ 

 

2.1.3 แนวคิดเกยีวกบัความเชือในสังคมไทย 

ระบบความเชือ ยอ่มรวมถงึศาสนา และความเชือในลัทธิต่างๆ เป็นทียอมรับกนัโดยทัวไปว่า 

ส่วนทีสําคญัในทุกวฒันธรรมคือศาสนา เพราะศาสนามีผลต่อความรู้สึกนึกคิด ประเพณี และเป็นแรง

บนัดาลใจให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์วฒันธรรมอืนๆ อีกเป็นอนัมาก ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวฒันธรรมทาง

นามธรรมทีมีผลตอ่การสร้างวฒันธรรมทางรูปธรรม การทําความเข้าใจศาสนาเชือมโยงกับวฒันธรรม

จึงเป็นสิงทีหลีกเลียงได้ยาก แรกเริมทีเดียวศาสนาและความเชือถือกําเนิดจากความกลัว ความ

ต้องการความมนัคงทางจิตใจ และความสงสยัในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนรอบตวัมนุษย์ ในสมยั

โบราณ มนษุย์ดําเนินชีวติในทา่มกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีมนุษย์ไมส่ามารถเข้าใจได้ ไม่วา่จะ

เป็นความมืด ความสวา่ง ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ 

ทําให้เกิดความกลัวและเชือว่าต้องมีสิงศักดิ สิทธิ ทีมีอํานาจลีลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านีซึง

สามารถบนัดาลคณุและโทษแก่มนุษย์ได้ ฉะนนัมนุษย์จึงพยายามหาวธีิการอ้อนวอนเอาใจหรือตอ่รอง

กบัอํานาจลึกลบัของธรรมชาติด้วยการบชูา บนบานหรือเซ่นไหว้  (ยศ สนัตสมบัติ.  2537: 214) 

 คําวา่ “ความเชือ” มีความหมายอยูห่ลายความหมาย นกัวิชาการและผู้ รู้ได้ให้ความหมายของ

ความเชือไว้ในแง่มมุต่างๆ ดงันี 

 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  (2542) ได้ให้ความหมายวา่ ความเชือ หมายถงึ เห็นตามด้วย 

มนัใจ ไว้ใจ นบัถือ  

 เอกรินทร์  สีมหาศาล (2545) ได้ให้ความหมายวา่ ความเชือ หมายถงึ ความรู้สึกนกึคิดของคน

ในสังคมทียึดมนั และยอมรับในสิงใดสิงหนึง อาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ เช่น เชือเรืองผีหรือ

เทวดา จิตวิญญาณ การระลึกชาติ เชือกฎแหง่กรรม ความเชือถือเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

เช่น เชือในเรืองกฎแห่งกรรมจะทําให้บคุคลนนักระทําแต่ความดี ไมทํ่าให้ผู้อืนเดือดร้อน สังคมจะเกิด

ความสงบสุข 

 พจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยาองักฤษ – ไทย (2532) ให้ความหมายเกียวกบัความเชือไว้ 2 นัย

ด้วยกนัคือ 
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 1. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนงึได้วา่เป็นความจริง การยอมรับเช่นนีโดยสารัตถะสําคญั

แล้วเป็นการรับเชิงพุทธิปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชือจะ

กอ่ให้เกิดภาวะทางจิตขึนในบคุคลซึงอาจจะเป็นพืนฐาน สําหรบัการกระทําโดยสมคัรใจของบุคคลนัน

ความเชือ อาจจะมีพืนฐานจากหลักฐานข้อเท็จจริงทีเชือได้หรือมีพืนฐานจากความเดียดฉันท์จากการ

นกึรู้เอาเอง หรือจากลกัษณะทีทําให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนนั ความเชือจึงมิได้ขึนอยู่

กบัความจริงเชิงวตัถวุิสยัในเนือหาความเชือแปลกวิตถารก็ได้ คนเราอาจจะกระทําการอย่างแข็งขัน

จริงจงั หรืออย่างบ้าคลงัด้วยความเชือทีผิดได้เทา่ๆ กบัทีทําด้วยความเชือทีถูกต้อง อย่างไรก็ดี การทาํที

ใช้สติปัญญาใดๆ ก็ตาม ยอ่มต้องอาศยัความเชืออยูด้่วยเสมอ แตส่ติปัญญาเองนนัอาจใช้มาทดสอบ

ความเชือและตรวจดูความสมบรูณ์ถกูต้องพืนฐานความเชือนนัได้ 

 2. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึงว่า เ ป็นจริงโดยทีย ังมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของ

วิทยาศาสตร์ 

 จากคําจํากัดความต่างๆ ข้างต้น จึงพอสรุปความหมายของความเชือไว้ว่า “ความเชือ” 

หมายถึง การยอมรับตา่งๆ วา่เป็นจริง มีอยูจ่ริง และมีอํานาจทีจะบนัดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิงนันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที

ยอมรับกนัในกลุ่มชนหรือสังคม 

 

 แนวคิดและความเป็นมาของความเชือ  ความเชือของมนษุย์ได้มีวิวฒันาการตามลําดบั

ขนัตอนดงัตอ่ไปน ี(สุรพงษ์  ลือทองจกัร. 2552) 

 1. ความเชือในธรรมชาติ ความเชือระดบัตําสุดของมนุษย์ คือความเชือในธรรมชาติ เพราะ

ธรรมชาติเกิดอยูข้่างเคียงกบัมนษุย์ มนุษย์เกิดมาลืมตาในโลก สิงแรกทีมนุษย์ได้เห็นได้สัมผัสก่อนสิง

อืนคือธรรมชาติรอบตวัมนุษย์และธรรมชาติต่างๆ เหล่านัน ได้แก่ ความมืด ความสว่าง ความหนาว 

ความร้อน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว แม่นําลําธาร ต้นไม้ ฟ้าร้องฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด มนษุย์เชือวา่ธรรมชาติเหล่านนัมีตัวตน มีอํานาจพิเศษและสามารถก่อให้เกิดคุณและโทษแก่

มนุษย์ได้ มนษุย์จงึเกรงกลัวและกราบไหว้ ดงันนั การนบัถือธรรมชาติจึงนับเป็นขันแรกแห่งความเชือ

ของมนษุย์ 

 2. ความเชือในคติถือผีสาง เทวดา  ผีและอํานาจลึกลับในธรรมชาติ หรือทีเราใช้คําว่า               

ไสยศาสตร์ (ไสยะ = ความหลับไหล มัวเมา ตรงข้ามกบัคําว่า พุทธะ หมายถึง ผู้ รู้ ผู้ ตืน ผู้ เบิกบาน)     

เป็นความเชือดังเดิมของชนชาติไทยทีมีมาก่อนศาสนาพราหมณ์และก่อนทีพุทธศาสนาจะเผยแผ่                

เข้ามาในดินแดนแถบนี ผีในความเชือของชาวไทยน่าจะแบ่งทําความเข้าใจง่าย ๆ ออกเป็น                     

ประเภทต่างๆ คือ 
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ผีทีเป็นผู้ พิทกัษ์รักษาหรือเทวดาอารกัษ์ เช่น ผีแถน ซงึชาวอีสานเชือกันวา่เป็นผู้ ให้กําเนิดโลก 

เป็นผู้ทีสามารถดลบนัดาลให้ฝนฟ้าตกและข้าวปลาอดุมสมบูรณ์ นอกจากนนัก็มีผีทีเชือวา่สิงสถิตตาม

ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทีเจ้าทาง แม่ธรณี แม่โพสพ รุกขเทวดา นางไม้ และยังมีผี

ประจําสิงของเครืองใช้ตา่ง ๆ เชน่ ผีเตา ผีนางด้ง ผีนางสาก เป็นต้น ความเชือเกียวกบัศาลหลักเมืองก็

เชือวา่ผีเทพยดาทีทําหน้าทีปกปักรักษาบ้านเมือง ในชมุชนเล็ก ๆ ตามชนบทมกัมีหลกับ้านหรือใจบ้าน 

(หวัใจหรือศนูย์กลางของบ้าน) มีสัญลักษณ์ (ตา่งรูปแบบกนัไป) ทีเชือว่าศักดิ สิทธิ  อยู่กึงกลางชุมชน 

และใช้เป็นสถานทีประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้านด้วย ชมุชนบางแห่งเมือเจริญขึนเป็นตําบลเป็นจังหวดั   

ก็จะมีศาลหลกัเมืองเชน่กนั ดงัเราได้เห็นอยู่เกือบทกุจงัหวดั 

ผีบรรพบรุุษและผีวีรบุรุษ มนษุย์เชือวา่ เมือญาติพีน้องตายไปแล้ว วิญญาณจะออกจากร่าง

ไปสู่ทีตา่ง ๆ บ้างก็ไปเกิดใหม ่บ้างก็ยงัวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ ผีเหล่านีคือผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ ย่าตา

ยาย หรือบางทีก็เรียก ผีเรือน ส่วนผีวีรบุรุษนันคือบุคคล เมือยงัมีชีวิต เป็นคนดีทีมีความเก่งกล้า

สามารถเป็นพิเศษ เป็นผู้นํา เป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ ก่อตังบ้านเมืองหรือนักรบซึงเมือตายไปก็ยงัมีผู้

เคารพนบัถืออยา่งเชน่ ผีเจ้าเมืองของชาวไทยใหญใ่นแม่ฮอ่งสอน ยา่โมของชาวโคราช พระยาพิชยัดาบ

หกัของชาวอตุรดิตถ์ เจ้าพอ่พญาแลของชาวชยัภูมิ หรือเจ้าแม่ลิมกอเหนียวของชาวปัตตานี ตลอดจน

พระเจ้าตากสิน และรัชกาลที 5 ทีมีผู้ นบัถือกันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี ทงัผีบรรพบุรุษ และผี

วีรบุรุษจัดว่า เป็นผีดีเพราะเป็นผู้ คุ้มครองรักษาลูกหลานหรือชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข 

นอกจากนีแล้วยังคอยควบคุมให้ลูกหลานหรือคนในหมู่บ้านมิให้ทําผิดขนบจารีตประเพณี หาก

ลูกหลานทําผิดประเพณีทีเรียกวา่ ขึด (ทางเหนือ) หรือขะลํา (ทางภาคอีสาน) อย่างเช่น พีน้องทะเลาะ

วิวาทกัน หรือลูกสาวหลานสาวถูกผู้ ชายแตะเนือต้องตวั อย่างทีเรียกว่า ทําผิดผี คนในครอบครัวก็

จะต้องทําพิธีขอขมาต่อวญิญาณผีปู่ ย่า หรือปู่ ตา เป็นต้น (ปินแก้ว เหลืองอร่ามศรี.  2536: 21) 

 3. ความเชือในวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชือเรืองวิญญาณบรรพบุรุษ ได้แก่ มารดา บิดา 

ปู่ ย่าและตายายทีตายไปแล้ว วิญญาณของบคุคลเหล่านนัไมไ่ด้ไปไหน ยงัคงอยูเ่พือ ปกปักรักษาดูแล

บุตรหลานของพวกตน ทําให้เกิดการบชูาวิญญาณบรรพบรุุษ โดยสังเกตตวัอย่างได้ทีการบงัสุกลุให้กบั

ผู้ ทีล่วงลับไปแล้วของคนไทย และการกราบไหว้บูชาบรรพบรุุษของคนจีน 

4. ความเชือในเทพเจ้าหลายองค์ ความคิดของมนษุย์ได้พฒันาติดตอ่มาจากความคิดเรือง

สร้างภาพเทพเจ้าตามมโนคติของตน โดยคิดเห็นว่าธรรมชาติอย่างใดควรมีรูปเป็นอย่างไร และ

ธรรมชาติอย่างไหนมีอํานาจสูงตํากว่ากันอย่างไร บางพวกเชือว่าพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุด                     

บางพวกชือวา่ฟากฟ้าเป็นเทพเจ้าผู้ ยิงใหญ ่บางพวกเชือวา่พระจนัทร์เป็นเทพเจ้าสูงสุดกวา่เทพเจ้าองค์

ใด เทพเจ้าแต่ละองค์มีอํานาจลดหลนักนั และมีหน้าทีแตกต่างกนั ศาสนาพราหมณ์เข้ามาปะปนอยูใ่น

คติความเชือและวฒันธรรมไทยหลายรูปแบบได้แก่ ความเชือในเทพเจ้า มีเทพเจ้าหลายองค์ในศาสนา
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พราหมณ์ทีกลายมาเป็นทีเคารพนบัถือของชาวไทย เชน่ พระพรหมทีคนไทยนิยมไปกราบไหว้บนบาน 

พระอิศวร พระพิฆเนศวร เทพแหง่ศิลปะ หรือพระอินทร์ ซงึปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรือง  

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากคณุลกัษณะเฉพาะของเทพแตล่ะองค์ ตามตํานานเทวกําเนิด

แล้ว ก็จะพบว่าอุปนิสัยของเทพเหล่านี สะท้อนถึงภาวะหมุนเวียนของโลก โดยเริมจากพระอิศวร                     

ซงึมกัให้พรคนทีบําเพ็ญตบะแกก่ล้า ผู้ ได้รบัพรก็มกัลืมตวัใช้อิทธิฤทธิ  กอ่ความวุน่วาย ความทุกข์ร้อน

แก่สงัคม จนพระนารายณ์ ต้องลงมาปราบด้วยวิธีล้างโลกด้วยไฟประลัยกัลป์ ต่อจากนนัพระพรหม               

ก็จะสร้างโลกขึนใหม่หมุนเวยีนไปเช่นนี ความเชือในเรืองเวทมนต์คาถา ยนัต์ ความเชือในโชคลาง และ

การดฤูกษ์ยาม เป็นต้น 

พิธีกรรมตา่ง ๆ เชน่ พิธีโล้ชิงช้า ซึงเป็นพิธีกรรมต้อนรับเทพเจ้าของพราหมณ์ พิธีแรกนาขวญั 

พิธีดืมนําพระพิพฒัน์สตัยา พิธีขอฝน พิธีสะเดาะเคราะห์ การตงัศาลพระภูมิ ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ 

ทีใช้นําเป็นส่วนประกอบสําคญั เช่น การรดนํามนต์ รดนําสังข์ในพิธีแต่งงาน การเจิมแป้งกระแจะ               

เป็นต้น 

 

5. ศาสนาและความเชือในสังคมไทย พระพุทธศาสนา ซงึวางรากฐานอย่างมันคงและเป็น

ทียอมรับให้เป็นศาสนาประจําชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนันันได้เริมเผยแผ่เข้ามาตงัแต่ครังทีผู้ คนใน

ดินแดนแถบนีนบัถือผีอยู่ก่อนแล้ว และจากการทีพทุธศาสนามีความยืดหยุน่สูงและมิได้มีการบงัคบัให้

เลิกเชือลัทธิอืน ๆ รูปแบบของพุทธศาสนาทียึดถือปฏิบติักนัในสังคมไทยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะของ

ความเชือเกียวกบัผีและไสยศาสตร์ซงึเป็นความเชือทีมีอยู่แตด่งัเดิม ตลอดจนพิธีกรรมและความเชอืใน

ศาสนาพราหมณ์ผสมผสานอยูไ่มน้่อย อยา่งเชน่ การนบัถือในอิทธิฤทธิ ปาฏิหาริย์ของพระเครือง การ

บนบานศาลกล่าวตอ่พระพทุธรูปสําคญั ๆ อย่างหลวงพอ่พระแก้วมรกต หลวงพอ่โสธร ตลอดจนการที

พระสงฆ์บางรูปทําพิธีรดนํามนต์ (พราหมณ์) พ่นนําหมากเพือรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือปัดเสนียดรัง

ควาน การเอย่ชือพระพทุธรูปองค์สําคญัโดยใช้คํานําหน้าว่า “หลวงพ่อ” นนั สะท้อนให้เห็นถึงการดึง

เอาพระพทุธรูปให้มาสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์เพือความอบอุ่นใจ มันคงทางใจยิงขึน นอกจากนีการ

ทําบญุเลียงพระมกัจะต้องจดั “ข้าวพระ” คือ ข้าวปลาอาหารสํารับเล็ก ๆ เพือถวายพระพุทธรูปด้วย ซงึ

หากพิจารณาตามหลกัพทุธศาสนาแล้ว พระพุทธรูปคือตวัแทนของพระพุทธเจ้า ซึงทรงหลุดพ้นจาก

โลกนีแล้วจึงยอ่มไมห่ิว ไมก่ระหาย ไม่หนาว ไมร้่อน การจดัของเซน่ไหว้ จึงเหมือนผสานเอาความเชือ

ทางไสยศาสตร์เข้ามาเกียวข้องด้วย  

โดยเนือแท้แล้วศาสนาพุทธมิได้ให้ความสําคัญกับอิทธิฤทธิ ปาฏิหาริย์และอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ แต่เน้นการปฏิบัติทางศีลธรรมและการทําจิตให้บริสุทธิ  โดยมีหลักทัวไปคือ ทําความดี                 
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ละเว้นความชวั ชําระจิตใจให้สะอาด และการฝึกสมาธิจนกระทังบรรลุถึง “วิมุตติ” คือความหลุดพ้น

จากบ่วงกรรมทงัปวง  

หลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงสามารถนํามาเลือกใช้แก้ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิตได้ เช่น                  

การทํางานหรือทําสิงใดสิงหนงึจนประสบผลสําเร็จได้ ควรจะนึกถึงธรรมะเรือง อิทธิบาท 4 (ฉันทะ = 

ความพอใจ, วิริยะ = เพียร, จิตตะ = จดจอ่, วิมงัสา = ใคร่ครวญ) เป็นต้น หรือการสอนให้มนุษย์รู้จัก

ความพอดีหรือเดินสายกลาง ไม่มากไม่น้อยเกินไป (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึงสอดคล้องกับแนวทาง

พระราชดําริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั คือ การมีชีวิตพอเพียง (ห้องสมุดบ้าน

จอมยทุธ.  2543: ออนไลน์) 

ดงันนัจงึกล่าวได้วา่ความเชือเป็นธรรมชาติทีเกิดขึนกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวฒันธรรมของ

มนุษย์อย่างหนึง การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสมยัโบราณทีมีความเจริญทางด้านวิชาการน้อย ความเชือ

จงึเกิดจากการเกิดขึน และการเปลียนแปลงของธรรมชาติทีมนษุย์เชือวา่เป็นการบนัดาลให้เกิดขึนจาก

อํานาจของเทวดา พระเจ้า หรือภูตผีปีศาจ ดังนันเมือเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึน เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง 

ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อทุกภัย และวาตภัย ต่างๆ ขึน ล้วนเป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อชีวิตหรือ

ความเป็นอยู่ของมนษุย์ ซงึยากทีจะป้องกนัหรือแก้ไขได้ด้วยตวัเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ทีอํานวย

ประโยชน์ แต่บางเหตกุารณ์ก็เป็นอนัตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนษุย์ มนุษย์จึงพยายามทีจะ

คิดหาวิธีการทีจะก่อให้เกิดผลในทางทีดี และเกิดความสุขให้กบัตนเอง เพือกระทําต่อสิงทีมีอํานาจ

เหนือธรรมชาติเหล่านนั ทําให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบตัิทีเป็นพิธีกรรม หรือศาสนาเกิดขึน 

 

2.1.4 แนวคิดเกยีวกบัศิลปวัฒนธรรม และศิลปะร่วมสมัย 

 จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้วา่ศิลปะถือวา่เป็นส่วนหนงึของวฒันธรรม เป็นผลพวงหรือ

ภาพสะท้อนของวฒันธรรม ศิลปะอาจเป็นวตัถุหรือเป็นปรากฏการณ์อย่างใดอยา่งหนงึทีเหลือตกทอด

อยู่ ศิลปะจึงเป็นสิงมีคุณค่าอย่างหนงึในสงัคม หลังจากทีวฒันธรรมเปลียนแปลงไปตลอดเวลา (วิรุณ  

ตงัเจริญ.  2542) ปัจจบุนัสงัคมของเรานนัตา่งถกูพฒันาไปตามชุดกระแสหลักทีเรียกว่าวิทยาศาสตร์ 

จงึส่งผลให้คนส่วนใหญ่มุ่งให้ความสําคญัจนทําให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แข่งขันเติบโตอย่าง

ไมห่ยุดยงั หากความเป็นไปของศิลปวฒันธรรมกลับถูกหลงลืมและยําอยู่กับที จะมีสักกีคนทีจะถอย

หลังกลบัมาดแูลหรือผลกัดนัให้ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวเดินไปอย่างพร้อมเพรียง

และเท่าเทียมกบัความเจริญทางวิทยาศาสตร์ 

          คําว่า “ศิลปวฒันธรรม” เป็นคําทีเกิดจากการรวมกนัของคําวา่ “ศิลปะ” และ “วฒันธรรม” 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้วา่หมายถึง ฝีมือ ฝีมือ
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ทางการช่าง การทําให้วิจิตรพิสดาร การแสดงออกซงึอารมณ์สะเทือนในให้ประจกัษ์ด้วยสือต่างๆ อยา่ง

เสียง เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น นอกจากนีความหมายของศิลปะยงัมีกล่าวอีกมากมายเช่น 

 ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ 

 ศิลปะ คือ การแสดงออกทางเกียวกบัความศรัทธาเชือถือของแต่ละสมยั 

 ศิลปะ คือ การแสดงออกทางความงาม 

 ศิลปะ คือ สิงโน้มน้าวจิตใจเกิดความรู้สึกในทางประณีต 

 ส่วนคําวา่ “วฒันธรรม” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Culture และมีทีมากภาษาละตินคือ Cultura 

ในหนังสือ Encyclopedia of Social Science ได้อธิบายคําว่าวฒันธรรมว่า เป็นคําทีใช้ในวิชา

มานุษยวิทยา สมัยใหม่ (Modern Anthropology) และในด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) 

หมายถึงมรดกสังคม (Social Heritage) เป็นลักษณะเฉพาะในการดํารงชีวิตของกลุ่มคนทีมาอยู่

ร่วมกนั และได้มีการเปลียนแปลงให้เจริญตามยคุตามสมยั 

 ทรงคณุ  จนัทจร (2552: 24) วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามซึงเป็นผลมาจากระบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กบัสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จําแนกออกเป็น                   

3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสร้างสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง จาก

สงัคมหนึงไปสู่อีกสงัคมหนงึจนกลายเป็นแบบแผนทีสามารถเรียนรู้และกอ่ให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล

ทังทีเป็นรูปธรรมและนามธรรมอันควรแก่การวิจ ัยเพืออนุรักษ์ ฟืนฟู พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริม 

เสริมสร้างเจตทศันะ และแลกเปลียนเพือสร้างดลุยภาพระหวา่งมนุษย์ สังคม และธรรมชาติซึงจะช่วย

ให้มนุษย์สามารถดํารงชีพอยา่งมีสนัติภาพ สันติสุข และอิสรภาพอันเป็นพืนฐานแห่งอารยธรรมของ

มนุษย์ 

  ในสมัยรัชกาลที 8 รัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีการตราพระราชบญัญัติ

วฒันธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485  ขึน โดยวฒันธรรมไว้ว่า หมายถึง ลักษณะทีแสดงออกถึกความเจริญ

งอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

 พระธรรมปิฎก (2543) กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง ผมรวมของการสังสมสิงสร้างสรรค์และ

ภูมิธรรมภูมิปัญญาทีถา่ยทอดสืบต่อกนัมาของสังคมนนัๆ 

 ประเวศ วะสี (2540) ให้คํานิยามวฒันธรรมวา่ หมายถึงการปฏิบตัิวิถีชีวติของชุมชนหรือสงัคม

ทีสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนสังคม ซึงได้มาจากประสบการณ์จริงเลือกสรรกลันกรองลองใช้ และ

ถา่ยทอดด้วยการปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา หรือวฒันธรรมก็คือ “ภูมิปัญญา” ปัญญาทีผูกติดอยู่กบัแผ่นดิน 

 นอกจากนีนกัมานุษยวิทยาของไทย ศรีศกัร วิลลิโภดม (2542) ได้กล่าวถึงศิลปวฒันธรรมว่า 

การมองศิลปวฒันธรรมค่อนข้างจะใช้แนวคิดตามความจริงแล้วก็คงไมใ่ช่อัตวิสัยของคนเองมาตดัสิน
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วา่อนันีดีงามหรือไม่ เราจําเป็นต้องรับทงัความคิดเห็นของคนอืนในกลุ่มทีเป็นเจ้าของศิลปวฒันธรรม

นนั ในอดีตเรามีการผลิตศิลปวฒันธรรมมากเพราะวา่ศิลปวฒันธรรมมากเพราะว่าศิลปะเป็นสิงทีเรา

รับใช้สังคมในด้านการสือความหมาย เพราะมีการถ่ายทอดกนัมาเป็นเวลาช้านานอย่างพระพุทธรูป 

เจดีย์หรือประเพณีต่างๆ เหล่านีสามารถสือความหมาย เพราะมีการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน

อย่างพระพทุธรูป เจดีย์ หรือประเพณีต่างๆเหล่านีสามารถสือความหมายได้ทงัสิน ศิลปวฒันธรรมเป็น

ส่วนหนึงของวฒันธรรมใหญ่ อนัประกอบด้วยศิลปวฒันธรรม 2  ระดบัด้วยกนั คือ 

 ระดับแรก วฒันธรรมทีเกียวข้องกับชีวิต ได้แก่ วฒันธรรมในท้องถินต่างๆ เป็นวฒันธรรมที

แสดงศกัยภาพของมนษุย์ทีจะปรับตวัเข้ากบัสิงแวดล้อมเพือดํารงชีวติอยูร่่วมกนั มีการสร้างวฒันธรรม

ขึนและเราสามารถแบง่ออกย่อยได้ 3 มิติ ดงันี มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางความเชือ 

ศาสนา และจักรวาล ซึงมนุษย์สร้างมิติเหล่านีขึนเพือจะทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ด้วยกันได้จน

กลายเป็นวฒันธรรมท้องถิน 

 ระดับทสีอง วฒันธรรมหลวง ซึงเกิดจากเมืองหรือราชสํานักพยายามจะสร้างวฒันธรรมทีมี

ความหลากหลายในวฒันธรรมท้องถินนนั ๆ ให้เป็นอันดับหนึงอนัเดียวกัน วฒันธรรมทีมีลักษณะ

บูรณาการมากดงัทีเราจะเห็นจากปราสาท ราชวงั วดั อารามตา่งๆ ซึงลักษณะเหล่านีเป็นลักษณะของ

วฒันธรรมหลวง 

 ในการมองเรืองศิลปวฒันธรรมจะต้องมองทงั 2 ระดับ ซึงการมองทงัสองไม่ได้อยู่ในสภาพที

หยุดนิงจะมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเมือใดก็ตามศิลปวฒันธรรมทีดํารงในระยะหนึงก็จะ

เกิดความออ่นลงตวัคือหมดหน้าทีทีจะทําให้คนอยูร่่วมกนัอยา่งราบรืน ศิลปวฒันธรรมก็จะหมดหน้าที 

จะเปลียนแปลงและมีรูปแบบใหมเ่กิดขึนมา ฉะนนั ศิลปวฒันธรรมเป็นเรืองหลกั ชีวิตของคนในท้องถนิ

ใดท้องถินหนึง เป็นภูมิปัญญาทีเขาสร้างขึนมา เรียนรู้ทําให้เข้าใจวา่ตวัเองเป็นอยา่งไร และวฒันธรรม

ทีมีความหมาย 3 อย่าง คือ เพือการมีชีวิตรอด เพือการศกึษาอบรมและเพือการสือสารซงึกนัและกนั 

 จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า “ศิลปวฒันธรรมไทย” หมายถึง ผลงาน

สร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปัญญาทุกแขนง เป็นสิงทีมีการสร้างสรรค์เพิมเติมจากธรรมชาติ ซึง

อาจจะอยู่ในลักษณะรูปธรรมหรือนมพระธรรมก็ได้ ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมหลวงหรือวฒันธรรมท้องถิน

ทงัมีการสืบทอดเป็นเวลาช้านาน โดยแสดงออกถึงความเจริญงดงาม และความมีศีลธรรมอันดีของ

มนุษย์อนักอ่ให้เกิดความรู้สึกทีดีงามขึนในจิตใจ รวมทงัอาจเป็นวิถีชีวิตหรือสิงทีคนในสังคมร่วมกนั

สร้างขึนและสามารถสือความหมายในสังคมนันได้ ดังนันประเภทของศิลปวฒันธรรมไทย ทีใช้ใน

การศกึษาวิเคราะห์เนือหานิตยสารศิลปวฒันธรรมในครังนีแบ่งออกเป็น 9ประเภท แยกย่อยจากการ

แบ่งประเภทงานมรดกศิลปวฒันธรรมของกรมศิลปากร และสํานกัคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  

 



30 

 

แนวคิดเกียวกับศิลปะร่วมสมัย 

 “ศิลปะ” เป็นการแสดงออกของมนษุย์ในการสร้างสรรค์งาน โดยผลงานทีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน

นนั ได้กลายเป็นมรดกตกทอดทางวฒันธรรม (cultural heritage) ทีลําค่าของสงัคมมนษุย์ ศิลปะ มิได้

แยกขาดออกจากสงัคมและวฒันธรรม แตเ่ป็นส่วนหนงึของชีวิตทางวฒันธรรมแบบสังคมมนษุย์ 

 ศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันนีเป็นผลมาจากการแปรรูปศิลปะจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมเป็น

ศิลปะทีแปรรูปอย่างรวดเร็วและมีลกัษณะแปรผนั ไปตามสภาพตา่งๆ เชน่ วิทยาการทางวิทยาศาสตร์

ซงึก่อให้เกิดเทคนิคมากมายทางศิลปะประจําชาตินนัๆ มีพฒันาการแบบศิลปะสมยัใหม ่ก็รวมเรียกวา่

ศิลปะร่วมสมยั เช่นกนั 

 สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (2548) ได้ให้ความหมาย 3 ความหมาย คือ 

 1. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั คือ ศิลปะทีพฒันาสร้างสรรค์ขึนใหม่ในยุคสมยัเดียวกนั หรือใน

เวลาเดียวกนั และทีเกิดขึนในสมยัปัจจบุนัโดยมีวฒันธรรมเป็นรากฐานสําคญัในการสร้างสรรค์ 

 2. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั คือ ศิลปะทีสร้างขึนใหม่ โดยไม่มีกระบวนแบบหรือแนวคิดของ

สงัคมและวฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพืนฐาน 

 3. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั คือ ศิลปะทีสร้างขึนใหม ่เพือรับใช้สงัคมไทยยุคปัจจุบนัทีเกิดจาก

ความคิด และประยุกต์อย่างบูรณาการ สอดคล้อง สัมพันธ์ และส่งผลต่อกันและกันระหว่าง

ศิลปวฒันธรรม 

 สถาบนัเอเชียศึกษา (2552)  ได้ให้หมายความวฒันธรรมร่วมสมยั 3 ความหมายดงันี 

 1. ค่านิยม วิถีชีวิตของคนไทยด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น การศึกษา ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว การทํางาน การใช้เวลาว่าง การแต่งกาย และการเข้าสังคม เป็นต้น โดยฝึกการสังเกต                

การเก็บรวบรวมข้อมลู และการนําเสนอในเชิงสร้างสรรค์ 

 2. เกิดขึนจากโลกของความทนัสมยัเป็นปริมณฑลทีเต็มไปด้วยวฒันธรรมทีมีชีวติ เป็นเสมือน

กระแสหรือพลงัทีเรามองไม่เห็นแตรู้่สึกได้ บริโภคได้ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในขณะทีเราตืนนอน ทํางาน 

พกัผ่อนหยอ่นใจ รวมทงักิจกรรมตา่ง ๆ ในชีวิตประจําวนั 

 3. มิติของเวลาปัจจุบนั เป็นวัฒนธรรมทีสร้างสรรค์แบบข้ามแดน ข้ามประเทศ ข้ามชุมชน                

อยู่คนละทางก็ยงัสามารถสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมต่างแดนได้ วฒันธรรมข้ามยคุข้ามสมยัก็ยงัสามารถจะ

มาสําคญัได้ในยุคสมยัปัจจุบนั 

 สุธี  คุณาวิชยานนท์ (2546) กล่าววา่ในวงการศิลปะนานาชาติได้มีการพูดถงึศิลปะ “ลทัธิหลัง

สมยัใหม”่ หรือเริมใช้คําวา่ “ศิลปะร่วมสมยั” แทนคําวา่ศิลปะสมยัใหม่ราว ค.ศ.1970 เพราคําวา่ศิลปะ

สมยัใหมไ่ด้กลายเป็นคําทีมีความหมายจําเพาะถึงลัทธิสมยัใหม่ (Modernism) ทีถือว่าเสือมไปแล้ว

ลทัธิหลังสมยัใหมก่็เข้ามาแทนที ดงันนัคําวา่ศิลปะร่วมสมยั ทีเป็นคํากลางๆ จึงเป็นทีนิยมแพร่หลาย



31 

 

และจะถูกใช้เพือเข้าใจว่าเป็นศิลปะทีใหม่กวา่มีความก้าวลําหน้ากว่า และแยกตัวออกจากศิลปะ

สมัยใหม่อย่างชัดเจน โดยความหมายของศิลปะร่วมสมัยนัน อาจจําแนกความหมายออกเป็น                       

2 ลักษณะคือ  

 1. ความหมายแบบกว้าง เป็นความหมายทีตรงๆ ของคําว่า “ร่วมสมยั” ขึนอยู่กับว่าจะเอา

อะไรเป็นตวักําหนด เชน่ เรืองนํามาแสดงออกมีความร่วมสมยั รูปแบบของศิลปะทีปรากฏมีความร่วม

สมยั หรือใช้เวลาทีร่วมสมยักนัเป็นตวักําหนด เช่น ศิลปินทียงัมีชีวิตอยูแ่ต่รูปแบบของผลงานทีปรากฏ

ออกมาได้ได้ร่วมสมยัเลยแตก่็ถือได้วา่เป็นศิลปะร่วมสมยั หรือศิลปะในสมยัอยุธยาก็ถือได้ว่าร่วมสมัย

แต่ร่วมสมยัในนนั 

 2. ความหมายแบบแคบ เป็นความหมายเฉพาะคือแต่ละคนจะมีความเข้าใจแบบคร่าวๆ วา่

ศิลปะร่วมสมยัในความคิดของตนเป็นอย่างไร รวมถึงในตัวขอศิลปะต้องมีความร่วมยุคร่วมสมยักัน

ด้วย กล่าวคือในความหมายนีเป็นการใช้คําวา่ศิลปะร่วมสมยัเพือหลีกเลียงคําว่า ศิลปะสมัยใหม่หรือ 

“ลัทธิสมัยใหม่” ศิลปะร่วมสมัยและศิลปะสมยัใหม่อาจกล่าวได้วา่ เป็นคนละความหมายกันแต่ก็มี

ลกัษณะความใกล้เคียงกนัอยูใ่นของความเข้าใจ คือศิลปะร่วมสมยัจะใช้เรียกศิลปะทีไม่เห็นด้วยและ

และต่อด้านลัทธิหลังสมยัใหม่ แต่ก็สามารถกล่าวได้ชดัเจนเช่นกันวา่ ศิลปะร่วมสมัยเป็นศิลปะใน 

“ลัทธิหลังสมัยใหม่” ดังนันศิลปะร่วมสมัยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นศิลปะลัทธิหลังสมัยใหม่ แต่พอ

กล่าวถงึคําวา่ศิลปะลทัธิหลงัสมยัใหมก็่จะเข้าใจวา่เป็นศิลปะร่วมสมยั 

 ส่วนเรืองการมองถึงรูปแบบว่าเป็นศิลปะร่วมสมยัหรือไม่นนัต้องขึนอยู่กับว่าใครเป็นผู้ มอง 

มองทีไหน มุมมองของผู้มองนนัมีมาตรฐานเป็นอยา่งไร ตวัอย่างเชน่ ชาวต่างชาติทีดผูลงานจิตรกรรม

แนวประเพณีที มีการสร้างสรรค์ขึนมาใหม่ และศิลปินยังมีชีวิตอยู่  เขาอาจจะกล่าวว่าเ ป็น                        

ศิลปะสมัยใหม่แต่ไม่ใช่ศิลปะร่วมสมัย แต่จะพูดถึงศิลปะโดยรวม ๆ ว่า เป็น ศิลปะร่วมสมัย                         

(สุธี คุณาวชิยานนท์. 2546) 

 อภินนัท์   โปษยานนท์ (ผู้ อํานวยการสํานักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย. 2546) กล่าวว่า                 

“คําวา่ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั” (Contemporary Art and Culture) เป็นงานทางด้านศิลปวฒันธรรมที

เกิดขึน และเป็นอยู่ในช่วงหนึงโดยยึดถือเวลาและยุคสมยัร่วมกันเป็นสําคญั ในทีนีเพือให้เกิดความ

เข้าใจในแนวทางเดียวกนั จงึกําหนดความหมายของคําวา่ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไว้ 2  ลักษณะ ดงันี 

ความหมายเชิงวชิาการมี 3 ความหมายได้แก ่

 1. หมายถึง ศิลปะทีพฒันาสร้างสรรค์ขึนใหม่ยุคสมัยเดียวกนั หรือในเวลาเดียวกนัและที

เกิดขึนในสมยัปัจจุบนั โดยมีวฒันธรรมเป็นฐานรากสําคญัในการสร้างสรรค์ 

 2. หมายถึง ศิลปะทีสร่างสรรค์ขึนใหม่ เพือรับใช้สังคมในยุคปัจจุบนัทีเกิดจากความคิดและ

วฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพืนฐาน 
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 3. หมายถึง ศิลปะทีสร้างสรรค์ขึนใหม่ เพือรับใช้สังคมในยุคปัจจุบันทีเกิดจากความคิด

ประยกุต์อยา่งบรูณาการ สอดคล้องสัมพนัธ์และส่งผลต่อกนัและกนัระหวา่งศิลปวฒันธรรม 

 สมพร รอดบุญ (2546) ศิลปะร่วมสมยัเป็นเรืองทีพดูบาก เป็นเรืองทีเป็นวงกลมเหมือนแฟชนั

บางรูปแบบไม่ได้เป็นตวักําหนด ความคิดอาจจะเป็นตวักําหนดเช่น ความคิดแปลกใหมไ่ม่ซือแบบเดิม 

หรือความคิดทีเชือมโยงเอาของเดิมมาสร้างขึนใหม ่คําวา่ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยถ้าอาจกล่าว

กนัจริงๆแล้วเริมมีใช้ตงัแตส่มยัอาจารย์ศิลป์ พีระศรี แตท่ีเห็นภาพชดัทีสุดก็คือมหาวทิยาลยัศิลปากรได้

ผลิตบณัฑิตรุ่นแรกออกมา ศิลปินทีจบในช่วงนนัเริมมีแนวคิดและรูปแบบการแสดงออกทีแตกต่างไป

จากรูปแบบศิลปะแบบดังเดิมของไทยในช่วงทศวรรษที 2510  โดยสมพรไม่คิดว่าผลงานทีส่งเข้า

ประกวดในศิลปกรรมแห่งชาติ จะเป็นตวัชีว่าเป็นการเริมของศิลปะร่วมสมยัเพราะผู้ ทีส่งผลงานเข้า

ประกวดส่วนมากจะเป็นนกัศกึษา แตย่งัมีศิลปินอีกจํานวนมากทีมีผลงานทีหลากหลายและไมไ่ด้สง่ผล

งานเข้าประกวด ดงันนัในความหมายของศิลปะร่วมสมนัสามารถกล่าวได้ 2  แงด่งันี 

 1. คําวา่ “Contemporary Art” เป็นคําทีมาจากฝรัง เพือบ่งชีให้เห็นว่าศิลปะของยุคนี สมยันี 

เวลานี หรือทีผ่านมาเร็ว ๆ นีคืออะไร 

 2. ศิลปะร่วมสมัย สามารถร่วมสมัยกันได้หลายลักษณะ อาจจะเป็นในเรืองของรูปแบบ 

แนวความคิด เทคนิค กระแสค่านิยม หรือการร่วมสมยักนัในยคุเวลานี 

 ถ้าจะกล่าวถึงศิลปะร่วมสมัยก็จําเป็นอย่างยิงทีต้องกล่าวถึง เวลา หรือเวลาทีช ัดเจนเป็น

เงือนไขเป็นตวักําหนด เชน่ ร่วมสมยัในทศวรรษ ศตวรรษ หรือการร่วมวสิัยทีเป็นเรืองของตวับคุคลเวลา

เดียวกนั ในปัจจุบนัลกัษณะของผลงานศิลปะร่วมสมยัมีหลายอยา่ง ทงักลุ่มทีเป็นไปตามกระแสศิลปะ

สมัยใหม่ และกลุ่มทีไม่เห็นด้วยกับศิลปะร่วมสมัยของไทยทีไม่จําเป็นต้องทําตามแนวฝรัง เพราะ

รากฐานทางศิลปะทีแตกตา่งกนั รวมไปถงึแนวความคิดทีวา่ศิลปะต้องสะท้อนความเป็นไปของยุคสมยั

โดยศิลปินจะนําสภาพแวดล้อมทีทําให้เกิดสิงต่าง ๆ ในสังคมและนําประสบการณ์นีมาแสดงออกทาง

ศิลปะ โดยรูปแบบการสือจะขึนอยูแ่ตล่ะการแสดงออกของศิลปิน คุณค่าของศิลปะทีศิลปินทําขึนมา

นนั ขึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของศิลปินทีทําขึนมาเพืออะไร  

 ดงันนันานาทศันะในความหมายของศิลปะร่วมสมยัอาจสรุปได้วา่ศิลปะร่วมสมยั คือ ผลงาน

อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนษุย์ โดยมีเงือนไขของเวลาเป็นสิงทีมากอ่น เป็นหลกัรวมไป

ถึงทัศนคติ ความคิด หรือลักษณะการแสดงออกทีนําลักษณะของศิลปะดังเดิมในรูปแบบเก่านํามา

สร้างขึนใหม่แต่มีแนวความคิดเป็นของศิลปินเองก็ถือได้ว่า เป็นศิลปะร่วมสมัยในเรืองของ

แนวความคิดแต่ศิลปะร่วมสมยัในปัจจุบนัจะบง่บอกถึง มีอะไรเกิดขึนมาบ้าง มีอะไรแปลกใหม่ และจะ

บอกให้เห็นถงึการสร้างสรรค์ทีไม่มีลักษณะซําซากหรือมีอะไรชีให้เห็นถึงการก้าวต่อไปของศิลปะใน

อนาคต  
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2.1.5 ภาพยนตร์เป็นศิลปะ  

 จากข้อถกเถียงทีว่าด้วยเรืองภาพยนตร์เป็นศิลปะหรือความจริงในยุคแรกๆ  ทําให้คําว่า 

“ศิลปะ” เป็นคําพิเศษทีจะจํากัดความ  เพราะมนุษย์ให้ความหมายของคําไว้หลากหลายตลอด

ระยะเวลาหลายร้อยปีทีผ่านมา  อีกทงัความหมายก็เปลียนแปลงไปตามยุคสมยั  แตก่ารเปลียนแปลงก็

กอ่ให้เกิดนยัมากขึน  (รักศานต์  วิวฒัน์สินอดุม.  2546: 3)                                                                                                                                                                                                         

1. ความเป็นศิลปะใช้ความรู้หรือประสบการณ์ในตวัศิลปิน (Intuition หรือ Experience) 

2. แสดงความรู้หรือประสบการณ์นนัผ่านสือ (Artistic medium) 

3. คนดไูด้รับความเพลิดเพลินบนัเทิงใจจากแนวคิดหรือประสบการณ์นนั (Enjoyment) 

ราฟ  สตีเฟ่น (Ralph Stephen; & J.R. Debrix.  1973: 19) กล่าววา่ โดยทวัไปนันมีสิงสําคญั

ทีต้องผ่านกระบวนการของศิลปิน 3 ระยะ คือ     

การสร้างภาพยนตร์ต้องผ่านกระบวนการ 3 ระยะ โดยระยะแรก  คือการเกิดความรู้ทีออกมา

จากประสบการณ์และความต้องการภายในจิตใจของผู้สร้างภาพยนตร์เอง โดยส่วนใหญ่จะพบว่า   

การสร้างภาพยนตร์มาจากแรงบันดาลใจ เช่น นวนิยาย บทประพนัธ์ ละคร ความคิด ประสบการณ์ 

แล้วนํามาถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ ความรู้หรือประสบการณ์ พัฒนาต่อไปจนเสร็จสินออกมาเป็น

ผลงาน  ระยะที 2 คือระยะปฏิบัติการณ์ เป็นระยะทีนําความรู้ของผู้สร้าง ถ่ายทอดเป็นงานศิลปะให้

ผู้ ชมได้เห็น โดยใช้การปฏิบัติให้ผลงานชัดเจนต่างจากศิลปะแขนงอืน เช่น งานเขียน ดนตรี แต่ที

เหมือนกนัคือแง่ของการปลุกเร้าอารมณ์  นอกจากนียงัเป็นทียอมรบัวา่  ภาพยนตร์มีอิทธิพลตอ่อารมณ์

ความรู้สึกของผู้ชมอย่างมาก ระยะทีสาม คือระยะการฉายหรือเผยแพร่ ความแตกตา่งจากศิลปะแขนง

อืนเพราะมีความเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมและธุรกิจ ทีต้องคํานึงทังด้านการตลาด ผู้บริโภคหรือผู้ชม 

ด้านสังคม  และจิตวิทยา สรุปได้วา่ภาพยนตร์ จดัเป็นศิลปะทีประกอบด้วยศิลปะหลายแขนงด้วยกนั 

และยงัได้ยอมรับให้เป็นศิลปะแขนงที 7 ถดัจาก วรรณกรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

นาฏกรรม  และดนตรี (รักศานต์  วิวฒัน์สินอดุม.  2546: 6-7)     

สดใส  พนัธุมโกมล (2542: 18) แสดงทศันะเรืองของสิงทีนกัแสดงต้องระลึกอยู่เสมอคือ                

“การแสดงเป็นศิลปะ”  ไม่ใช่ชีวิต   ผลงานศิลปะทกุชนิดต้องมีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึน  ผลงานการแสดง

ทกุประเภท  ไม่วา่จะมองดูเหมือนชีวิตจริงหรือไม ่ ต้องมีลักษณะโดยมีศิลปินหรือนกัแสดงเป็นผู้ สร้าง

ขึน  เหมือนกับทีจิตรกรลากมือไปวาดภาพ  อีกทังนิวัติ ศรีสัมมาชีพ  (2555: 38)  ยังได้กล่าวถึง

นกัแสดง  ตวัละคร  ทีสร้างสรรค์ขึนมาบนจอภาพยนตร์ และเป็นส่วนหนึงในภาพยนตร์ไปในทิศทาง

เดียวกนัวา่  การแสดงไม่ใชช่ีวิตจริง  ไมไ่ด้สะท้อนชีวิตของใคร  แต่การแสดงโดยเฉพาะการแสดงทีดี

เป็นศิลปะอย่างหนึง  ทีต้องมีการคิดสร้างสรรค์  ดังนัน  จึงสรุปได้ว่าการแสดงเป็นส่วนหนึงของ
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ภาพยนตร์  และทงัการแสดงและภาพยนตร์ก็เป็นศิลปะแขนงหนงึ  เนืองจากเป็นสิงทีมนษุย์หรือศิลปิน

สร้างสรรค์ขึนนนัเอง 

 

 2.1.6 วัฒนธรรมไทยกบัภาพยนตร์  

 วฒันธรรมมีการให้ความหมายแจกแจงไว้มากมาย แต่ในทางด้านสังคมศาสตร์ได้อธิบาย

ความหมายของวฒันธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ทีเกิดขึนจากการเรียนรู้ เป็นรูปแบบแห่ง

วิถีชีวิต หรือวิถีการดํารงชีวิตของชนชาติหนึง หมู่ชนหนึงคนจํานวนหนึง (บรรพต วีระสัย. 2550:                  

55-59) 

 วฒันธรรม คือ ลกัษณะทีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลมเกลียว

ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน (พ.ร.บ.วฒันธรรมแห่งชาติ.  2555: 1) 

 รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม (2550: 6) กล่าววา่ ความสําคญัของวฒันธรรมในสังคมมนุษย์ไม่ว่า

จะเป็นชนกลุ่มใด พวกใด ล้วนมีวฒันธรรมทงัสิน จนถงึทกุวนันีจะพบวา่ มนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก

ตา่งมุง่ตรงเข้าสู่ระบบความคิดและการกระทําเดียวกนั เพือให้มีวิถีชีวิตทีเท่าเทียมกนั หมายความว่า 

มนุษย์ทกุชาติ ทกุภาษา ต้องการความเป็นสากลทางวฒันธรรม 

 วฒันธรรมไทยมีการสร้างสมมานานนบัพนัปี สะท้อนให้เห็นวถีิชีวิตของคนไทย ซงึในปัจจบุนัมี

วิวฒันาการมาจากรากฐานของปรัชญา ความเชือ ค่านิยม สถาบันขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

ศิลปกรรมของชนรุ่นบรรพบุรุษ โดยวฒันธรรมไทยนัน เป็นผลผลิตของการสร้างและปรุงแต่งจาก

วฒันธรรมไทยแท้ และจากการผสมกลมกลืนเข้ากบัวฒันธรรมทีรับมาจากชนชาติอืนทีได้เกียวข้องต่อ

กนัด้วยเหตุผลทางประวติัศาสตร์ การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ จึงเป็นลักษณะเฉพาะของไทยที

สามารถแสดงออกให้เห็นถงึเอกลกัษณ์ของสงัคมไทย 

 ภาพยนตร์เป็นทงัสือมวลชนและงานศิลปะทีได้รับความนิยมแพร่หลายไปทุกชาติ ทุกภาษา 

เป็นสือมวลชนทีมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคมโดยทัวไป  เนืองจากภาพยนตร์มักมีเนือหาที

ครอบคลุมเรืองราวตา่ง ๆ ทีเกิดขึนในแต่ละยคุสมยัทงัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 

โดยเฉพาะภาพยนตร์เป็นเครืองมือทีแสดงออกถึงวฒันธรรมของชนชาตินนั ๆ 

 ในประเทศไทย ภาพยนตร์ไทยเป็นเครืองมือทีแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยรูปแบบหนึง มี

ลกัษณะเฉพาะเป็นธรรมชาติของภาพยนตร์ ซงึแตกต่างจากภาพยนตร์ในประเทศอืน ๆ วฒันธรรมไทย

จงึเป็นปัจจยัหนงึทีมีส่วนกําหนดลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ไทย  

โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2551) ได้กล่าวถึงคุณค่าของภาพยนตร์ไทย โดยยกจากตัวอย่าง

ภาพยนตร์ไทย 2  เรืองดงันี  
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“โหมโรง” ภาพยนตร์ทีถกูกล่าวขวญัถึงอยา่งกว้างขวาง เป็นจุดเริมต้นให้ใครหลายคนได้แจ้ง

เกิด ไมว่า่จะเป็นในวงการภาพยนตร์หรือวงการดนตรี ทําให้ดนตรีไทยได้เข้าไปนงัอยู่ในหวัใจของผู้ชม 

ผู้ ฟัง นอกจากผู้อยูเ่บืองหน้าแล้ว อีกคนหนึงซงึเราจะลืมเสียไมไ่ด้ก็คือ ผู้ อยู่เบืองหลังเสียงระนาดเอก 

“นายศร” ทียังคงก้องอยู่ในหูของใครหลายคน ด้วยฝีมือของนกัระนาดหนุ่ม ผู้ ทีใช้ดนตรีเป็นเข็มทิศ 

นําพาชีวิตก้าวเดินไปสู่ประตูแหง่โอกาสทีน้อยคนนกัจะได้สมัผัส 

ภาพยนตร์ยอดเยียมแห่งปี “โหมโรง” ซึงเป็นภาพยนตร์เรืองเด่นทีกวาดรางวลัถึง 7 รางวัล  

จากรางวลัทงัสินจํานวน 16 รางวลั ในงานประกาศผลรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติหรือสุพรรณหงส์                      

ครังที 14 รวมถึงหลายรางวลัจากต่างประเทศคงยังจํากันได้ดีว่า “โหมโรง” ถือเป็นภาพยนตร์                  

นอกสายตา  ทีใครๆ ไมค่าดคิดมากอ่นวา่ภาพยนตร์เรืองนีจะก้าวมาไกล และเดินทางได้อย่างสวยงาม

จนถงึวนันี เพราะเริมแรกเดิมทีขึนชือว่าเป็นภาพยนตร์ทีมีเนือหาเกียวกับดนตรีไทยใครๆ ก็คงพากนั

ส่ายหัวว่าเนือหาแบบนีจะโดนใจตลาดได้อย่างไร แต่สุดท้ายจากการบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังกัน                   

เป็นทอดๆ ว่าหนงัเรืองนีเป็นหนงัดีมีคุณภาพจริงๆ ทําให้โหมโรงดังกระหึมแทบทุกโรงภาพยนตร์ใน             

ชวัเวลาเพียงพริบตา แม้จะเป็นชว่งเวลาทีหนงัเรืองนีใกล้จะลาโรงแล้วก็ตามที 

“องค์บาก” ความสามารถเฉพาะตวัทีไม่มีใครเหมือนของ “จา-พนม ยีรัมย์” ทําให้คนไทยทงั

ประเทศได้ตะลึงกบัศิลปะประจําชาติ อย่างแม่ไม้มวยไทยทีถกูถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรือง “องค์บาก” 

และ สามารถกวาดรายได้ทวัประเทศมากกวา่ 200  ล้านบาท 

ภาพยนตร์เรือง องค์บากได้ปรากฏสู่สายตาแก่ผู้ชมอีกกวา่32  ประเทศทวัโลก ส่งผลให้ทัวโลก

ได้กล่าวขวญัถึงคําโปรยภาพยนตร์ทีว่า ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตวัแสดงแทนและไม่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพยนตร์เรือง องค์บาก ประสบความสําเร็จอย่างสูงทีสหรัฐอเมริกา โดยได้โรงฉายมากถึง 387 โรง

และสํานักนายกรัฐมนตรี การท่องเทียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา กระทรวง

วฒันธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสําเร็จของภาพยนตร์เรือง องค์บากทีได้สร้างชือเสียงให้กบัประเทศ จงึได้

จดังานประกาศเกียรติคุณให้กบัทีมงานและนกัแสดงเรืององค์บาก 

นอกจากนี ทางกระทรวงวฒันธรรมได้แต่งตังให้ จาพนม ยีรัมย์ เป็นทูตวฒันธรรมทางด้าน

ภาพยนตร์ในฐานะสร้างชือเสียงให้กบัประเทศชาติอีกด้วย เพราะเป็นทูตคนแรกด้วยทีได้เผยแพร่หนัง

ไทยศิลปะของไทยให้ต่างชาติได้เห็นเพราะในแต่ละตอนของภาพยนตร์เป็นตวัเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ความเป็นไทยไมว่า่จะเป็นศิลปะป้องกนัตวัแบบแมไ่ม้มวยไทยหรือในฉากมีการใช้รถตุ๊กๆ ก็เป็นการสือ

ให้เห็นถึงความเป็นไทย 

โดยในงานวิจยัครังนีผู้ วิจยัได้นําภาพยนตร์ไทยมาใช้ในการวิเคราะห์ทงัหมด 20 เรือง เพือให้

เห็นถงึตวัละคร และสไตล์การแสดงทีสะท้อนบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย 
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2.2  ข้อมูลทีเกียวข้องกับภาพยนตร์  
2.2.1 ความเป็นมาของภาพยนตร์ 

เป็นทีทราบกนัดีวา่ภาพยนตร์ไทยมีประวติัความเป็นมาทียาวนาน   มีทงัยุคเฟืองฟสูลบักบัยุค

ทีซบเซามาตลอด  จนกระทังปัจจุบันทีภาพยนตร์ไทยสามารถขึนไปอยู่บนตารางบ็อกออฟฟิตใน

ประเทศสหร้ฐอเมริกา  และยงัได้รับรางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์อีกด้วย  ทงันีผู้ วิจัยจึง             

ขอกล่าวโดยสงัเขปถึงประวติัของภาพยนตร์โดยยอ่เพือให้ทราบถึงทีมาทีไปของการเลือกกลุม่ประชากร

ในการวิจยัดงัต่อไปนี 

 ตามประวติัศาสตร์ภาพยนตร์ถือกนัว่า  ภาพยนตร์เกิดขึนเมือวนัที 28 ธันวาคม  พ.ศ 2438    

ซงึเป็นวนัทีมีการฉายภาพยนตร์ให้สาธารณชนได้ชมเป็นครังแรก  โดยมีการฉายภาพยนตร์ขึนทีร้าน

กาแฟแหง่หนึงในกรุงปารีส  ประเทศฝรังเศส  โดยนําผลงานของ  โอกุส  และ หลุย  ลูมิแอร์  จํานวน

ทงัสิน 12 เรือง  โดยเป็นเรืองสัน  เรืองละ 1 นาที  มีเนือหาเกียวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวนัทวัไป  

โดยใช้เครืองมือฉายภาพยนตร์ทีเรียกวา่ “ซีมาโตกราฟ”  แตสํ่าหรบัในประเทศไทยเครืองซีมาโตกราฟ 

ได้นําเข้ามาฉายภาพยนตร์ครังแรก  โดยเปิดการแสดงเป็นเวลา 3 วนั ทีโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ             

ในราคา 2 สลึง จนถึง10 บาท ซงึปรากฏวา่ชาวกรุงเทพให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในวนัแรกมีผู้เข้า

ชมกวา่ 600 คน  (จําเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. 2544: 7-9) 

 ต่อมามีผู้ สร้างภาพยนตร์จากฮอลลีวู้ ดเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยหลายราย                   

แต่รายทีมีความสําคญัอย่างยิงต่อประเทศคือ คณะของนายเฮนรี เอ แมคเร แห่งบริษัทยูนิเวอร์แซล  

หลังจากนนันายเฮนรีได้ลงประกาศแจ้งความจํานงรับสมคัรนางเอกภาพยนตร์  และนางเอกทีนายเฮนรี

คดัเลือกมาแสดงในทีสุดคือ  นางสาวเสงียม  นาวีเสถียร  ธิดาของเสวกโท  พระยานาวีวราสา (ยืน  

นาวีเสถียร)  ส่วนพระเอกคือ ขุนรามภรตศาสตร์  ข้าราชการแห่งกรมมหรสพหลวงเช่นกัน  และผู้ ร้าย

ได้แก ่ หลวงภรตกรรมโกศล ข้าราชการแห่งกรมมหรสพหลวงผู้ ทําหน้าทีสมุห์บญัชี  โดยนายเฮนรีได้

จา่ยค่าเบียเลียงในระหวา่งการถ่ายทําให้วนัละ 5 บาท สําหรับตวันางเอก ได้รับค่าเสือผ้า 3000 บาท  

แม้ขุนรามภรตศาสตร์จะเคยแสดงละครมาบ้างแต่ก็ไมคุ้่นกบัการแสดงบทรกั  รวมไปถึงนางสาวเสงียม

นนัอนุญาตให้นกัแสดงชายจบัมือได้เท่านนั  ตลอดระยะเวลา6 เดือน ทีมีการถา่ยทําจะต้องมีเจ้าหน้าที

ของกระทรวงวงัไปด้วยเสมอ  รวมถงึมีคุณท้าวศรีสุนทรนาฏควบคมุไปด้วยอย่างใกล้ชิดในฐานะทีเป็น

ครูและผู้ควบคมุข้าราชการสตรีของกรมหรสพหลวง  ซึงต่อมามีเหตุการณ์ทีทําให้นางสาวเสงียมต้อง

ร้องไห้  เมือนายเฮนรีไม่ชอบทีเธอทําผมย้อยด้านหน้ามีริบบินคาดอย่างทีเป็นแฟชนัในสมยันัน  ได้ใช้

มือเสยผมไปข้างหลังโดยไมคํ่านึงถึงประเพณีถือหวัของคนไทย  ฝ่ายหลวงภรตกรรมโกศล  นายเฮนรีได้

แนะนําให้ไว้หนวดเพือให้เหมาะสมกบับทบาท (จําเริญลกัษณ์  ธนะวงัน้อย.  2544: 28-29) 



37 

 

 ภาพยนตร์เรืองแรกทีถา่ยทําในเมืองไทยดงัทีกล่าวข้างต้น คือเรือง  นางสาวสุวรรณ  ผู้ สร้างคือ  

บริษัทภาพยนตร์ยนิูเวอร์ซลั ใช้ผู้ แสดงทงัหมดเป็นคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์เรืองโชค

สองชัน เป็นภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตร เป็นภาพขาว-ดํา ไม่มีเสียง ได้รับการยอมรับให้เป็น

ภาพยนตร์ประเภทเรือง แสดงเพือการค้าเรืองแรกทีสร้างโดยคนไทย (โดม สุขวงศ์. 2533: 12-18) 

 ในช่วงหลัง พ.ศ. 2490  ถือเป็นยุคเฟืองฟูของภาพยนตร์ไทย  สตูดิโอถ่ายทําและภาพยนตร์มี

จํานวนมากขึน  แต่หลงัจากประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครังทีสอง  ก็เป็นช่วงซบเซาของภาพยนตร์

ไทย เมือสงครามจบลงภาพยนตร์ไทยจึงค่อยฟืนตัวขึนแต่ได้เปลียนไปเป็นภาพยนตร์ขนาด                         

16 มิลลิเมตรแทน  ในหลายครังทีบ้านเมืองอยูใ่นชว่งทีเป็นภาวะคับขัน  ภาพยนตร์ไทยหลายเรืองได้

ทําหน้าทีเป็นกระจกสะท้อนปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ปรากฏให้เห็นในช่วง 

พ.ศ. 2516-2529  ต่อมาภาพยนตร์ไทยในช่วง พ.ศ. 2530-2539 ซึงตอนต้นทศวรรษ วัย รุ่น คือ

กลุ่มเป้าหมายใหม่ รวมถึงภาพยนตร์โป๊ ภาพยนตร์ผี และภาพยนตร์เกรดบีทีมีการผลิตมากยิงขึน 

(ชมรมภาพยนตร์ไทย. 2552: ออนไลน์) 

 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาภาพยนตร์ไทยหลายเรืองทีได้ถูกสร้างขึน มีหลากหลายประเภท

เปลียนไปตามยคุสมยั  อาทิ  ภาพยนตร์ประเภทต่อสู้ ภาพยนตร์ประเภทการ์ตูน ภาพยนตร์ประเภท

ตลก ภาพยนตร์ประเภทอิงประวติัศาสตร์ ภาพยนตร์ประเภทเกย์และกระเทย ภาพยนตร์ประเภทสยอง

ขวญั ภาพยนตร์ประเภทเพลง ภาพยนตร์ประเภทชีวติ ภาพยนตร์ประเภทวยัรุ่น และภาพยนตร์ประเภท

นอกกระแส โดยจากสถิติรายได้ของภาพยนตร์ไทยในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ประเภทของภาพยนตร์ที

ได้รับความนิยมมากได้แก ่ภาพยนตร์ประเภทตลก ภาพยนตร์ประเภทอิงประวติัศาสตร์ และภาพยนตร์

ประเภทชีวติ  ดงัทีปรากฏต่อไปนี 

 

ตาราง 1 รายชือภาพยนตร์ไทยทีทําเงินสูงสุดในประเทศไทย 
 

ลาํดับ ชือภาพยนตร์ ผู้สร้าง 

ปี 

ทเีข้า

ฉาย 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
หมายเหต ุ

1 พีมาก..พระโขนง จีทีเอช 2556 444 
ถงึวนัที 18 เมษายน 

2556 

2 สุริโยไท 

สหมงคลฟิล์ม-

พร้อมมิตร 
2544 324.5 

 

3 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 1 องค์ประกนัหงสา 

สหมงคลฟิล์ม-

พร้อมมิตร 
2550 219.06 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ลาํดับ ชือภาพยนตร์ ผู้สร้าง 

ปี 

ทเีข้า

ฉาย 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
หมายเหต ุ

4 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 2 ประกาศอิสรภาพ 

สหมงคลฟิล์ม-

พร้อมมิตร 
2550 216.87 

 

5 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 3 ยุทธนาวี 

สหมงคลฟิล์ม-

พร้อมมิตร 
2554 203.7 

 

6 ต้มยํากุ้ง สหมงคลฟิล์ม 2548 183.35 
 

7 ATM เออรัก เออเร่อ จีทีเอช 2555 152.5 
 

8 บางระจนั ฟิล์มบางกอก 2543 151 
 

9 นางนาก ไทฯ 2542 149.60 
 

10 รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ จีทีเอช 2552 145.82 
 

11 หลวงพีเท่ง พระนครฟิลม์ 2548 141.86 
 

12 แฟนฉนั จีทีเอช 2546 137.3 
 

13 
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ภาค 4 ศึกนนัทบเุรง 

สหมงคลฟิล์ม-

พร้อมมิตร 
2554 135 

 

14 กวน มนึ โฮ จีทีเอช 2553 130 
 

15 สุดเขตสเลดเป็ด M39 2553 125.03 
 

16 มือปืน/โลก/พระ/จนั RS FILMS 2544 123 
 

17 ลดัดาแลนด์ จีทีเอช 2554 117 
 

18 5 แพร่ง จีทีเอช 2552 112.58 
 

19 ชตัเตอร์ กดติดวิญญาณ  จีทีเอช 2547 109.98 
 

20 32 ธันวา M39 2552 105.56 
 

21 องค์บาก 2 สหมงคลฟิล์ม 2551 102.29 
 

22 คณุนายโฮ M39 2555 99.5 
 

23 แหยมยโสธร 

สหมงคลฟิล์ม- 

บงัไฟ ฟิล์ม 
2548 99.13 

 



39 

 

ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ลาํดับ ชือภาพยนตร์ ผู้สร้าง 

ปี 

ทเีข้า

ฉาย 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
หมายเหต ุ

24 องค์บาก สหมงคลฟิล์ม 2546 99 
 

25 สตรีเหล็ก ไทฯ 2543 98.70 
 

26 แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า RS FILMS 2549 94.18 
 

27 สาระแนห้าวเป้ง 

สหมงคลฟิล์ม-

ลกัษ์ ฟิล์ม 
2552 93.87 

 

28 ก้านกล้วย กนัตนา 2549 93.63 
 

29 วงศ์คําเหลา 

สหมงคลฟิล์ม-บงั

ไฟ ฟิล์ม 
2552 90.27 

 

30 โหน่งเท่ง นกัเลงภูเขาทอง 

สหมงคลฟิล์ม-

เวิร์คพอยท ์
2549 90.12 

 

 

ทีมา: นิตยสารเอนเตอร์เทน.  (2556).  50 อนัดบัหนงัไทยทําเงินสงูสดุตลอดกาล.  (ออนไลน์). 

 

2.2.2 ประเภทของภาพยนตร์  

 Neale (2002); Pramaggiore and Wallis (2006); Codell (2007) ผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวม

ประเภทของภาพยนตร์ของนกัวชิาการดงักลา่วไว้ดงันี 

 1. ภาพยนตร์ประเภทแอคชนั ดเุดือด (Action) หมายถึง ภาพยนตร์ทีมีเนือหาหนกัไปทางการ

ตอ่สู้ปราบปราม  

 2. ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ (Horror) หมายถึง ภาพยนตร์ทีมีเนือหาเกียวกบัความลึกลับ                 

นา่กลัวเป็นเรืองเกียวกบัความลึกลบั ภูติ ผี ปีศาจ 

 3. ภาพยนตร์สงคราม (War)  หมายถึง ภาพยนตร์ทีเกียวกบัเหตุการณ์ทีสร้างความตืนเต้น

หวาดเสียงและเรืองราวของวีรบรุุษ ซึงเป็นทีน่าสนใจของผู้ชม และผู้ สร้างเกียวกบัการสู้ รบโดยใช้อาวธุ

สงครามเข้ามาประกอบฉาก 

 4. ภาพยนตร์อาชญากรรม (Crime) หมายถึง ภาพยนตร์ทีนําเสนอเรืองราวเกียวกับวิธีที

อาชญากรใช้กําลงัจดัตอ่สู้ เพือก้าวไปสู่จดุมุง่หมายทีต้องการ 
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 5. ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction) หมายถึง ภาพยนตร์ทีมีเนือเรืองเกียวกบั

การนําเรืองราวในแนววิทยาศาสตร์มาเกียวข้อง 

 6. ภาพยนตร์แฟนตาซี (Fantasy) หมายถงึ แนวภาพยนตร์เหนือจริงสร้างตามจินตนาการของ

ผู้สร้าง 

 7. ภาพยนตร์ตลก (Comedy) หมายถึง ภาพยนตร์ทีสร้างขึนโดยมีจุดมุง่หมายหลกั คือ เพือให้

ผู้ชมรู้สึกสนกุสนาน ผ่อนคลายความตงึเครียดกบับทตลกตา่งๆของผู้แสดง 

 8. ภาพยนตร์ชีวิตโศกเศร้า (Drama) หมายถึง ภาพยนตร์ทีนําเสนอเนือหาเน้นหนกัทางด้าน

การดําเนินชีวติของคนในสงัคมและปัญหาสงัคมทีเป็นเรืองใกล้ตวัผู้ชม โดยวิธีการนําเสนอออกมาใน

รูปแบบ เช่น ภาพยนตร์เกียวกบัความรัก ปัญหาชีวิต ปัญหาทางสงัคม 

 9. ภาพยนตร์โรแมนติก (Romantic) หมายถึง ภาพยนตร์ทีมีเนือหาเกียวกบัความรักความ

อบอุน่ ซงึมีลกัษณะโครงเรืองทีผสมผสานกนัระหวา่งความฝันกบัความเป็นจริงของชีวิต 

 10. ภาพยนตร์เพลง (Musicals) หมายถึง ภาพยนตร์ทีมีเนือหาเน้นหนักเกียวกับเพลง                    

ซงึทําให้ภาพยนตร์มีความนา่สนใจมากขึน 

 

 เดชพฒัน์ อรรถสาร (2537 : 41) ได้แบง่เป็นภาพยนตร์ทีจะฉายในประเทศไทยเป็น 4 ประเภท 

คือ 

 1. ภาพยนตร์ตลก (Comedy) เป็นภาพยนตร์ทีเน้นความสนุกสาน เบาสมองมากกวา่การ

แสดงอารมณ์รู้สึกของนกัแสดงซงึมกัจะชมได้ทกุเพศทกุวยั โยอาจจะเป็นภาพยนตร์การ์ตนู ภาพยนตร์

เพลง ภาพยนตร์รักแนวโรแมนติก ทีไมเ่น้นการแสดงอารมณ์และความจริงจงัเหมือนในภาพยนตร์ชีวิต 

และสร้างความสุขประทับใจให้กับผู้ชมนอกจากนียังมีภาพยนตร์ประเภทผจญภัย ภาพยนตร์แนว

จินตนาการ (Fantasy) และภาพยนตร์ทีเนือหาเกียวกบัครอบครัวรวมอยูใ่นประเภทนีด้วย 

 2. ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) ภาพยนตร์ทีถกูจดัอยูใ่นประเภททีสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก

หลายแนว ทงันีเนืองจากความหลากหลายของเนือเรือง ซึงมีทงัภาพยนตร์รักทีไมส่มหวงัแบบความรัก

วยัรุ่น ภาพยนตร์ประเภทอตัชีวประวติัของบคุคลใดบุคคลหนงึ ซึงสะท้อนแงมุ่มตา่งๆในชีวิตของบคุคล

นนั ในแง่ความสะเทือนใจและมีเนือหาค่อนข้างจริงจงั 

 3. ภาพยนตร์บู๊  ดุเดือด (Action) จดุเดน่ของภาพยนตร์ประเภทนี อยูท่ีการต่อสู้หรือการทําลาย

ล้างทีรุนแรงรวมไปถึงฉากเสียงตาย และรูปแบบต่างๆ โดยมากจะนําตัวพระเอกมาเป็นจุดขายใน

รูปแบบของวีรบรุุษ (Hero) ทีเก่งในทางศิลปะและการป้องกนัตวั 

 4. ภาพยนตร์ลึกลับ ตืนเต้นและเขย่าขวญั (Suspend and Horror) เป็นภาพยนตร์ทีดําเนินไป

โดยเน้นความลึกลบัของเรืองราว และปมการฆ่าตา่งๆทีทําให้ผู้ ชมต้องขบคิดและค้นหาเพือให้ผู้ชมมี
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อารมณ์ตืนเต้น ระทึกใจ หวาดเสียว และหวาดผวาตลอดเวลา แต่หากเป็นภาพยนตร์ทีมีเนือหา

เรืองราวของภูตผีปีศาจ ไสยศาสตร์ และอํานาจลึกลบัเหนือธรรมชาติ ซึงความสยดสยองให้กบัผู้ชม ก็

เป็นประเภทเขย่าขวญั 

 

 กฤษดา เกิดมี (2549) ได้ทําการรวบรวมและจดัแบง่ภาพยนตร์เป็นตระกลูต่าง ๆ 10 ตระกลู

สําคญั ดงัต่อไปน ี

 1. ภาพยนตร์นิยายอิงวิทยาศาสตร์และจินตนาการ (Science Fiction and Fantasy)  

 ภาพยนตร์นิยายอิงวิทยาศาสตร์ (Science Fiction) จดัเป็นประเภททีมีบอ่เกิดและววิฒันาการ

มาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าในด้านนีได้เข้ามามีส่วน

สอดรับและสนบัสนุนภาพยนตร์ทงัในแง่ของเนือหาและกลวิธีการนําเสนอ เนือหา มักพาดพิงถึง

จิตวทิยาของปัจเจกบคุคลและสถานการณ์ของบคุคลมากกวา่ทีจะเป็นเรืองของวิกฤตการณ์ของสงัคม

และความเป็นไปในสาธารณะ ขอบเขตของเรืองทีนําเสนอมักอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาล 

เรืองราวทีค่อนข้างจะแปรเปลียนตลอดโดยไมค่งที ตวัอย่างภาพยนตร์ เชน่ Star wars เป็นต้น 

 ภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy Film) มีลักษณะเกียวกบัภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ แต่มี

ความแตกตา่งตรงทีภาพยนตร์จินตนาการไมจํ่าเป็นต้องพงึพาการอธิบาย ทุกสิงทกุอย่างต้องได้รบัการ

ยอมรับเมือเข้าสู่โลกของจินตนาการ เรืองราวมกัจะวา่ด้วยการเข้าสู่ความฝัน และการออกจากความ

เป็นจริง เชน่ The Wizard of Oz และวีรบรุุษทีเหมาะได้ใน Superman เป็นต้น 

 2. ภาพยนตร์สยองขวัญ (Horror) 

 มีพืนฐานเดียวกนักบัภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ นอกจากนันยงัถือว่าเป็น

ภาพยนตร์ทีมีแนวทางพาดพิงกับงานแนวลึกลับตืนเต้น (Mystery and Suspense) และเขย่าขวญั 

(Thriller) เป็นภาพยนตร์ทีแสดงถึงความน่าสยดสยองอนัเนืองมาจากการตายและการฆ่าฟัน ตัวเอก

หรือผู้ทีมีบทบาทสําคญัในฐานะ "ผู้ฆ่า" หรือ "นกัล่า" มกัจะเป็นฆาตกรโรคจิต เป็นปีศาจร้าย เป็นสัตว์

ประหลาด ตลอดจนถึงสิงมีชีวิตทีมาจากต่างดาว หรือเป็นสัตว์ทีดุร้ายทีมีอยู่ทัวไปในความเป็นจริง 

ตวัอย่างภาพยนตร์ในแนวนีได้แก่ Psycho และ The Silence of the Lambs 

 3. ภาพยนตร์ผจญภัย (The Adventure Film) 

 ภาพยนตร์ผจญภัย มีลักษณะของการรวบรวมแนวทางต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน แนวทางต่างๆ                 

ทีจดัวา่อยูใ่นกลุ่มผจญภัย ก็ได้แก่ภาพยนตร์สงคราม ทีเน้นการสู้รบในสมรภูมิ ภาพยนตร์เดินกลางป่า 

ภาพยนตร์ต่อสู้ฟันดาบ และภาพยนตร์ทีเกียวกับความหายนะ เป็นต้น ถึงแม้ว่าแนวทางต่างๆ ดงัที

กล่าวไปจะมีความแตกต่างกนัในหลายด้าน แต่เมือมองอย่างละเอียดถีถ้วนก็มกัพบวา่มนัล้วนเป็นงาน
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ทีมีลกัษณะและส่วนประกอบสําคญัทีเชือมโยงกนัอยู ่เชน่ มีแบบแผนของเหตกุารณ์ และความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัละครในลกัษณะทีคล้ายคลึงกนั  

 4. ภาพยนตร์บุกเบกิตะวันตก (The Western) 

 เป็นภาพยนตร์ทีมีความเข้มข้น มีเสน่ห์ และเต็มไปด้วยความซับซ้อนมากทีสุด เพราะมิได้

แสดงออกในความบนัเทิงเทา่นนั หากแตย่งัเป็นเรืองราวทีเติบโตมากบัการสร้างของอเมริกา เป็นสิงทีมี

ลกัษณะเป็นมายาคติ (Myth) ซึงแสดงถึงลักษณะเฉพาะและประวติัความเป็นมาของสังคมอเมริกา 

องค์ประกอบของภาพยนตร์ประเภทนีมกัจะเป็นถนนสายใหญ่ผ่านกลางเมือง สุสาน คอกม้า ธนาคาร 

ฯลฯ โดยส่วนใหญ่จะใช้ฉากแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา ตัวอย่างภาพยนตร์แนวนี เช่น 

Unforgiven เป็นต้น 

 5. ภาพยนตร์แก็งสเตอร์ (The Gangster Film) 

 กล่าวคือ ภาพยนตร์ทีมีเนือหาสาระว่าด้วยอาชญากรรม โดยมีการแสดงออกทางด้านความ

รุนแรง และมกัจะเป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนระหวา่งทศวรรษ 1920-1930 จดัเป็นงานในกลุ่มแอ็คชนัผจญ

ภัยทีนา่สนใจเป็นอยา่งยิง องค์ประกอบของภาพยนตร์ประเภทนี มกัมีฉากทีอึมครึม มีบรรยากาศอีก

ทึกครึมโครม เป็นงานทีแสดงภาพสังคมเมือง ผู้ คนหนาแน่น สับสนวุ่นวาย แต่ในขณะเดียวกนัก็มี

บรรยากาศทีมืดมนและให้ความรู้สึกทีปิดกนัคบัแคบ ตัวอย่างภาพยนตร์แนวนี เช่น The Godfather 

เป็นต้น 

 6. ภาพยนตร์ฟิล์ม นัวร์ (Film Noir)  

 หมายถึง ภาพยนตร์มืด มืดในทีนีมีความหมายรวมถึงลักษณะทีมืดทงัทางด้าน เรืองราวและ

องค์ประกอบทางกายภาพโลกของฟิล์ม นวัร์ คือ เมืองซงึมกัเป็นเวลากลางคืนตวัละครส่วนมากมกัเป็น

พวกโกหกหลอกลวง และฆ่าผู้อืน สิงทีบรรจอุยูใ่นฟิล์ม นวัร์ คือ ความสินหวงั ความรุนแรง และความ

ตาย ตวัอยา่งภาพยนตร์แนวนีได้แก ่The Guilty เป็นต้น 

 7. ภาพยนตร์เพลง (Musicals) 

 ภาพยนตร์เพลง คือ ภาพยนตร์ทีมีฉากเพลงหรือฉากเต้นรําเป็นองค์ประกอบสําคญั เป็นจุด

สนใจหลกั ข้อสําคญัคือ เพลงจะต้องเป็นตวัดําเนินเรือง ส่วนเนือเรืองทําหน้าทีเป็นบทนําให้กบัเพลง

เทา่นนั ภาพยนตร์เพลงนนั โครงเรืองมกัตรงไปตรงมา ไม่ยากแก่การทําความเข้าใจ แต่ส่วนทียาก คือ 

การค้นหาและทําความเข้าใจวเิคราะห์ความบนัเทิงชนิดนีในเชิงวฒันธรรมร่วมสมยั เพือตระหนกัถึงนยั

ทางสงัคมทีสอดแทรกในเรืองราว ตวัอย่างภาพยนตร์แนวนี เช่น The Sound of Music เป็นต้น 

 8. ภาพยนตร์ตลก (Comedy) 

 ภาพยนตร์ตลกสามารถจําแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

 Comedy of Incidents เป็นตลกทีถือเอามุขตลกเป็นสําคญั มีการวางโครงเรืองเอาไว้อย่าง

หลวมๆ ไม่ได้กําหนดเหตุการณ์แน่ชัด เรืองราวล้วนเกิดขึนเพือให้ผู้ แสดงได้เล่นมุขตลกเท่านันเอง                
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เนือเรืองแทบไม่มีความสําคัญอะไรเลย ผู้ ทีทําตลกแนวนีเชือวา่มุขตลกนนั มีความสมบูรณ์อยู่ใน                  

ตวัของมนัเองแล้ว 

 Comedy of Situation ถือวา่เรืองราวหรือเนือหาสาระเป็นประเด็นสําคัญ ใช้มุขตลกเป็น

ส่วนประกอบในการเดินเรืองเท่านัน ตลกประเภทนีรู้จักกันดีในชือประเภทแรกเห็นว่ามุขตลก                       

เป็นสิงสมบรูณ์ในตวัเอง ส่วนประเภทหลงัเห็นวา่มขุใดอย่างหนึง ประเภทแรกเน้นมขุตลก สว่นประเภท

หลังใช้มขุตลกเป็นเพียงส่วนประกอบหรือเป็นเครืองมือในการแสดงความคิด ตลกประเภทนีรู้จกักนัดี

ในชือวา่ sitcorn 

 9. ภาพยนตร์ศิลปะ (The Art Film)  

 ภาพยนตร์ศิลปะเป็นภาพยนตร์ทีแตกต่างไปจากประเภทอืนๆ ในเรืองของเนือหาและวิธีการ

เล่าเรือง มีการพูดถงึประเด็นบางประเด็นทีมีความละเอียดซบัซ้อน มีความพยายามในการใช้กลวิธีการ

นําเสนอทีแปลกใหม่ เป็นงานทีหยิบยืมรูปแบบการนําเสนอมาจากศิลปะแขนงอืนๆมาใช้ เช่น 

จิตรกรรม การละครและวรรณคดี ภาพยนตร์ศิลปะเน้นการแสดงออกทางด้านความคิดมากกวา่จะเน้น

คณุคา่ทางด้านความบนัเทิง เป็นภาพยนตร์ทีได้แสดงให้เห็นวา่สือทีเล่าเรืองด้วยภาพทีเคลือนไหวนนัมี

ศกัยภาพมากมายขนาดไหน ตวัอย่างภาพยนตร์แนวนี ได้แก่ Three Women เป็นต้น 

 10. ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม (The Social Problem Film) 

 ภาพยนตร์ทีมีฉากเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัย เนือหาทีมุ่งไปทีความขัดแย้งในประเด็นปัญหา

สังคม ซึงมีการยอมรับแล้วว่ามนัเป็นปัญหา หรือการถ่ายทอดโดยนําเอาสภาพของปัญหาต่างๆ ที

เกิดขึนในสังคมมาแสดงให้เห็น ทําหน้าทีเป็นปากเป็นเสียง เป็นตัวแทนให้บุคคลทีไม่สามารถจะ

เรียกร้องสิงใดด้วยตนเองได้ ตวัอย่างภาพยนตร์แนวนี ได้แก่ Alamo Bay เป็นต้น  และสุดท้ายจาก

มลูนิธิหนงัไทยได้มีการกล่าวถงึสูตรของ Genre ทีมีมาแต่อดีต มีทงัสิน 9 ลักษณะ สรุปได้ดงัต่อไปนี 

1. ภาพยนตร์แนวชีวิต (Drama) หรือหนงัชีวิต ภาพยนตร์ทีว่าด้วยเรืองครอบครัว กําลังใจใน

การดําเนินชีวิต คือภาพยนตร์ทีอยู่ในกลุ่มนี เป็นแนวภาพยนตร์ทีค่อนข้างจะธรรมดา ไม่หวือหวา              

แต่เขียนบทยากและกําลงัในการเรียกผู้ชมตํา ภาพยนตร์ลกัษณะนีจะง่ายตอ่การเข้าถึง 

2.  ภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) จะเรียกกนัรวมๆ วา่แนวตลก แทบจะเป็นหนึงในแนวถนดั

ของคนสร้างภาพยนตร์ไทย และเป็นภาพยนตร์ทีถูกจริตของผู้ ชมภาพยนตร์ในเมืองไทย แต่ใน

รายละเอียดภาพยนตร์แนวตลกก็จะถูกแบ่งออกไปอีกหลายแนว เช่น ตลกล้อเลียน ตลกเสียดสี                  

ตลกร้าย ตลกเจ็บตวั และถ้าในเมืองไทยจะมีตลกคาเฟ่ให้อีกแนวหนงึ 

3. ภาพยนตร์แนวบู๊ /ต่อสู้  (Action) เป็นแนวทีเรียกว่า การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ทังหมดทงัปวง ภาพยนตร์แนวนีได้รับความนิยมเพราะเป็นสิงทีตอบสนองความดิบภายในมนุษย์ 

เพราะในชีวติจริงเราไม่สามารถปฏิบติัรุนแรงได้ จึงขอเสพโดยการชมภาพยนตร์แทน 
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4. ภาพยนตร์แนวรัก (Romantic) “หนังโรแมนติก” เป็นภาพยนตร์ทีวา่ด้วยความรักแบบคน

หนุ่มสาว หรืออาจจะเกิดขึนกบัคนแกห่รือเด็กก็ได้เป็นอีกแนวทีผู้ ชมมกัจะให้การตอบรับเป็นอยา่งดี 

5. ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั (Thriller) นกึถงึภาพยนตร์ทีเกียวกบัฆาตกรโรคจิตไล่ฆ่าคน หรือ

ภาพยนตร์ทีเดินเรืองแบบให้คนดูหายใจไมท่วัท้อง 

6. ภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวน (Suspense) เป็นภาพยนตร์ทีเกียวกับการสืบสวน หรือ

ภาพยนตร์ทีมีปมปริศนาคาใจ และรอการเฉลย เป็นภาพยนตร์ทีมีจดุหักมมุทีผู้ชมคาดไมถ่ึง เป็นแนวที

ผู้ชมให้การต้อนรับหากบทละครดี 

7. ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) มกัจะเป็น “หนังผี” เน้นความน่าสยดสยอง ตงัแต่

บรรยากาศไปจนถงึเรืองราว ผู้ชมและผู้สร้างภาพยนตร์มักจะชอบภาพยนตร์แนวนี เพราะเป็นแนวที

ลงทนุตําแตไ่ด้ผลสูง เพราะวา่ความเชือเรืองผีนีจะอยู่ในใจของคนทุกชาติทุกภาษา 

8. ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ (Sci-fi) แนวทีวา่ด้วยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ทอ่งอวกาศ 

หุน่ยนต์ การเดินทางข้ามการเวลา อะไรก็ตามทีดเูป็นวิทยาศาสตร์มกัจะอยูใ่นกลุ่มนีหมด  

9.  ภาพยนตร์แนวจินตนาการ (Fantasy) เป็นเรืองทีว่าด้วยโลกในจินตนาการ การสร้างโลก

ใหม ่พอ่มด แม่มด เจ้าชาย เจ้าหญิง ลอร์ดออฟเดอะริง แตใ่นบางยคุทีคนต้องการความจริงจงัในชีวิต

เช่นยคุปัจจุบนั หนงัแนวนีมกัไมค่อ่ยประสบความสําเร็จ (มลูนิธิหนงัไทย.  2556: ออนไลน์) 

จากข้างต้นทีกล่าวมาทําให้สรุปได้ว่าสามารถแบ่งประเภทของภาพยนตร์ได้ทังสินถึง                         

18  ประเภท  ได้แก ่  

1.ภาพยนตร์ประเภทแอคชนั (Action) 

2.ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) 

3.ภาพยนตร์สงคราม (War) 

4.ภาพยนตร์แนวอาชญากรรม (Crime) 

5.ภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์ (Science Fiction) 

6.ภาพยนตร์แฟนตาซี (Fantacy) 

7.ภาพยนตร์ตลก (Comedy) 

8.ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) 

9.ภาพยนตร์โรแมนติกหรือ แนวรัก (Romance) 

10.ภาพยนตร์เพลง (Musicals) 

11.ภาพยนตร์ผจญภยั (The Adventure Film) 

12.ภาพยนตร์บกุเบิกตะวนัตก (The Western) 

13.ภาพยนตร์แก็งสเตอร์ (The Gangster Film) 
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14.ภาพยนตร์ฟิล์ม นวัร์ (Film Noir) 

15.ภาพยนตร์ศลิปะ (The Art Film) 

16.ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม (The Social Problem Film) 

17.ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั (Thriller) 

18.ภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวน  (Suspend) 

 

 และจากคําจํากดัความในข้างต้น  ทําให้ผู้วจิยัแบง่ประเภทของภาพยนตร์ทีจะทําการวิเคราะห์

ตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย จํานวน 20 เรือง โดยในจํานวน 20 เรือง 

ได้แบง่กลุ่มประเภทของภาพยนตร์ได้แก ่ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  ทงัสิน 10 เรือง  ภาพยนตร์

แนวรักโรแมนติก (Romance) 3 เรือง  ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั (Thriller) 3 เรือง ภาพยนตร์แนวตลก

ขบขัน (Comedy) 2 เรือง ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror)  1 เรือง  และภาพยนตร์แนวต่อสู้  

(Action)  1 เรือง 

 

2.2.3 การแจกรางวัลภาพยนตร์  

การแจกรางวลัสําหรับภาพยนตร์นอกจากรางวลัสุพรรณหงส์แล้วยงัมีรางวลัทีเกียวข้องกบัอีก

หลากหลายรางวลัทีได้มอบให้แก่บคุคลในวงการภาพยนตร์ไทย ทีมีผลงานดีเดน่ในสาขาตา่งๆในแต่ละ

ปี โดยการแจกรางวลัภาพยนตร์เพือมอบให้แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยเริมต้นครังแรกเมือปี         

พ.ศ.2500 อนัมีข้อมลูรางวลัประกอบด้วยดงันี 

 ในประเทศไทยมีการมอบรางวลัให้แกบุ่คคลดีเดน่ในวงการภาพยนตร์ไทยทมีีผลงานในแตล่ะปี

ทีต่างกัน การจัดประกวดรางวัลเพือมอบให้แก่บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยเริมครังแรกเมือปี                

พ.ศ. 2500  โดยสมาคมหอการค้ากรุงเทพ   ณ เวทีลีลาศ  สวนลุมพินี  ซึงถือเป็นการมอบรางวัล

สําหรับบทภาพยนตร์ไทยครังแรกในประวตัิศาสตร์  โดยตงัรางวลัไว้สองประเภท ประเภทแรกคือ  

รางวลัสําเภาทอง  มอบให้แก่ผู้ทีได้รบัรางวลัผู้กํากบัยอดเยียม  บทประพันธ์ยอดเยียม บทภาพยนตร์

ยอดเยียม  ภาพยนตร์ยอดเยียม  และการกํากบัฝ่ายศิลป์ด้านต่างๆ  และรางวลัตุ๊กตาทอง  มอบให้แก่  

ผู้ แสดงนํา รวมถึงนกัแสดงสมทบทงัหญิงและชาย  ต่อมามีการออกแบบรางวลัขึนใหม่เป็นรูป พระ

สุรัสวดี  จดัอยูไ่ด้ 8 ครงัแล้วหยดุไป  ต่อมาได้มีการจดัขึนใหม่ต่อจากเดิมในปี พ.ศ 2517 โดยสมาคม

ผู้ สือข่าวบนัเทิงแห่งประเทศไทย  โดยรางวลัตุ๊กตาทองหรือพระสุรัสวดีนีถือเป็นรางวลัทีเก่าแก่ทีสุด  

และยงัถือเป็นรางวลัทีคนในวงการภาพยนตร์ยอมรับมากทีสุดอีกด้วย การประกวดรางวลัตุ๊กตาทอง 

ครังที 1 ประจําปี พ.ศ. 2500 จัดขึนเมือวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2500  ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี                

จดัโดยหอการค้ากรุงเทพ โดยมีสงบ สวนสิริ  เป็นประธานกรรมการ การประกวดนีจดัเป็นปีแรกทางผู้
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จัดงานจึงไม่ได้จํากัดปีของภาพยนตร์ ทําให้มีภาพยนตร์ทังใหม่และเก่าปะปนกัน รวมทังสิน                     

52 เรือง  มีภาพยนตร์ทีถ่ายทําในระบบ 35 มม. เข้าประกวด 4 เรือง  คือ  ภาพยนตร์เรืองชวัฟ้าดิน

สลาย จากหนมุานภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2498 ภาพยนตร์เรืองจอมไพร จากวจิิตรเกษมภาพยนตร์ ปี พ.ศ.

2500 ภาพยนตร์เรืองถา่นไฟเกา่ ปี พ.ศ. 2500 และภาพยนตร์เรืองสองปีน้อง ปี พ.ศ. 2501 จากอศัวิน

ภาพยนตร์ นอกจากนนัยงัมีภาพยนตร์ทีถ่ายทําในระบบ 16 มม. จํานวน 48 เรือง โดยในวนันันมีการ

ชมุนมุดาราภาพยนตร์ นกัแสดง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีการลีลาศชิงของรางวลั แต่

สําหรับผลการประกวดในครังนีกลับมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารก่อนวันงาน                         

(คีตาเรคคอร์ด.  2535: 3-5) 

 การประกวดภาพยนตร์ชิงรางวลัตุ๊ กตาทองมีแนวคิดริเริมมาจากบทความของนายสงบ  

สวนศิริ  จากในนิตยสารตุ๊กตาทอง  ดงัทีกล่าวไว้แล้วข้างต้น  ซงึในความเป็นจริงนายสงบได้มีแนวคิดนี

มาตงัแต่ พ.ศ. 2496 ทีจะจดัการประกวดภาพยนตร์ในปีนนัแตแ่ล้วก็ไมไ่ด้จดั  แต่ในทีสุดการประกวดก็

เกิดขึนในปี พ.ศ. 2500  โดยการสนบัสนนุของหอการค้ากรุงเทพ  โดยเป็นส่วนหนึงของ  “งานสัปดาห์

แห่งการแสดงอตุสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และเกษตรกรรม”  ของหอการค้ากรุงเทพ  ทีจดัขึนในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2500  มีการแต่งตงัคณะกรรมการดําเนินงาน  โดยมีนายสงบ สวนสิริ  เป็นประธาน  

และคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์  ประกอบด้วย  นักประพันธ์  นักวิจารณ์  นัก เซ็นเซอร์  

นกัหนงัสือพิมพ์  และผู้ ทีชมภาพยนตร์เป็นประจํา  ประกอบด้วย  พอ.จง  แปลกบรรจง   พ.ต.ต.ปรีชา  

จงเจริญ   พ.ต.ต.ประสัตถ์ ปันยารชุน   แก้ว อจัฉริยกุล   ศกัดิเกษม หุตาคม   ระบิล  บุนนาค          

ลมูล อติพยคัฆ์   กาญจนา ศยามานนท์   และเถาวลัย์  มงคล  และในครังนนัผู้แสดงนําฝ่ายชายที

ได้รับรางวลั  ได้แก่  ลือชัย นฤนาถ  จากเรืองเล็บครุฑ  และฝ่ายหญิง  ได้แก่ วิไลวรรณ วฒันพานิช  

จากเรืองสาวเครือฟ้า  ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายได้แก่  เจิม ปันอําไพ จากเรืองเศรษฐีอนาถา และ        

ผู้ แสดงประกอบฝ่ายหญิงได้แก่  พงษ์ลดา พิมลพรรณ  จากเรืองนกัสืบพราน  ตอนจําเลยพูดไม่ได้    

(ไฮเดฟ บลูเรย์ ดีวดีี โฮมเธียเตอร์ดอทคอม.  2551: ออนไลน์) 

สงบ  สวนสิริ  ซงึเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสารตุ๊กตาทอง  ได้เล่าถงึการจดัการประกวดตุ๊กตา

ทองครังแรก  ไว้ในบทความ “ตุ๊กตาทองของไทย”  ความวา่  

 

“วนัหนึงใน พ.ศ.2500  ซึงตรงกบัวนัที25 แห่งพุทธศตวรรษพอดี  คล้ายกบัว่าจะเป็นนิมิตอันดี

สําหรับวงการภาพยนตร์ไทยหรืออะไรไม่ทราบ  ข้าพ เจ้าได้มีโอกาสได้พบกับคุณสนอง  รัตนวิจัย                  

แห่งหอการค้ากรุงเทพ  และได้สนทนากนัถงึเรืองเกียวกบัภาพยนตร์ไทย  คุณสนองมีความคิดทีอยากจะ

หาทางสง่เสริมอตุสาหกรรมประเภทนี  เพราะเห็นว่าเป็นอตุสาหกรรมทีทํารายได้ให้แก่รัฐมิใช่น้อย  จึงควร

อปุถมัภ์คาํชไูม่ทางตรงกท็างอ้อม  ซงึเป็นความคิดทีข้าพเจ้าเองก็เห็นด้วย  เพราะเป็นความคิดทีข้าพเจ้า

อยากดาํริให้มีขึนมานานแล้ว  แต่ยงัหาสถาบนัทีจะร่วมมือร่วมใจด้วยไม่ได้...แม้ว่าจะเป็นปีทีทางอเมริกา
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ได้มีการแจกรางวัลตุ๊ กตาทองอันมีชือว่า “รางวลัออสการ์”  กันมาเป็นปีที  30 แล้วในขณะนี ข้าพเจ้า                      

ก็เห็นว่าแม้จะตงัต้นช้าก็ยงัดีกว่าไม่ตงัต้นเสยีเลย  จงึรับปากกบัคณุสนองในอนัทีจะร่วมมือด้วยอย่างเต็ม

สตกิําลงั”  

(สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติ.  2554) 

 

 เมือข่าวการจัดประกวดตุ๊ กตาทองกระจายออกไป ทําให้ได้รับความสนใจจากสือต่างๆ 

มากมาย มีการนําเสนอความเคลือนไหว อีกทงัการแสดงความคิดเห็นถึงความหวงัในการประกวดใน

ครังนี  ในฐานะของผู้สนใจคนหนึงแตไ่มมี่โอกาสติดตามอย่างใกล้ชิด จึงไม่ทราบหลักการและวิธีการ

ประกวด และการตดัสินมอบรางวลัแกภ่าพยนตร์เป็นครังแรกสําหรับประวติัศาสตร์รางวลัภาพยนตร์

ไทย  แตอ่าศยัเหตผุลทีวา่ครูสงบ ผู้ ทีเชียวชาญเกียวกบัวงการภาพยนตร์เป็นประธาน คณะกรรมการ

และคณะดําเนินงานจดัการประกวดประกอบด้วยคณะกรรมการทงัฝ่ายดําเนินงาน และฝ่ายตดัสินล้วน

เป็นผู้ทรงคณุวฒิุทีมีความเชียวชาญด้านศิลปกรรมนานาแขนงต่างรับหน้าทีและร่วมมือร่วมใจกนัเป็น

อย่างดี จึงทําให้สนันิษฐานไว้กอ่นได้วา่หลกัการและระเบียบการ หรือวิธีการในการประกวดจะเต็มไป

ด้วยความรัดกุมเป็นพิเศษ อยา่งน้อยก็คงได้อาศยัหลักการและวิธีการทีดําเนินกนัอยู่ในสหรัฐอเมริกา  

ซงึควรเป็นทีวางใจได้ แม้งานนีจะเป็นงานครังแรกในประเทศไทยก็ตาม หากเกิดความบกพร่องก็นา่จะ

ได้รับการให้อภยัและความเห็นใจอยา่งกว้างขวางจากผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย (จรัญ  วธุาทิตย์.  2550: 8) 

 นอกจากรางวลัตุ๊กตาทอง  ในปี พ.ศ. 2522  ได้มีการจัดการแจกรางวลัสุพรรณหงส์ทองคํา  

โดยสมาคมผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย  จุดประสงค์ก็ไม่ตา่งจากรางวลัตุ๊กตาทอง  และต่อมาได้

งดจดังานไปในปี พ.ศ. 2531  หลงัจากนนัรัฐบาลได้เห็นคุณค่าของภาพยนตร์ทีมีต่อสังคมไทยภายใต้

การดแูลของสํานกันายกรฐัมนตรี  และมีสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติเป็นผู้จดัการประกวด  โดยใช้ชือ

วา่  “รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติ”  และเปลียนเป็น “รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์” ในภายหลงั 

 ในปี พ.ศ. 2533 ได้เกิดรางวลัชมรมวิจารณ์บันเทิงขึน  โดยมี นคร  วีระประวติั  เป็นประธาน

ชมรมมาถงึปัจจุบนั  ด้วยความร่วมมือของเหล่านักวิจารณ์บนัเทิงของไทย  รวมไปถึงรางวลัอืนๆ อีก

มากมายทีริเริมแจกกนัในภายหลัง  ซงึมกัเป็นรางวลัทีสํานกัพิมพ์  นิตยสารตา่งๆ  รวมไปถึง  รางวลัที

เกิดจากการออกเสียงของผู้ ชมภาพยนตร์  หรือเว็บไซต์-เว็บบอร์ดเกียวกับภาพยนตร์  อาทิ สตาร์         

เอนเตอร์เทนเมนท์ อวอร์ด  คมชดัลึก อวอร์ด  ไบโอสโคป อวอร์ด  สตาร์พิค อวอร์ด  เฉลิมไทยอวอร์ด  

และยงัมีรางวลัเชิดชเูกียรติทีมอบให้ศิลปินทีทํางานในวงการภาพยนตร์อย่างศิลปินศิลปาธรในสาขา

ภาพยนตร์  และศิลปินแหง่ชาติในสาขาศิลปะการแสดงอีกด้วย  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
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รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง (Bangkok Critics Assembly)  

เป็นรางวลัทีมอบให้แก่บคุคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทย ทีมีผลงานดีเด่นทีสุดในสาขา

ตา่งๆ ในแตล่ะปี โดยได้จดัให้มีพิธีมอบรางวลันีเป็นครงัแรก เมือ พ.ศ. 2534 โดยชมรมวิจารณ์บนัเทิง 

ซงึประกอบด้วยนกัวจิารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร หนงัสือพิมพ์ วทิย ุและโทรทศัน์ มีประธานชมรมคือ 

นายนคร วีระประวตัิ  การประกาศผลรางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิง มีขึนครังแรกเมือวนัที 3 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2534  รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิง ออกแบบเป็นรูปพีรามิดบนฐานกลมและสีเหลียม มีความหมาย

วา่เป็น ปลายปากกา  (วิกิพีเดีย.  2552: ออนไลน์) 

 

รางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์ (Star Entertainment Awards)  

เป็นงานประกาศรางวลั ผลงานบนัเทิงยอดเยยีมประจําปี โดยสมาคมนกัข่าวบนัเทิง เริมจดั

งานตงัแตปี่ พ.ศ. 2545 รางวลันีเป็นการมอบรางวลัให้กบัผลงานบนัเทิงยอดเยยีมทงัภาพยนตร์, ละคร, 

รายการโทรทศัน์ และเพลง โดยในปี 2550 มีการมอบรางวลั 10 สาขา (ลดลงจากปี 2549 4 รางวลั)  

ซงึโดยมากมกัจดังานในช่วงระหวา่งเดอืนมีนาคม-เมษายน ของทกุปี  (วิกิพีเดีย.  2552: ออนไลน์) 

 

คมชัดลกึ อวอร์ด  

เป็นรางวลัทีมอบให้กบับคุคลในวงการบนัเทิงไทย ใน 4 สาขา คือ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่ง จดัโดยฝ่ายข่าวบนัเทิง ของหนงัสือพิมพ์คมชดัลึก โดยรางวลัคมชดัลึก 

อวอร์ด มีพิธีมอบรางวลัเป็นครงัแรกเมือ พ.ศ. 2547 จนถงึปัจจุบนั ซงึนบัเป็นครังที 6  

สําหรับภาพยนตร์ในส่วนของคณะกรรมการการตดัสินรางวลั ประเภทภาพยนตร์ ก็ยังคงมีมติ

ตรงกนัวา่หนงัไทยทีจะได้รับการคดัเลือกนนั จะต้องฉายตามโรงภาพยนตร์ในระหวา่งวนัที 1 มกราคม-

31 ธันวาคม และภาพยนตร์ไทยทีถูกพิจารณาจะต้องใช้ทนุในการสร้างเป็นของบริษัทในประเทศไทย

หากหนงัเรืองใดใช้ทุนของต่างชาติ หรือแม้แต่ใช้คําบรรยายในหนงัเป็นภาษาไทย ถือเป็นสละสิทธิ                  

ซงึการพิจารณาภาพยนตร์ไทยถือเอามติของคณะกรรมการตดัสินเป็นสําคญั   

ทงันีนกัแสดงหนงึทา่นมีสิทธิเข้าชิงมากกวา่ 1 เรือง ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ส่วนการพิจารณารางวัลจะมีทังหมด 7 สาขา คือ ภาพยนตร์ยอดเ ยียม ,ผู้ กํ ากับยอดเยียม ,                         

บทภาพยนตร์ยอดเยียม, นกัแสดงสมทบชาย-หญิงยอดเยียม และนกัแสดงนําชาย-หญิงยอดเยียม 

อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาดอูยา่งละเอียดในเรืองของนักแสดงนํายอดเยียมรวมถึงนกัแสดง

สมทบยอดเยียม โดยกรรมการตงัข้อสังเกต วา่หากบททีได้รับถกูเขียนมาอย่างดีแล้ว และนักแสดงคน

นนัๆ ทําหน้าทีตามบททีได้รับมอบหมายมา จึงไม่ใชเ่รืองทีจะตดัสินวา่นกัแสดงคนนนัเล่นดีเสียทงัหมด 



49 

 

หากแตบ่ททีได้รับเป็นบทรอง หรือบททีราบเรียบไมม่ีสีสัน แตน่กัแสดงคนนนัสามารถถา่ยทอดออกมา

ได้โดดเดน่ นนัต้องถือวา่เป็นเรืองของฝีไม้ลายมือทีต้องพิจารณาเป็นพิเศษมากกวา่ (คม ชดั ลึก. 2550) 

 

เฉลิมไทยอวอร์ด  

เป็นรางวลัเชิดชูผลงานแขนงศิลปะบันเทิงทังในประเทศและต่างประเทศ จัดโดยสมาชิก

เว็บไซต์ พนัทิปดอตคอม โต๊ะเฉลิมไทย (จงึเป็นทีมาของชือรางวลั) ริเริมขึนเมือปี พ.ศ. 2547 เพือมอบ

รางวลัให้กบัผลงานภาพยนตร์ เพลง สือโทรทศัน์และวทิยุ ทีมีผลงานออกมาตลอดปี พ.ศ. 2546 โดย

ขนัตอนการเสนอชือผู้เข้าชิง และการตดัสินผู้ชนะรางวลัสาขาต่างๆ นนัได้มาจากการออกเสียงของผู้ มี

สิทธิ  ได้แก่ สมาชิกทางการของเว็บไซต์ และสมาชิกผู้ ใช้บตัรผ่าน 

 ด้วยในปี พ.ศ. 2553 เฉลิมไทยอวอร์ดซึงจัดมาเป็นปีที 7 ติดต่อกัน ได้พฒันาขันตอนและ

หลักเกณฑ์การจดัรางวลัจนมีมาตรฐานในการให้คะแนนขนึ อนึง ได้มีการเปลียนแปลงชือสาขาจาก 

"รางวลัยอดเยียม" เป็น "รางวลัแห่งปี" ตงัแตก่ารจดัรางวลัเฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 3 เมือปี พ.ศ. 2549 

เนืองจากมีข้อเรียกร้องจากสมาชิกเว็บไซต์พนัทิปจํานวนหนงึ วา่ผลรางวลัทีปรากฏออกมาไม่ได้แสดง

ถึงความยอดเยียมอย่างแท้จริง เพราะผู้ ลงคะแนนเสียงมีความหลากหลายด้านความรู้เกียวกับ

ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่มิใช่ผู้ เชียวชาญซึงมีประสบการณ์เกียวกับศิลปะภาพยนตร์โดยตรง มิอาจ

เทียบเคียงกบัรางวลัทีจดัโดยสถาบนัซงึมีผู้ทรงคุณวฒุิตดัสินได้ ดงันนั ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นควร

ให้ใช้คําว่า "รางวัลแห่งปี" แทนคําว่า "รางวัลยอดเยียม" ซึงเป็นลักษณะของรางวัลจากมหาชน                    

มาโดยตลอด 

 แต่เดิมการเสนอชือเข้าชิง ใช้วิธีให้ผู้มีสิทธิ ออกเสียงคือสมาชิกเวบ็ไซต์พนัทิป คดัเลือกรายชือ

แต่ละสาขาตามดุลยพินิจส่วนตวั แล้วเสนอชือต่อคณะกรรมการฯ โดยตรงจํานวน 5 รายชือ/สาขา ผ่าน

การส่งรายชือทางอีเมลล์ไปยงัอีเมลล์กลางตามทีคณะกรรมการฯ ในปีนนัๆ ตงัขึน ภายในระยะเวลาที

กําหนดให้เสนอชือ ซึงจะอยู่ราวปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เ มือแ ล้วเสร็จ                         

คณะกรรมการฯ จึงรวบรวมคะแนน เพือให้ได้รายชือผู้ เข้าชิง 5 ชือสุดท้ายของทกุสาขา (บางสาขาอาจ

มี  3 รายชือ) กอ่นประกาศรายชือผู้ เข้าชิงผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของพนัทิป โต๊ะเฉลิมไทยตอ่ไป 

 ภายหลังการจัดรางวลัไปแล้ว 5 ครัง พบปัญหาเกียวกบัความลักลันของผู้เข้าชิงบางสาขา                

ซึงเกิดจากความเข้าใจทีไม่ตรงกันของสมาชิกผู้มีสิทธิ ออกเสียง จึงทําให้เกิดร่างรายชือผู้ มีสิทธิ  

(Eligible lists) ของแตล่ะสาขาขึนกอ่นการเสนอชือเข้าชิง โดย eligible lists ทีมีตงัแต่การจัดเฉลิมไท

ยอวอร์ด ครังที 6 นนั พบว่าทําให้การเสนอชือเข้าชิงเป็นไปโดยราบรืน และได้รับความร่วมมือจาก

สมาชิกผู้ มีสิทธิ ออกเสียงมากขึน และล่าสุด มีการเปลียนแปลงสําคญัอีกครังหนึงตังแต่เฉลิมไทย   

อวอร์ด ครังที 7 คือ การนําระบบลงคะแนนแบบเรียงลําดับ (preferential voting) มาใช้แทนการ
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ลงคะแนนแบบหนงึเสียงตอ่หนงึผู้ มีสิทธิ  (one-man-one-vote) เนืองจากเป็นการเปลียนแปลงรูปแบบ

วิธีตามวิธีของสถาบนัศิลปวทิยาการภาพยนตร์แหง่สหรัฐอเมริกา (Academy of Motion Picture Arts 

and Sciences: AMPAS) ซงึเชือวา่จะช่วยลดอคติของการโหวตได้มากกวา่การต้องเลือกผู้ เข้าชิงเพียง

หนึงชือตอ่หนงึสาขา 

 

 การลงคะแนนเพือตัดสินผู้ชนะ (Final Balloting for Winner)  

 เมือประกาศรายชือผู้ เข้าชิงแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ผู้ มีสิทธิ ลงคะแนน (อาจ

หมายถึงสมาชิกเวบ็ไซต์พนัทิปทุกคน หรือเฉพาะสมาชิกทีลงชือไว้) ส่งรายชือมาโดยวิธีทีกําหนดในแต่

ละปี ภายในเวลาทีกําหนดให้ลงคะแนนซงึจะอยูใ่นชว่งเดือนกุมภาพนัธ์ 

 - เฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 1 - 4 เป็นการลงคะแนนทางแบบฟอร์มโหวตของทางพนัทิป ซึงจะไม่

ปิดบงัผลเมือเสร็จสินการลงคะแนน 

 - เฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 5 เป็นการลงคะแนนทางแบบฟอร์มโหวตทีสร้างขึนเองภายนอก                   

ทําให้สามารถปิดบงัผลคะแนนได้ระดบัหนึง 

 - เฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 6 เป็นการลงคะแนนทางแบบฟอร์มโหวตของทางพนัทิป ทีดัดแปลง

ให้ปิดบงัผลคะแนนได้ระดบัหนงึ 

 - เฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 7 เปลียนระบบลงคะแนนจากระบบ one-man-one-vote เป็นระบบ 

preferential voting ลกัษณะเดียวกบัการลงคะแนนเสนอชือเข้าชิง จึงต้องใช้การส่งรายชือทางอีเมลล์ 

ทําให้ผลคะแนนเป็นความลบั 

หลังเสร็จสินการลงคะแนนประมาณ 1 สัปดาห์ เฉลิมไทยอวอร์ดจะประกาศผลรางวลัผา่นหน้า

เว็บไซต์พนัทิป ประมาณปลายเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม โดยลกัษณะของกระทู้ประกาศจะ

มีพิธีกร ผู้ประกาศรางวลั และรูปแบบการประกาศเลียนแบบจากการประกาศรางวลัซงึจัดขึนจริง และ

ตงัแต่การจดัรางวลัเฉลิมไทยอวอร์ด ครังที 5 เป็นต้นมา มีการจดัทําโล่รางวลัเฉลิมไทยอวอร์ดขึนเป็น

รูปธรรม เพือมอบให้ผู้ได้รับรางวลัซึงเป็นคนไทย จากจดุนนัทําให้เฉลิมไทยอวอร์ดมีความสําคัญและ

บทบาทมากขึน ในฐานะรางวลัด้านภาพยนตร์จากการลงคะแนนของมหาชนรางวลัหนึง (พนัธ์ทิพย์.  

2553) 

 

ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ 

การจดัการประกาศผลรางวลั “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์” เกิดจากความตระหนกัถึงปัญหาที

เกิดขึนในสงัคม ซงึปัจจุบนัสือมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิงสือบนัเทิงมีบทบาท และอิทธิพลทังทางตรง 

และทางอ้อมต่อการดําเนินชีวิต และวิธีคิดของประชาชนมากกว่าในอดีต เพราะประชาชนสามารถ
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เข้าถึงหรือบริโภคสือได้หลากหลายชอ่งทาง และรวดเร็วยิงขึน ประกอบกบัการดําเนินงานของสือมีการ

แข่งขันสูงขึน ช่วงชิงความสด ใหม่ ทนัเหตุการณ์ และไม่ยึดติดกบักรอบหรือขนบเดิมๆ จนกระทัง

บางครัง อาจขาดการตรวจสอบ ทีรอบคอบเพียงพอ สิงทีตามมาคือ การนําเสนอข่าวสาร และ

สาระบนัเทิงของสือมวลชน กลายเป็นดาบสองคมทีให้ทงัคุณและโทษ แกผู่้บริโภค กล่าวคือ ขณะทีสือ

ทําหน้าทีให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนอยู่นัน ในนาที เดียวกัน สือก็อาจยัดเหยียด

แนวความคิดและพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม หรือปลูกฝังค่านิยมผิดๆ แก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน 

โดยเฉพาะอยา่งยิงกบัเด็กและเยาวชน ทียงัรู้เทา่ไม่ถงึการณ์ และผู้ทีไม่รู้เทา่ทนัสือมวลชน 

เอกลกัษณ์และสีสนัของงานประกาศผลรางวลั “ไนน์ เอนเทอร์เทน อวอร์ดส์” คือ การทีไม่มี

การแบง่แยกค่ายสงักดัหรือสถานีโทรทศัน์ต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลในวงการบนัเทิงทุกคนได้มี

โอกาสรับรางวลัอันทรงเกียรติ โดยหน้างาน บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศ

ไทย กอ่นทีจะเริมงานภายในหอประชมุ จะมีแฟชนัของบคุคลในวงการบนัเทิงทงั ดารา นกัร้อง รวมถึง

คนเบืองหลังในวงการบันเทิง บนพรมม่วง (Purple Carpet) โดยในงานประกาศผลรางวัล                           

“ไนน์ เอนเทอร์เทน อวอร์ดส์” ครังที 2 ปี พ.ศ. 2552 นี ได้มีศิลปินกลุ่มจากประเทศเกาหลี วง ทูพีเอ็ม 

(2PM) มาสร้างสีสนัและร่วมแสดงโชวพิ์เศษบนเวทีด้วย (อสมท.  2555: 42) 

เกณฑ์ในการพิจารณามีวิธีการตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดงันี (อสมท.  

2554) 

1. ด้านประสิทธิภาพ สามารถวดัได้จากเนืองานทีออกสู่สายตาผู้ ชม วา่มีความน่าสนใจ และ                 

มีความสมบรูณ์หรือไม ่

2. ด้านการวัดประสิทธิผล สามารถประเมินได้ 2 ทาง คือ การวัดเรตติง (การให้คะแนน)                  

ของภาพยนตร์วา่มากหรือน้อยเท่าใด และการประเมินจากการตอบรับของกลุ่มผู้ชมในชอ่งทางตา่งๆ 

 

รางวัลออสการ์ 

 รางวลัออสการ์ (Oscar) หรือ อคาเดมีอวอร์ด (Academy Awards) เป็นงานแจกรางวลัทาง

ภาพยนตร์ทีมีชือเสียงทีสุด จดัโดยสถาบนัศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (Academy of Motion 

Picture Arts and Sciences หรือ AMPAS) โดยเริมจดัตงัแต่ปี ค.ศ. 1929  โดยในปี ค.ศ.  2009                   

ทีจะถึงนี จะเป็นครังที 81 และจะจดัขึนในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ ทีโกดกัเธียเตอร์ ในฮอลลีวดู พิธีมอบ

รางวลัออสการ์ครังแรกจดัขึนแบบงานเลียงอาหารคําเล็กๆ ทีโรงแรม Roosevelt ในฮอลลีวู้ด บตัรเข้า

ชมราคา 5$ มีผู้ ร่วมงานไมถ่ึง 250 คน ปีต่อมาๆ ได้เปลียนมาจัดทีโรงแรม Ambassador และโรงแรม 

Biltmore พิธีมอบรางวลัออสการ์ครังทีสองได้เริมมีการกระจายเสียงสดผ่านทางวิทยุ ต่อมาในปี                  

ค.ศ. 1953  จึงเปลียนมาแพร่ภาพทางโทรทัศน์ขาวดํา มีผู้ชมหลายล้านคนในสหรัฐอเมริกาและ
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แคนาดา ในปี ค.ศ. 1966 พิธีมอบรางวลัได้แพร่ภาพทางโทรทศัน์สีเป็นครังแรก และมีการออกอากาศ

ไปทวัโลกตงัแต่ปี ค.ศ. 1969 เป็นต้นมา   

ในช่วงทศวรรษแรก ธรรมเนียมปฏิบติัในการประกาศรางวลัสู่สาธารณชนจะทําโดยนําผลการ

ตดัสินให้กับหนงัสือพิมพ์ในเวลา 23 นาฬิกาของคืนวนัจัดงานจนกระทงัปี ค.ศ. 1940 หนงัสือพิมพ์ 

ลอสเองเจลลิสไทม์แอบทราบผลการตดัสิน และได้นําไปตีพิมพ์สู่สาธารณชนก่อนพิธีประกาศรางวลัจะ

เริมขึน นบัแตน่นัมา ผลการตดัสินจงึอยู่ในซองจดหมายทีปิดผนกึ พิธีประกาศผลรางวลัออสการ์ได้จดัที

โกดกัเธียเตอร์นบัตงัปี ค.ศ. 2002 จนถงึปัจจบุนั  ในปีค.ศ. 1949 ทางสถาบนัได้เริมนบัจํานวนรางวลัที

ได้มอบไป โดยเริมนบัอย่างเป็นทางการทีรางวลัที 501 ตงัแต่งานประกาศผลรางวลัออสการ์ ครังที 1 

จนถงึครังที 80 ได้มีการมอบรางวลัออสการ์ไปแล้ว 2,701 รางวลั และมีนักแสดงทีได้รับรางวลั รวมทงัผู้

ทีได้รบัรางวลัเกียรติยศและรางวลันกัแสดงเยาวชน เป็นจํานวนทงัสิน 293 คน  รางวลัตา่งๆในปัจจุบนั

มีทงัสิน 24 สาขา รางวลัใหญมี่ 5 รางวลั (Big Five) ได้แก ่รางวลัภาพยนตร์ยอดเยียม (Best Picture), 

รางวลัผู้ กํากับยอดเยียม (Best Director), รางวลันกัแสดงนําชายยอดเยียม (Best Actor), รางวัล

นักแสดงนําหญิงยอดเยียม (Best Actress) และ รางวลับทภาพยนตร์ดดัแปลงยอดเยียม (Best 

Adapted Screenplay)  (The Oscars.  2556) 

จากทีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วจิยัมองวา่ผลงานภาพยนตร์แทบทุกเรืองในปัจจบุนั มีการถ่ายทอดแง่

คิดหรือแฝงค่านิยมและอุดมการณ์ต่างๆไปยังผู้ชมเสมอ ดงันันผู้ วิจัยได้ตงัข้อสังเกตเกียวกบัการ

ถ่ายทอดเนือหาเรืองราว รูปแบบ และลักษณะการแสดงทีได้รับรางวัล เพือทําความเข้าใจถึง

กระบวนการคดัเลือกตวัละครทีได้รับรางวลัภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั 

 

2.2.4  หลักเกณฑ์ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ 

 ในการตัดสินเกณฑ์ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ของแต่ละรางวัลก็จะมีการพิจารณาที

แตกตา่งกนัออกไป โดยในแต่ละเกณฑ์นนัมีความสําคัญทีจะนํามาพิจารณาในส่วนของเนือหาสาระ

หรือบทภาพยนตร์ เทคนิคในการถ่ายทํา ตวัละคร หรือบุคลากรทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ไทย ในทีนีได้มี

นกัวชิาการหลายทา่นได้ให้หลกัเกณฑ์ประเมินคณุค่าของภาพยนตร์ไว้ดงันี 

 กฤษดา  เกิดดี (2541 : 43-46) ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าภาพยนตร์                      

2 ประการได้แก ่การมองเนือหากบัมองทีวธีิการ 

 ประการแรก  การมุ่งพิจารณาเนือหาภาพยนตร์ก็คือ การให้ความสําคัญกับเนือหาของ

ภาพยนตร์เป็นสําคญั โดยพิจารณาจากลกัษณะเนือหาต่าง ๆ  อาทิ ภาพยนตร์เรืองนนัมีพลังในการทีจะ

ทําให้เกิดมมุมองใหมต่อ่ชีวิต ต่อโลก มีมุมมองใหม่ทงัตอ่ตนเองและตอ่ผู้อืน ภาพยนตร์อาจทําให้ผู้ชม

เกิดพลงัสร้างสรรค์ เกิดแรงบนัดาลใจในการทีจะทําสิงตา่ง ๆ 
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 ประการทีสอง  คือ การมุง่พิจารณาทีวิธีการ เนือหาเป็นสิงสําคญั แต่ต้องยอมรับว่าวิธีการก็

สําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเป็นการมุ่งความสนใจไปทีสามารถในการสร้างความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน (อนัเนืองมาจากการกํากบัภาพยนตร์) การจงูใจสนใจให้ติดตาม (อนัเนืองมาจากกลวิธีใน

การเขียนบทภาพยนตร์) หรือความน่าตืนเต้นของฉากเหตกุารณ์ (อนัเนืองมาจากงานกํากบัภาพ) 

 สําหรับการประเมินคุณค่าภาพยนตร์นนั ประเมินจากเนือหาวา่ เนือหาให้คุณค่าต่อมนษุย์และ

สงัคมหรือไม ่ประเมินจากการนําเสนอ คือ ภาพ แสง สี เสียง ประเมินจากองค์ประกอบภาพยนตร์ 4 

องค์ประกอบหลัก คือ 1. จากผู้กํากบั (Director) มีเอกภาพเป็นหนงึเดียวกลมกลืนไปด้วยกนัได้หรือไม่ 

2. จากบทภาพยนตร์ (Script) มีลักษณะความคิดริเริม ไมซ่ําใคร การเล่าเรืองอยา่งมีจินตนาการ ความ

ขดัแย้ง การกระทําสมัพนัธ์กนัอยา่งมีเหตผุล จูงความสนใจของผู้ชมได้ บทสนทนาทําหน้าทีเหมาะสม 

3. จากการถ่ายภาพ กํากับภาพ (Photography) ประเมินจากการใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง การ

เคลือนไหวกล้อง การใช้เลนส์ในการถ่ายทําแต่ละฉาก การจดัแสงการออกแบบแสง เป็นแสงสวา่งหรือ

ว่าแสงมืด ทิศทางของแสงในแต่ละฉาก และ 4. ประเมินจากการตัดต่อ (Editing) การเรียงลําดับ

ภาพต่อเนืองกลมกลืนกันหรือไม่ มีการเชือมโยงระหวา่ง Shot ระหวา่งฉากราบรืนหรือไม่ (กฤษดา   

เกิดมี. 2549) 

 Pramaggiore and Wallis (2006) ได้กล่าวว่า ในการสร้างสรรค์งานภายนตร์ จะต้องให้

ความสําคญัในเรืองขององค์ประกอบโดยรวมทีสร้างขึนเป็นภาพยนตร์ทงัหมด ซึงจะประกอบไปด้วย

ปัจจยัต่าง ๆ มีดงันี คือ รูปแบบของภาพยนตร์ ซึงจะเป็นสิงทีบ่งบอกว่าภาพยนตร์แต่ละเรืองมีสไตล์

เป็นอยา่งไร นอกจากนีรูปแบบในภาพยนตร์ยังบอกหน้าทีของตัวละครในภาพยนตร์ว่า ตวัละครนีมี

หน้าทีทําอะไรในบทบาทนนั ๆ ปัจจยัต่อมา ความคล้ายคลึงและความซํา เป็นหลักการสําคัญของ

รูปแบบภาพยนตร์ การจะสร้างภาพยนตร์ให้ผู้ชม ชมแล้วรู้เรืองขึนอยู่กบัผู้ สร้างจะทําให้ผู้ ชมสามารถ

จดจําสิงทีคล้ายคลึงกนัโดยผู้ชมจะต้องจําตวัละครและฉากตา่ง ๆ ได้ เมือฉากนนัหวนกลับมาอีกครัง 

ปัจจยัของความแตกต่างและความหลากหลาย คือ เมือภาพยนตร์มีอะไรทีซํากนัมาก ๆ ก็จะทําให้

ภาพยนตร์เรืองนนัไม่น่าสนใจ ควรจะมีการเปลียนแปลงหรือสร้างความหลากหลาย ความแตกต่าง 

เพือให้เกิดความน่าสนใจในภาพยนตร์ ปัจจยัในเรืองของการพฒันา คือ กระบวนการทีก้าวไปข้างหน้า 

จากตอนหนงึไปสู่อีกตอนหนงึ และปัจจยัสุดท้ายคือ ความมีเอกภาพ ภาพยนตร์ควรจะต้องมีเอกภาพ 

มีความสมัพนัธ์กนัในเนือหาภาพยนตร์ เป็นอนัหนงึอนัเดียวกนัเป็นเหตุเป็นผลซงึกนัและกนั 

 นอกจากนีเทคนิคของการเล่าเรือง เป็นวิธีการสําคญัทีจะต้องพิจารณา อาจจะเล่าเรืองโดยการ

เอาตอนจบของเรืองมาเป็นฉากเปิดเรือง หรืออาจจะเอาตอนกลางเรืองมาเล่าก่อน หรือจะเล่า

ตามลําดบัเหตกุารณ์ตงัแต่ต้นจนจบ ในส่วนของ มีส ออง แซง เป็นศิลปะในการจดัฉาก เครืองแตง่กาย

นกัแสดง การจดัแสง รายละเอียด และความสัมพนัธ์ในเฟรม รวมไปถงึองค์ประกอบของภาพ เพือสร้าง
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ความสมดุลของภาพ มีการกําหนดจุดเด่น เน้นนําหนัก และแสดงความลึก ความตืนของภาพให้

สอดคล้องกบัเนือหาของภาพยนตร์ การวางมุมกล้องตา่ง ๆ  เมือถ่ายทําเสร็จแล้วเริมเข้ากระบวนการตดั

ต่อ ในการตัดต่อควรคํานึงถึง จังหวะ เวลา พืนที และแก่นสําคญัของเรืองเพือสร้างความต่อเนือง 

ราบรืนไมส่ะดดุให้กบัภาพยนตร์ หรืออาจจะตดัตอ่เพือกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพือสร้างความตืนเต้นให้กับ

ผู้ชม ภาพและเสียงจะต้องมีความสมัพนัธ์ จากนนัมาดูวา่ภาพยนตร์มีเนือหาให้คุณค่าต่อมนุษย์และ

สงัคมอยา่งไรบ้าง การแสดงของนกัแสดง มีการอนุรักษ์ หรือว่าส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมอันดีงาม

หรือไม่ 

 Hill and Gibson (2000: 13) ได้กล่าววา่ การวเิคราะห์ภาพยนตร์มีหลกัพืนฐานอยู่ 2 ประการ 

ประการแรก คือ โครงสร้างของภาพยนตร์ ซึงรวมถงึการถา่ยทําและการตัดต่อด้วย ประการทีสอง คือ 

รูปแบบของภาพยนตร์ เราสร้างสิงสองสิงให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเมือเรานําสองสิงมารวมเข้าด้วยกัน นนั

หมายถึง เป็นการเสร็จสินของการสร้างภาพยนตร์ทีสมบรูณ์ 

 จากทีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถนําเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าของภาพยนตร์มาใช้เป็น

แนวทางในการวเิคราะห์ข้อมลูตอ่ไป เชน่ ในเรืองของพิจารณาเนือหาภาพยนตร์ การแต่งกายของตวั

ละคร หรือสไตล์การแสดง เป็นต้น 

 

2.2.5  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้รางวัลแก่ภาพยนตร์ 

 การแจกรางวลัสําหรับภาพยนตร์นนัได้กอ่กําเนิดขึนมากมายหลากหลายรางวลัจากในนานา

ประเทศ โดยจัดขึนเพือประกาศถึงคุณงามความดีหรือคุณค่าของภาพยนตร์หรือบุคคลในวงการ

ภาพยนตร์ของประเทศนนั ๆ  ให้สาธารณชนได้พงึรบัทราบ และเพือกําหนดมาตรฐานการทํางานในแวด

วงผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ เกียวข้อง เพือยกระดบัมาตรฐานให้แกภ่าพยนตร์ต่อไป (กชกร  บุษปะยุตร.  

2551: 33) ในทีนีได้มีผู้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้รางวลัแก่ภาพยนตร์หลายท่าน

ดงัตอ่ไปน ี

 รางวัลสุพรรณหงส์ ของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวว่า เกณฑ์การพิจารณา

ตดัสินให้รางวลั คือ พิจารณาภาพรวมทงัหมดของภาพยนตร์เรืองนนัๆ ทงัด้านเนือหาสาระ และการ

ผลิตให้มีคุณภาพดี ถูกต้อง สมเหตุผล น่าเชือถือ น่าสนใจ (สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ. 

2551) 

 สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แหง่ชาติ (2551) ได้กล่าวถึงประเภทรางวลัและการตดัสินรางวลั

ภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์" ไว้ว่าการจัดประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นนโยบายหนึงของ

รัฐบาลทีได้ให้การสนบัสนนุวงการอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทย และสมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติ ร่าวมกนัจดัขึน มีวตัถปุระสงค์เพือเสริมสร้าง
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กําลงัใจให้แกบุ่คคลในวงการภาพยนตร์ไทย ในอนัทีจะพฒันาการสร้างภาพยนตร์ไทยให้ได้มาตรฐาน

และมีคณุภาพยิงขึนเป็นการยกระดบัภาพยนตร์ไทยให้เป็นทียอมรับในระดบัสากล โดยการมอบรางวลั

แก่ผู้ชนะการประกวดด้วยรางวลัทีใช้ชือวา่ "รางวลัภาพยนตร์แห่งชาติ" ประกอบด้วย 16 ประเภทรางวลั 

ได้แก ่

 1. รางวัลภาพยนตร์ยอดเยียม (Best Picture Award) พิจารณาภาพรวมทังหมดของ

ภาพยนตร์เรืองนันๆ ทังด้านเนือหาสาระและการผลิตให้มีคุณภาพดีถูกต้องสมเหตุผลน่าเชือถือ

นา่สนใจ 

 2. รางวลัผู้ กํากบัภาพยนตร์ยอดเยียม (Best Director Award) พิจารณาถึงความสามารถใน

การควบคมุ องค์ประกอบของภาพยนตร์ ความพิถีพิถนั ในการเชือมโยงผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้

แสดง บทประพนัธ์ งานฝ่ายศิลป์ บนัทกึเสียงดนตรี การถ่ายภาพและการตัดต่อให้ประสานกลมกลืน 

จนเป็นผลงานทีมีสุนทรียภาพทีเป็นอนัหนงึ อนัเดียวกนั ผู้ กํากบัภาพยนตร์จะต้องเป็นผู้ กําหนดจงัหวะ 

ควบคมุรายละเอียดอนัหลายหลากด้วยการเลือกเน้นสร้างสรรค์ อย่างประณีต ถูกต้องสอดคล้องกับ

ลกัษณะของโครงการนนัๆ หลกัเกณฑ์ในการประเมินคณุคา่การทํางานของผู้กํากบัภาพยนตร์สามารถ

แยกย่อยดงันี 

 2.1 ความสามารถในการกํากบัภาพยนตร์ : เป็นการประเมินความสามารถในการกํากับ

ภาพยนตร์ซึงพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี 

   เอกภาพ คือความเป็นอนัหนึงอันเดียวกนั ทังในแง่ของบรรยากาศ สไตล์ของผู้

กํากบัและสไตล์การแสดง ทงัหมดต้องถกูกําหนดให้เป็นไปในลักษณะเดียวกนั ทําให้ภาพยนตร์มีความ

ราบรืน กลมกลืนรวมไปถงึการผสมผสานองค์ประกอบของภาพยนตร์อยา่งลงตวั 

   จงัหวะ ลีลา และอตัราเร็ว ผู้ กํากบัภาพยนตร์ทีดีต้องสามารถจดัการให้ภาพยนตร์มี

จงัหวะ ลีลาและอตัราเร็ว (Pace) ทีเหมาะสมกลมกลืน กบัเรืองราว เชน่ ภาพยนตร์ควรจะเร็ว (ตามที

คนดรูู้สึก) ในจงัหวะสถานการณ์ทีควรจะเร็ว 

   การเลือกเน้น เป็นการทีผู้ กํากับฯ สมควรเน้นหรือยําประเด็นสําคัญ เพือคัดสิง

สําคญัทีสุดให้ปรากฎออกมาให้เห็น (เช่น อาจทําได้โดยการใช้ความเคลือนไหว เส้น สี เสียง) 

   ความประณีต 

 2.2 ความสามารถในการกํากบัผู้แสดง : ผู้ กํากับควรควบคุมให้ผู้ แสดงสามารถทํางาน

ออกมาได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะของตัวละครและเรืองราว รวมทงัการคุมสไตล์การแสดงของ                 

ผู้แสดงให้อยูใ่นทิศทางเดียวกนั (นนัคือ ทําให้การแสดงมีเอกภาพนนัเอง) นอกจากนนัยงัต้องพิจารณา

ถงึสดัส่วนด้วย ผู้กํากบัต้องรักษาความพอดีของการแสดงในหมูผู้่แสดง เชน่ในภาพยนตร์ไม่ควรปล่อย
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ให้ผู้แสดงคนหนงึแสดงอย่างโดดเด่นจนเกินนกัแสดงคนอืนๆซึงทําให้ภาพยนตร์เสียจุดสนใจ ผู้ กํากบั

ควรปรับปรุงให้อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั 

 2.3 ความสามารถในการกํากบัคนดู : ผู้ กํากบัต้องสามารถทําให้คนดูมีอารมณ์ร่วม หรือ

คล้อยตามไปกบัเรืองราวทีนําเสนอในภาพยนตร์ ในจงัหวะเวลาทีเหมาะสม เช่น การสร้างอารมณ์

สะเทือนใจ การทําให้คนดสูนกุสนาน ตืนเต้น 

 2.4 สไตล์ (Style) : ผู้ กํากบัภาพยนตร์ควรมีสไตล์ทีโดดเดน่เฉพาะตวั นอกจากนนัยงัต้อง

มีความสามารถในการเลือกใช้ สไตล์ทางสุนทรียะของภาพยนตร์ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม (รวมทงัต้อง

เอกภาพด้วย) 

 2.5 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ : ผู้ กํากับควรมีความคิดสร้างสรรค์ มีความ

พยายามทีจะเสาะแสวงหากลวิธีในการเล่าเรือง และสือความหมาย โดยใช้ศิลปะของภาพยนตร์ 

 2.6 การแสดงออก (Expression) : ผู้ กํากับภาพยนตร์ต้องแสดงออกถึงความคิด และ

จดุมุง่หมายอยา่งประณีตมีความซือตรงตอ่ความคิดของตนเอง และไมล่อกเลียนแบบงานของคนอืน 

 3. รางวลัผู้แสดงนําชายยอดเยียม (Best Actor Award) มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

ดงัตอ่ไปน ี

 3.1 พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตาม

บทบาททีได้รับ 

 3.2 พิจารณาถึงความสามารถในการพฒันาการแสดง ให้เป็นไปตามบทบาทของเรือง 

 3.3 พิจารณาถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และ

เจตนารมณ์อยา่งสมจริงสมเหตผุล 

 3.4 พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมบุคลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้

อย่างคงที ถกูต้อง ตงัแตต้่นจนจบเรือง 

 4. รางวลัผู้แสดงนําหญิงยอดเยียม (Best Actress Award) มีเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน

ดงัตอ่ไปน ี

 4.1 พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตาม

บทบาททีได้รับ 

 4.2 พิจารณาถึงความสามารถในการพัฒนาการแสดง ให้เป็นไปตามบทบาทของเรือง

พิจารณาถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และเจตนารมณ์อย่าง

สมจริงสมเหตผุล 

 4.3 พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมบุคลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้

อย่างคงที ถกูต้อง ตงัแตต้่นจนจบเรือง  
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 5. รางวลัผู้แสดงสมทบชายยอดเยียม (Best Supporting Actor Award) มีเกณฑ์ในการ

พิจารณาตดัสินดงัต่อไปนี 

 5.1 พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตาม

บทบาททีได้รับ 

 5.2 พิจารณาถึงความสามารถในการพฒันาการแสดง ให้เป็นไปตามบทบาทของเรือง 

 5.3 พิจารณาถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และ

เจตนารมณ์อยา่งสมจริงสมเหตผุล 

 5.4 พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมบุคลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้

อย่างคงที ถกูต้อง ตงัแตต้่นจนจบเรือง 

 6. รางวลัผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยียม(Best Supporting Actress Award) มีเกณฑ์ในการ

พิจารณาตดัสินดงัต่อไปนี 

 6.1 พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตาม

บทบาททีได้รับ 

 6.2 พิจารณาถึงความสามารถในการพฒันาการแสดง ให้เป็นไปตามบทบาทของเรือง 

 6.3 พิจารณาถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และ

เจตนารมณ์อยา่งสมจริงสมเหตผุล 

 6.4 พิจารณาถึงความสามารถในการควบคุมบุคลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้

อย่างคงที ถกูต้อง ตงัแตต้่นจนจบเรือง 

 7. รางวลับทภาพยนตร์ยอดเยียม (Best Screenplay Award) ควรพิจารณาความสามารถ ใน

การบอกเรืองราวอย่างมีจินตนาการ ในรูปแบบของศิลปะภาพยนตร์ มีรายละเอียดของเหตุการณ์จุด

ขดัแย้ง ฉาก ตวัละครทีมีความสัมพนัธ์ตอ่กนัอยา่งมีเหตุผล สามารถสือความหมายด้วยคําสนทนาหรือ

สญัลกัษณ์ใดๆได้ชาญฉลาดเป็นทีเข้าใจดี การเริมเรืองการดําเนินเรืองและการคลีคลายเรืองเป็นไป

อย่างเข้มข้นสร้างสรรค์และโน้มนําอารมณ์ให้ชวนติดตามชมโดยตลอด 

 8. รางวลัแต่งหน้ายอดเยียม(Best Make Up Award) ควรพิจารณาถึงความสามารถในการ

แต่งหน้า และส่วนต่างๆของร่างกายมีความตอ่เนืองสมเหตผุล 

 9. รางวลัออกแบบเครืองแต่งกายยอดเยียม (Best Costume Design Award) ควรพิจารณา

ถึงความสามารถในการออกแบบและคดัเลือกเสือผ้า เครืองประดบัได้สมจริงตามยุคสมยัหรือตาม

บทบาทในเรืองนนั โดยมีความกลมกลืน ตอ่เนือง สมเหตสุมผล และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ 

10. รางวลักํากบัศิลป์ยอดเยียม (Best Art Direction Award) ควรพิจารณาความสามารถใน

การนําเสนอแนวคิดเกียวความงาม การส่งเสริมค่านิยมเกียวกบัสุนทรียภาพของส่วนประกอบต่างๆ               
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ทีนําเสนอให้สอดคล้องกบัเนือหาในแตล่ะตอน แต่ละฉาก โดยมีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนงานในการ

สร้างภาพยนตร์ เชน่ความสามารถในการเลือกใช้สถานทีถ่ายทํา การออกแบบฉาก จัดมุมภาพ วาง

แนวโครงสี นําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การสร้างบรรยากาศ การตกแตง่ฉากให้กลมกลืนกบั

เรืองราว และมีความงดงามทางศิลปะ มีความสมจริงสมเหตุสมผลตลอดจนสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนือง

เป็นอยา่งดี ตงัแต่เริมเรืองจนจบ 

 11. รางวลัดนตรีประกอบยอดเยียม (Best Original Score Award) ต้องเป็นดนตรีทีประพนัธ์

ขึนใหม่ (Original) ไม่ลอกเลียนทํานองเพลงของผู้ อืน มีลีลาของดนตรี เช่น ความเร็ว - ช้า สัดส่วน 

(Rhythmic)ของทว่งทํานอง การเรียบเรียงเสียงประสาน รวมทงัสีสนั (Tone Color) ของดนตรี  เชน่การ

ใช้เครืองดนตรี หรือเสียงสูงตํา ควรสอดคล้องกบัอารมณ์  ความรู้สึก และยุคสมยัของภาพยนตร์ 

 12. รางวลัเพลงนํายอดเยียม (Best Original Song Award) เพลงยอดเยียม (เพลงทีมีการ             

ขับร้อง) : ต้องเป็นเพลงทีประพนัธ์ขึนใหม่ (Original) ไม่ลอกเลียนทํานองเพลงของผู้ อืน มีคําร้องที

สอดคล้องกบัเนือหาของภาพยนตร์ ลีลาของเพลง เช่น จังหวะท่วงทํานอง รวมทงัการเรียบเรียงเสียง

ประสาน ควรสอดคล้องกบัภาพทีกําลังดําเนินอยู่และตรงตามยุคสมยั (Period) การขับร้องควรมี

นําเสียงประสาน ลีลาและอารมณ์ทีสอดคล้องกบัภาพยนตร์เรืองนนัๆ 

 13. รางวลับนัทกึเสียงยอดเยียม (Best Sound Award) ควรพิจารณาถึงความสามารถในการ

ควบคุมความชัดเจน ความถูกต้อง และระดับความเหมาะสมของเสียงต่างๆ ซึงได้แก่ เสียงพูด 

เสียงดนตรี และเสียงประกอบอืนๆ กรณีทีเป็นเสียงพดูต้องให้เสียงตรงกับปาก สําหรับเสียงประกอบ

ต้องเป็นเสียงทีสมจริงตามสถานการณ์นนัๆ 

 14. รางวลัลําดบัภาพยอดเยียม (Best Film Editing Award) ควรพิจารณาความสามารถใน

การเรียบเรียบลําดบัภาพ ให้เกิดความเข้าใจในเรืองราวอย่างมีเหตผุล โดยสามารถประสานเชือมโยง

ภาพได้เหมาะสมระหว่างภาพ (Shot to Shot) ระหว่างฉาก (Scene  to Scene) และระหว่าง                   

ตอน (Sequence to sequence) สามารถควบคุมเวลาและจงัหวะ (Tempo) ของภาพยนตร์ได้อย่าง

ถกูต้องและกระชบั (Time) 

 15. รางวัลกํากับภาพยอดเยียม (Best Cinematography Award) พิจารณามุมกล้อง                  

ความตอ่เนือง และการสือสารด้วยการประกอบภาพการใช้เลนส์  ฟิลเตอร์  และฟิล์ม การจัดแสง การ

ตงักล้อง การใช้สี และใช้กล้อง สร้างความประทบัใจและการรับรู้แกผู่้ชม 

 16. รางวลัการสร้างภาพพิเศษยอดเยียม (Best Visual Effect Award) พิจารณาความสมจริง

ของผลพิเศษทางภาพในด้านเนือฟิล์ม ความเปรียบต่างของแสง ทัศนมิติระดบักล้อง ความสนิท               

ของภาพ และการทําหุน่จําลอง 
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          งานประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ได้จัดขึนเป็นครังแรกในปี 2534 โดยจัดทําตัวรางวลัเป็น

สญัลกัษณ์ "ทางช้างเผือกสู่ดวงดาว" ซึงหมายถึงบุคคลทีสร้างผลงานภาพยนตร์ไทยยอดเยียมและ

ชนะเลิศในแตล่ะประเภทรางวลั จนเป็นดาวดวงเดน่ของปี 

          ต่อมาในปี 2544 คณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ในสมัยของนายคมน์ 

อรรฆเดช เป็นนายกสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ วงการภาพยนตร์ไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ

เพียงพอทีจะเป็นหลกัในการดําเนินการจดังานประกวดภาพยนตร์ได้ ดงันนั สมาคมสมาพนัธ์ฯ จึงได้

เป็นผู้ ดําเนินการจัดงานเอง หลังจากทีว่างเว้นไป 1 ปี โดยใช้ชืองานว่า งานประกาศผลรางวัล

ภาพยนตร์แหง่ชาติ "สุพรรณหงส์" พทุธศกัราช 2544 และได้ปรับเปลียนตัวรางวลัให้มีเอกลักษณ์ของ

ความเป็นไทยในลักษณะทีเป็นสากลมาขึน เพราะหนงัไทยในยุคนี สามารถพฒันาตนเองจนเป็นที

ยอมรับและรู้จกัดีในตลาดตา่งประเทศ โดยตวัรางวลัมีรูปแบบและลวดลายรูปสุพรรณหงส์ ซึงสือถึง

ความเป็นไทย เป็นสิงทีสูงค่าของคนไทย จึงเรียกชือ รางวลัวา่ รางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติ "สุพรรณหงส์" 

และได้นําสญัลักษณ์นีมาเป็นตราสัญลักษณ์ของสมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาติด้วย ตงัแต่นนัมา 

  นายสมศกัดิ   เตชะรัตนประเสริฐ กล่าวเนืองในการจดัประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครังที 12 

วนัศุกร์ที 4 เมษายน 2546 ว่า ภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะยุคสมัยไหน เนือหาหรือแนวการสร้างแบบใด 

ทงัหมดล้วนถกูกําหนดขึนตามกรอบของปัจจยัในสังคมยุคนนั ๆ จึงนับได้ว่า ภาพยนตร์ไทยเป็นภาพ

สะท้อนอย่างหนงึของสงัคมไทยทีบนัทกึเหตกุารณ์ทงัในอดีตและปัจจบุนั ให้ชนรุ่นหลงัได้ศึกษา ถอืเป็น

สมบติัของชาติ ซึงควรค่าแกก่ารอนรุักษ์และเป็นความภาคภูมิใจของคนทงัชาติ การจดังานประกวด

ภาพยนตร์แหง่ชาติ เป็นกิจกรรมหนงึซึงจดัขึนทุกปีอยา่งต่อเนือง จนถงึครังนีซงึเป็นครังที 12 นบัเป็นปี

ทีเป็นมหามงคลยิงเนืองด้วยเป็นปีทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึงทรง

เจตนารมณ์เดิม คือ ร่วมกนัสรรหาและคดัเลือกภาพยนตร์ดีเดน่แหง่ชาติ เพือเป็นการยกย่อง ส่งเสริม

และให้กําลังใจแก่ผู้ ส ร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ไทยในอันทีจะช่วยกันยกระดับและพัฒนา

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เจริญก้าวหน้าและให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคญัของภาพยนตร์

ไทยให้เจริญก้าวหน้าและให้ทุกคนได้ตระหนกัถงึความสําคญัของภาพยนตร์ไทยทีจะต้องร่วมมือและ

ผนึกกําลังเป็นหนึงเดียว เพือสร้างความเข้มแข็งให้วงการภาพยนตร์ไทยสืบไป (สมาคมสมาพันธ์

ภาพยนตร์แหง่ชาติ. 2546) 

 ในด้านของ "ชมรมวิจารณ์บนัเทิง" ยิงศักดิ   โควสุรัตน์ ประธานกรรมการตัดสิน และวีระยศ  

สําราญสุขทิวาเวทย์ หนงึในคณะกรรมการตดัสินรางวลัได้กล่าวไว้ว่า "ภาพยนตร์ยอดเยียม" จะต้อง

เป็นภาพยนตร์ทีดี ทีไม่ใชแ่ค่เพียงให้ความสนุกสนานบนัเทิงเท่านนั แต่ต้องให้อารมณ์สุนทรียะ เข้าใจ

ง่าย รวมทงัให้ข้อคิด และสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชมเหล่านีก็เป็นคุณสมบติัทีเพียงพอทีจะทําให้

ภาพยนตร์เรืองนัน ๆ  สามารถเข้าชิงและมีโอกาสได้รับรางวัล  อีกทังชมรมวิจารณ์บันเทิงยัง
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เปรียบเสมือนตวัแทนของผู้ชมภาพยนตร์ ทีมอบรางวลัให้กบัภาพยนตร์ทีผู้ชมรกั ทีชืนชม ดงันนัจึงเห็น

ได้วา่ ภาพยนตร์ทีได้รับรางวลั "ภาพยนตร์ยอดเยียม" จากชมรมวิจารณ์บนัเทิง จึงเป็นภาพยนตร์ทีมี

ลกัษณะทีสามารถเข้าถึงผู้ ชมได้ง่ายดูแล้วสนุก เข้าใจ และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ ชม อย่างไรก็ดี 

การแจกรางวลัสําหรับภาพยนตร์ไทยนนั ก็เปรียบเสมือนเป็นการร่วมมือร่วมใจกนัในการสร้างเสริม

อุตสาหกรรมไทย ทังยังเ พือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในวงการภาพยนตร์ และ

ประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ไทยให้เผยแพร่มากขึน และเหนือสิงอืนใด จดุประสงค์หลกัสําคญัทีมีร่วมกัน

ของทุกสถาบันก็คือ การร่วมบนัทึกผลงานอันน่าจดจําเอาไว้เป็นเกียรติคุณให้แก่คนทีทําหนงัไทย 

(กชกร  บษุปะบตุร. 2551) 

  อีกทงัวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้ ทีได้ชือวา่เป็นหน่อเนือของวงการภาพยนตร์ไทยมาตังแต่คนรุ่น

กอ่น ทงัคณุวิสูตรเองก็ครําหวอดอยู่ในวงการภาพยนตร์มานานนบัสิบปี ได้สมัภาษณ์วา่ ''งานสุพรรณ

หงส์เป็นงานมาสเตอร์พีซ'' ความหมายของคํานี เมืออธิบายก็หมายถึง เป็นงานชินโบแดงทีมีความสง่า

งาม สมคุณค่าแก่ผู้ทีได้รับรางวลั คณุวิสูตรให้คําอธิบายความหมายทีลงลึกวา่ ภาพยนตร์ทีจะเข้ารับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการ จะเน้นไปทีรูปแบบของการแสดงออก และจะต้องยอมรบัได้ และด้วย

หลักการพิจารณาเช่นนี จึงจะเห็นว่ากาลเวลาทีผ่านมา มีการประกาศให้รางวลัของผู้ คนในวงการ

ภาพยนตร์มากมายหลายสถาบนั แต่ ''รางวลัสุพรรณหงส์'' เป็นรางวลัทีประชาชนคนดหูนัง หรือผู้สร้าง

ภาพยนตร์ รวมถงึสือมวลชนทงัหลาย ให้การยอมรับมากขึนเรือย ๆ (สยามดารา. 2556) 

 จากทีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัสามารถนํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัวละครทีได้รับรางวลั

สุพรรณหงส์ จํานวน 20 เรือง โดยใช้หลักในการพิจารณาจากความสามารถในการแสดงความรู้สึก 

หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตามบทบาททีได้รับ, ความสามารถในการพฒันาการแสดง ให้เป็นไป

ตามบทบาทของเรือง, ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และ

เจตนารมณ์อยา่งสมจริงสมเหตผุล และความสามารถในการควบคมุบคุลิกภาพของตวัละคร  

 

2.3 ข้อมูลทีเกียวข้องกับการแสดงและนักแสดง 
2.3.1 การแสดงและสไตล์การแสดง  

 ศิลปะการแสดง (performing arts) คือ การแสดงออกซงึอารมณ์ ความรู้สึกและเรืองราวตา่งๆ 

ประกอบด้วยดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทต่างๆ  สําหรับความหมายของศิลปะการแสดง 

อริสโตเติล (Aristotle) นกัปราชญ์ชาวกรีกให้ความหมายไว้วา่ "ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบ

ธรรมชาติ" และ ลีโอ ตอลสตอย ให้ความหมายไว้ว่า "ศิลปะการแสดง” เป็นการสือสารอย่างหนึง

ระหวา่งมนษุย์ ด้วยการใช้คําพดูถา่ยทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก  

โดยประเภทของศิลปะการแสดง เชน่ ดนตรี การละคร การเต้นรํา  อีกทงัการแสดงเป็นศิลปะซึงเก่าแก่
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เทา่ๆกบัทีมีละครเพราะเป็นศิลปะส่วนแรกของงานละคร เป็นอย่างแรกทีถกูสร้างขึน  และเป็นสิงแรกที

คนได้เห็นในงานละคร  ทางตะวนัตกการแสดงเริมเมือ เทสปิส  (Thespis)  สวมบทบาทเหนือกลุ่ม

ประสานเสียงในละครกรีก  แล้วกําหนดตนเองเป็นตวัละครในอีกเรือง  และกล่าวคําตอ่ผู้ชมวา่ “ข้าคือ 

สุริยเทพ” ซึงเป็นบุคคลอืน ทงันีอาจกล่าวได้ว่าเริมจากถ้อยคําและการสวมบทบาทเป็นตัวละคร                 

ซึงทําให้เกิดการเขียนบท  การกํากับการแสดง  และการออกแบบสําหรับการแสดงในเวลาต่อมา 

(พฤทธิ   ศภุเศรษฐศิริ.  2543: 152-153) 

 รูปแบบหรือสไตล์การแสดง (acting style) ในปัจจุบนัพัฒนามาจากการละครสมัยใหม่ 

(modern drama) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ ละครแนวเรียลิสม์ (realism) และ ละครแนว

ตอ่ต้านเรียลิสม์ (anti-relaism) (สดใส  พนัธุมโกมล. 2542: อ้างถงึใน นพมาศ แววหงส์. 2553: 35-47) 

 การแสดงแนวเรียลิสม์ (realism) คือ การแสดงทีเหมือนชีวติ สมจริง เป็นธรรมชาติ มกัจะเรียน

กวา่เป็นการแสดงแบบสมจริง เกิดขึนในยุโรปในยคุปลายของศตวรรษที 19 โดยผู้ นําการแสดงแบบนี

คือ คอนสแตนติน สตานิสลาฟสกี โดยเน้นการแสดงทีมีอากปักิริยาสมจริง เหมือนทีใช้ในชีวติจริงมาก

ทีสุด และได้คิดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการแสดงทีเรียกวา่ ความจริงภายใน (inner realism) ขึน  การแสดง

แบบสัจจนิยมนี การแสดงสจัจนิยมนีเกิดขึนเพือต่อต้านการแสดงละครประเภท เมโลดรามา ทีนิยม 

การทําสีหน้า ทําท่า ทํานําเสียง และใส่อารมณ์ทีต่างจากชีวิตจริง โดยนกัทฤษฏีการแสดงแบบนีได้แก ่

Stanislavski, Vakhtangov, Strasberg, Chekhov 

 ส่วนการแสดงละครแนวตอ่ต้านเรียลิสม์ (anti-relaism) คือ การแสดงทีมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ 

จินตนาการและการแสวงหาการแสดงแบบใหม่ โดยไมต้่องอยูใ่นกฏเกณฑ์ หรือรูปแบบทีตายตวัอย่าง 

สจัจนิยม การแสดงแบบต่อต้านสจัจนิยม มีหลายแบบ เช่น การแสดงแนวสัญลักษณ์ แนวโรแมนติก 

แนวเอ็กเพรซชนันิสม์ และแนวเอพิค (สดใส พนัธุมโกมล. 2553: 44-53) 

 สดใส พนัธุมโกมล (2542: 4)  ได้กล่าววา่  การแสดงอยา่งจริงใจเป็นสิงทีสําคัญทีสุดไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงละครในประเภทใด  แนวใด  และในยคุสมยัใด  ข้อผิดพลาดของนกัแสดงทีแสดงอย่างเส

แสร้งแกล้งทํานนัมกัมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดวา่การแสดงคือการเสแสร้งแกล้งทํา  ซงึข้อเข้าใจผิด

ดงักล่าว  จะนําไปสู่การปฏิบติัทีทําให้เกิดการแสดงชนิดทีเรียกวา่ “จงใจแสดงอารมณ์”  โดยปราศจาก

ความจริงใจภายใน  ซงึปัญหาทีตามมาทําให้ผู้ ชมจํานวนไม่น้อยก็เข้าใจผิดคิดวา่การแสดงแบบ “จงใจ

แสดง” เช่นนนัเป็นการแสดงทีถูกต้อง  และตราบใดทียงัไมมี่การแก้ไขความเข้าใจ ทีผิดพลาดเกียวกบั

ความหมายของการแสดง  ยงัคิดกนัวา่ถ้าจะ “แสดง”  แล้วก็ยงัต้องเสแสร้งปันแต่งกิริยาขึน  จะแสดง

อารมณ์ก็ต้องแสดงให้เห็นความสามารถของผู้ แสดง  โดยไม่คํานึงถึงเรืองราว  หรือความเป็นจริงของ

ตวัละคร  การแก้ไขปัญหาทีทําให้นกัแสดงขาดความจริงใจในบทบาททีตนแสดงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้   
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 การแสดงในผลงานใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากขาด “นกัแสดง” ซงึเป็น

ตวัดําเนินเรือง โดยจะเป็นนักแสดงสมคัรเล่นหรือนกัแสดงอาชีพก็ได้ ในโลกของภาพยนตร์บนัเทิง

นกัแสดงเป็นเรืองสําคญัโดยเฉพาะนกัแสดงทีได้ชือวา่เป็น “ดารา” และยิงนกัแสดงมีความสําคัญมาก

ขึนเท่าไหร่ เรืองยุ่งก็ ยิงตามมามากขึนเท่านัน แต่อย่างไรก็ตามดารานันย่อมมีความสําคัญต่อ

ภาพยนตร์ (ปิยกลุ  เลาวณัย์ศิริ.  2529: 81) 

ประเภทของนกัแสดงสามารถแบง่ออกเป็น 3  ประเภท  กล่าวคือ  ประเภทแรก เป็นนกัแสดงที

แสดงออกภายนอกด้วยกิริยาท่าทาง  สีหน้า  ประกอบกับการใช้เทคนิคทีดี  โดยนกัแสดงประเภทนี

เรียกได้วา่เป็นนกัแสดงมุ่งเทคนิค  ทีสามารถทําให้ผู้ ชมเชือได้และพอใจ  คือสามารถทําได้แนบเนียน

แต่ภายในไมไ่ด้มีความรู้สึกเช่นทีแสดงออก    ประเภททีสองนนัเป็นประเภททีนกัแสดงนนัได้สวมจิตใจ

เข้าไปในตวัละคร  เพือสมมุติให้ตนเองเป็นตวัละครนนั  เรียกวา่เป็นนกัแสดงทีมุง่อารมณ์  และประเภท

สุดท้ายนนั  เรียกว่า  นกัแสดงผู้ มีความสมดุล  ทีมีความชํานาญทางด้านเทคนิค  ทงัยงัพฒันาทาง

อารมณ์ได้อย่างดีควบคูก่นัไป  ดงันนัศิลปะการแสดงทางด้านการแสดงออกทีต้องฝึกฝนจนชํานาญนนั

มี 3 ด้าน  ได้แก่  การแสดงออกทางร่างกาย  การแสดงออกทางเสียง  และการแสดงทางอารมณ์

ความรู้สึก (มทันี  รัตนิน. 2549: 97-101) ซึงมีความสอดคล้องกบัสดใส  พนัธุมโกมล ทีเน้นเรืองของ

ความสําคญัในเรืองของร่างกายและเสียง  โดยทงัสองสิงนีมีความจําเป็นในการเสนอผลงานแก่ผู้ชม  

รวมถึงนกัแสดงทีคนดูจําได้มักเป็นนกัแสดงทีมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับ

บทบาทของตวัละคร  และสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ชมได้ (สดใส  พนัธุมโกมล.  2544: 36)  อีก

ทัง Robert Cohen (2008:170) ผู้ ซึงให้ความสําคัญในเรืองสไตล์การแสดงและตัวละคร  ได้ให้

ความสําคญักบัการแสดงออกทางอารมณ์วา่เป็นสิงทีสําคญั  นกัแสดงต้องมีความเข้าใจในอารมณ์ของ

ตวัละครและสามารถควบคุมอารมณ์ในการแสดงได้อย่างเหมาะสม  ต้องรับส่งอารมณ์  กระตุ้ น

อารมณ์  ปลดปล่อยอารมณ์ให้ได้อย่างพอเหมาะ ถือเป็นมายากลอนัยิงใหญ่ทีมนษุย์สามารถทําได้  

ประกอบกบัการตดัสินรางวลันกัแสดงนําในภาพยนตร์ไทย   มีเกณฑ์การตดัสินเรืองการแสดง

เน้นไปทีลกัษณะทางกายภาพ  คือทางร่างกายและการใช้เสียง  กล่าวคือ พิจารณาถึงความสามารถใน

การควบคมุบคุลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้อย่างคงที ถูกต้อง ตงัแต่ต้นจนจบเรือง  อีกทงัยงัมี

การพิจารณาในเรืองของการแสดงอารมณ์ความรู้สึก   ทีต้องพิจารณาถึงความสามารถในการแสดง

ความรู้สึก ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และเจตนารมณ์อย่าง

สมจริงสมเหตผุล  และสุดท้ายเป็นการพิจารณาเรืองของบทบาทตวัละคร  วา่มีความสามารถในการ

แสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตามบทบาททีได้รับ  ความสามารถในการพฒันาการแสดง ให้เป็นไปตาม

บทบาทของเรือง (สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แหง่ชาติ. 2546) 
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อีกทงัการแสดงในภาพยนตร์ทางตะวนัตกมกัจะเป็นการแสดงแบบสมจริง โดยเฉพาะภาพยนตร์ทไีด้รบั

รางวลัออสการ์ทีเป็นธรรมชาติมากสําหรับการแสดงออกทางร่างกาย  นําเสียง อารมณ์  และการแสดง

บทบาท ทําให้ผู้วิจยัชวนให้หาคําตอบวา่การแสดงของไทยเรานันมีลักษณะเป็นอย่างไร  หรือจะเป็น

ดงัทีมีนกัวิชาการได้กล่าวว่า “ละครส่วนใหญ่ทีเราดูกนัอยู่เป็นประจําทางโทรทัศน์และภาพยนตร์มี

ลักษณะเป็นละครเมโลดรามามากกวา่เป็นละครสมยัใหม่” (สดใส  พันธุมโกมล; 2542: อ้างอิงจาก  

นพมาศ แววหงส์. 2553: 35-47) 

 

2.3.2 นักแสดงทีดี 

 บรรจง  โกศลัย์วฒัน์ (2545: 10-13) กล่าวว่า  คุณสมบติัของนักแสดงทีดีควรประกอบด้วย 

 1.  การมีร่างกายสมบรูณ์  เพราะต้องใช้ทงัร่างกายและเสียงเป็นเครืองมือในการนําเสนองาน

ศิลปะต่อผู้ชม  ในฐานะศิลปินผู้ แสดงจึงต้องหมนัฝึกฝนตนเองให้มีสุขภาพทีดี  พูดออกเสียงอย่าง

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพพร้อมทํางานตลอดเวลา  ซึงการมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง  หมายถึง  

ความสามารถในการควบคุมการใช้ร่างกายทกุส่วนให้ทํางานได้ตามความต้องการ  ผ่อนคลาย  มีสมาธิ

กบัการแสดง  มีความทรงจําในเรืองอารมณ์ความรู้สึก  ต้องมีความสามารถในการปรับสภาพของ

ตนเองให้เข้ากบับคุลิกภาพและสามารถถ่ายทอดบทนนัออกมาสู่สายตาผู้ ชมได้อยา่งทีต้องการ 

2.  ผู้แสดงควรมีพรสวรรค์ทางการแสดง   คือ  รู้จกัใช้จิตนาการ  เนืองจากนกัแสดงต้องเป็น 

คนทีมีประสบการณ์  รู้จกัชีวิต  และรู้สึกกบัสภาพสิงแวดล้อม  ขณะเดียวกันยังสามารถถ่ายทอด

ความรู้สึกเหล่านีออกมาได้อย่างมีจินตนาการ  และต้องมีไหวพริบ  รับรู้ความรู้สึกได้อย่างฉับไว  มี

ความละเอียดออ่น  และมีเหตุผลในการทํางาน  มีความคิดสร้างสรรค์  เข้าใจในเรืองสุนทรียศาสตร์  

รู้จกัการควบคมุจงัหวะ  การเคลือนไหว  การแสดงออกอย่างเหมาะสม  ทีสําคญัต้องมีความสามารถ

เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อยา่งลําลึก  และควรมีความสามารถดงึพรสวรรค์ทีมีมาใช้ได้ตลอดเวลา  ซงึ

ถือเป็นคุณสมบตัิของนกัแสดงทีดี   

3.  การมีระเบียบวินยัและพลงัในการทํางาน  คือ  ต้องรู้จกัหน้าทีความรับผิดชอบทงัตอ่ตนเอง

และหมูค่ณะ  มีความขยนัหมนัเพียร  หมนัฝึกซ้อมอยู่เสมอ  และรู้จกัพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง  และ

ควรเป็นผู้มีพลงัในการทํางาน  มีความพร้อมทงัพลงักาย  พลงัใจ  เข้มแข็ง  เด็ดเดียว  พร้อมทีจะอุทิศ

ตนเพือการแสดง  รวมถึงมีความตังใจจริงทีจะฟันฝ่าอุปสรรค  และฝึกฝนตนเองทงัทางกายและจิต

วิญญาณ 

4.  นกัแสดงทีดีต้องมีความเข้าใจในงานศิลปะ มีรสนิยมดี มีความรู้รอบตวัอืนๆ ทีเกียวข้องกบั

วัฒนธรรม ต้องสามารถตีความและแปลความหมายจากบทออกมาเป็นการกระทําได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึงจะส่งผลให้การทํางานมีความต่อเนือง และมีอารมณ์สอดคล้องสัมพันธ์ไปกบับท

ภาพยนตร์ 

5.  มีความศรัทธาและเชือมนัในการแสดง หมายถงึ การมีจิตสํานกึทีดีต่อวิชาชีพ ผู้ แสดงต้อง

พร้อมทีจะทํางาน พร้อมทีจะทดลองหาสิงใหม่ เพือความเป็นเลิศในผลงาน และพร้อมทีจะอุทิศตน

ทํางานอย่างทุ่มเทให้กับสิงทีตนรัก ผู้ แสดงควรเป็นผู้มองเห็นและเข้าใจคุณค่าในงาน พร้อมทัง

สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีอุดมการณ์  

พฤทธิ   ศภุเศรษฐศิริ  (2543: 160-163) เชือว่า “นกัแสดงต้องไมส่ร้างภาพ  แต่ทว่าต้องแสดง

ด้วยจิตวิญญาณโดยอาศยัร่างกายของเขาเป็นสือกลางในการแสดงออก”  และยงัเชือด้วยวา่  นกัแสดง

ควรต้องมีบุคลิกลกัษณะ 4 ประการอยูใ่นตนเอง  ได้แก ่

1. ต้องเป็นบุคคลทีมีอยู่ในโลกจริง  นักแสดงเหล่านันต้องมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ          

ได้แสดงออกถึงความรู้สึกและได้พดูแสดงความคิดเห็นเหมือนคนทวัไป  ภาพทีนักแสดงนําเสนอก็คือ

ภาพชีวิตมนษุย์    นกัแสดงทุกคนคือคนทัวไปซึงมีอาชีพแสดง  ดงันนันักแสดงมีหน้าทีถ่ายทอดหรือ

เปลียนตวัเองไปสู่ชีวิตของตวัละครทีมีชีวิตอยู่ในบทละคร 

2. นกัแสดงเป็นผู้ นําเสนอบุคลิกของตวัละครในโลกของละคร  ซึงภาระสําคัญของนกัแสดงก็

คือ  การให้ชีวิตแก่ตัวละครอันเกิดจากจินตนาการเหล่านัน  มีขันตอน  2 ขันคือ  นกัแสดงจะต้อง

เปลียนตวัของพวกเขาให้กลายเป็นตวัละคร ทียงัคงสภาพของตวัเองไว้ได้  และตวัละครในบทประพนัธ์

ซึงมีชีวิตในบทถูกเปลียนสภาพสู่ชีวิตทีเป็นจริงโดยนักแสดง  ทงันีนักแสดงจะต้องนําประสบการณ์

ส่วนตวัของนกัแสดงมารวมให้เข้ากบัประสบการณ์ในบทละคร 

3. นักแสดงต้องเป็นตัวละครทีถูกนําเสนอและยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอืนด้วย  

นกัแสดงจะมีความรู้สึกเกียวกบัตวัเองขณะเดียวกนัก็เป็นนกัแสดงทีกําลงัเสนอละครด้วย การนําเสนอ

ภาพตวัละครในงานนนัผ่านบุคลิกของคน  จากตวัตนของนกัแสดงเอง  จากตวัละครตามบท  และจาก

ตวัละครทีเป็นผลจากการนําเสนอของตวันกัแสดงซงึเป็นเหมือนบคุคลทีสามทีมีพฤติกรรมพดูคยุกนัอยู ่

4. นกัแสดงเป็นเหมือนรูปจําลองหรือแบบอยา่งของคนดู  นกัวิชาการบางทา่นเชือว่ายังคงเป็น

บทหรือหน้าทีสําคญัของนกัแสดง  ภาพทีนกัแสดงนําเสนอนบัว่ามีผลต่อสังคม  ตลอดจนเป็นสาเหตุ

ของการทีนักแสดงได้รับความนิยม  รวมถึงนักแสดงยังช่วยเพิมเติมบางสิงบาง อย่างทีผู้ ชม               

โหยหาและไมส่ามารถสมัผสัได้ในความเป็นจริง  ตวัละครบางตวัสามารถดํารงชีวิตเช่นเดียวกบัวิถีชีวิต

ในความฝันซงึคนเสพละครโหยหาและไมม่ีวนัได้สัมผสัในความเป็นจริง  
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 สดใส  พนัธุมโกมล  (2538: 36-39) ได้แสดงทศันะไว้วา่นกัแสดงทีดีควรมีลักษณะดงันีคือ 

1.  ต้องมีความงามของจิตใจ  ทีจะสามารถถา่ยทอดความงามทีแท้จริงของศิลปะการแสดงมา

สู่ผู้ชมได้  โดยจิตใจทีงดงามทางด้านการแสดง  หมายถึงสํานึกทีถูกต้องซึงนกัแสดงมีต่ออาชีพการ

แสดงของตนและส่วนรวม  ต้องเป็นผู้รักในการแสดงมิใช่รกัความเดน่ดงัของตนทีได้จากการแสดง 

2.  ต้องมีความพร้อมทางร่างกายและเสียง  โดยทงัสองสิงนีมีความจําเป็นในการเสนอผลงาน

แก่ผู้ชม  ซึงความพร้อมในทีนีหมายความรวมถงึความสามารถในการบงัคบักล้ามเนือให้เคลือนไหวไป

ตามบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพไมข่ดัเขิน การหายใจทีถกูต้อง และความสามารถในการใช้ภาษาพูด

อีกด้วย 

3.  ความพร้อมของอารมณ์ความรู้สึก  นกัแสดงทีคนดจํูาได้มกัเป็นนกัแสดงทีมีความสามารถ

ในการแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกบับทบาทของตวัละคร  และสามารถดงึดดูความสนใจของผู้ชมได้แม้

เมือการแสดงเสร็จสินไปแล้ว 

4.  มีความพร้อมของประสาทสัมผัส  ประสาทสัมผัสต้องไวและละเอียดอ่อนจนสามารถ

นําไปใช้ในการแสดงได้เป็นอย่างดี  ดงันนันกัแสดงทีดีต้องหมันฝึกฝนประสาทสัมผัสทงัห้าให้มีความ

พร้อมทีจะนํามาใช้ในการแสดงได้อย่างเต็มที 

5.  นกัแสดงทีดีต้องมีสมาธิสูงมาก  เพราะจะทําให้นักแสดงสามารถให้ความเข้มข้นแก่

บทบาทการแสดงทําให้คนดเูกิดความประทบัใจ  เชือและติดตามบทบาทของการแสดงด้วยสมาธิทีสูง

เช่นกนั 

6.  นกัแสดงทีดีต้องมีความชา่งสังเกตเพราะทุกสิงทุกอย่างรอบตัวนักแสดงคือครูทีสําคญัยิง

สําหรับการแสดง  นกัแสดงทีไมช่่างสงัเกตมกัแสดงด้วยการเสแสร้งแกล้งทําโดยไม่คํานึงถึงความเป็น

จริงเพราะการไมเ่ป็นคนชา่งสังเกต 

7.  นกัแสดงทีดีต้องมีความจําทีดีด้วย  นอกจากจําบทบาทแล้วยงัต้องจําอารมณ์ความรู้สึก

และทุกสิงทีสังเกตเห็น  เพือนํามาเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกในการแสดงอีกด้วย 

8.  ต้องมีความเข้าใจในชีวติและมนษุย์อย่างกว้างขวาง  รวมถึงการเข้าใจในตนเองและผู้อืน  

ซงึจะทําให้สวมบทบาทได้อยา่งลึกซงึและแนบเนียน 

9.  ความเชือในบทบาททีตนแสดงจะทําให้นกัแสดงสามารถถา่ยทอดความคิด  อารมณ์  และ

ความรู้สึกของตัวละครมาสู่ผู้ ชมได้  การแสดงทีจริงใจจะทําให้ผู้ ชมสามารถรับความคิดทีผู้ เขียน                    

บทละครและผู้ กํากบัการแสดงสือสารตอ่ผู้ชมได้อย่างเต็มที 

10.  นกัแสดงทีดีต้องมีวนิัย  ความตังใจ  และความขยนัหมนัเพียร  เพราะการขาดวินัยของ

นกัแสดงคนเดียว  อาจทําลายผลรวมของงานจดัแสดงละครได้ทงัหมด 
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11.  นกัแสดงจะต้องมีรสนิยมทีดีโดยปลูกฝังได้จากการศึกษาให้เข้าใจถึงหลักวิชาการแสดง  

ทําให้ตดัสินใจได้วา่แสดงอย่างไรมีศิลปะและแสดงอยา่งไรทีเรียกวา่ขาดศิลปะ 

12. ต้องมีพรสวรรค์  ซึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวทีมีแต่กําเนิดซึงทําให้นักแสดงผู้ น ันมี

ความสามารถทางการแสดงมากกวา่ผู้ อืน  โดยคุณสมบตัิดงักล่าวได้แกจิ่นตนาการ  ความสามารถใน

การสร้างสรรค์ ปฏิภาณความวอ่งไวของประสาทสมัผสัในการรับส่งความรู้สึก  การควบคุมจงัหวะใน

การแสดง   ลักษณะพิเศษทีสามารถดึงดูดผู้ชม  ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกและมี

อารมณ์ทีลึกซงึกวา่ผู้อืน  

 
พฤทธิ   ศุภเศรษฐศิริ  (2544: 155) ได้ทําการวิจัยในเรืองของการศึกษาต่อลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักแสดงละครโทรทศัน์  ผลการวิจัยพบวา่  ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงละคร

โทรทศัน์ทีมีค่าเฉลียสูงสุดห้าอนัดบัแรก  ได้แก่  1) เป็นคนตรงตอ่เวลา  2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที

และภาระงานของตน  3) มีความอดทนและรักงานแสดง  4) มีจิตสํานกึทีดีต่ออาชีพการแสดง  และ 5) 

เป็นผู้ทีมีวินยั  ตงัใจ  และขยนัหมนัเพียร  

 สามมิติ  สุขบรรจง (2546: 120) ศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดงละครเวทีใน

ประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัแสดงละครเวทีทีมีค่าเฉลียสูงสุดห้า

อันดับแรก ได้แก่ 1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีและภาระงานของตน 2) มีความตรงต่อเวลา                            

3) มีระเบียบวนิยัและขยนัหมนัเพียร 4) มีสมาธิสูง และ 5) รู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักทํางาน

เป็นทีม  

 

2.3.3 สุนทรียะทางการแสดง 

 เมือมนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์การรับรู้ (Perception Experience) ทีแตกต่างกันโดย

สภาพแวดล้อม  อาทิ  ภูมิหลงั  การศกึษา การเลียงดู ทีทําให้มนุษย์มีความรู้สึกต่อสิงต่างๆทีแตกต่าง

กนั  เราอาจมองสิงบางสิงวา่สวยงาม  ในขณะทีบางคนอาจมองวา่ไมมี่ความสวยงามเลย  เชน่เดียวกบั

การชมภาพยนตร์  ทีย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงการตัดสินการให้รางวลัจากองค์กรต่างๆที

แตกตา่งกนัไป  แตสุ่ดท้ายข้อสรุปก็จะมาจากเสียงส่วนใหญ่  ภาพยนตร์ทีสามารถทํารายได้ได้สูง ไม่

สามารถตัดสินได้ว่าเป็นภาพยนตร์ทีดี และเช่นเดียวกันภาพยนตร์ทีจัดได้ว่ายอดเยียมในด้าน

องค์ประกอบ  อาจเป็นภาพยนตร์ทีทํารายได้ไม่ดี  แตท่งันีทงันนัดงัทีกล่าวมา การให้คุณค่าของศิลปะ

สกัชิน ขึนอยูก่บัสุนทรียะของแต่ละคนทีมองแตกต่างกนัไป  โดยนกัวิชาการ  ได้อธิบายถึง สุนทรียะไว้

ดงัน ี
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วิรุณ  ตังเจริญ (2546: 28) ให้ความเห็นว่า  สุนทรียะคือความงาม  งามของศิลปกรรม                    

งามอย่างธรรมชาติ  สิงแวดล้อม  รวมถึงจิตใจงาม งามทังการใช้ชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม  ส่วน

สุนทรียภาพคือความรู้สึกในความงาม  ภาพทีงามในความคิดและในสมอง ซงึความงามดงักล่าวอาจมี

ศกัยภาพในการรับรู้ทีต่างกัน  โดยความงามนันๆอาจเกิดจากภาพ  เสียง  ตัวอักษร จินตนาการ                   

หรือประสาทต่างๆ  ส่วนสุนทรียศาสตร์  คือวชิาทีเกียวข้องกบัความงาม  เป็นส่วนหนึงของปรัชญาที

แสวงหาหรือความรักในภูมิปัญญา  อาจเป็นเรืองของความเชือและทัศนะ  เหตุผลในช่วงเวลาใด              

เวลาหนงึ  

 พระราชวรมนุี  (2540: 16) กล่าวถงึสุนทรียศาสตร์วา่  เป็นสาขาปรัชญาทีวา่ด้วยความงามทงั

ศิลปะและธรรมชาติ  โดยศึกษาประสบการณ์  คุณค่า  และการตัดสินใจว่าอะไรงามอะไรไม่งาม                 

โดยการจะตดัสินคณุคา่มีสามประการ คือความสวยงาม  ความติดตาติดใจ  ความเลอเลิศ  โดยการ

ตดัสินศิลปะทีประกอบด้วยสามประการนนัสามารถแบง่ได้สามกลุ่ม  คือ  กลุ่มอารมณ์นิยม  ตดัสินใจ

จากอารมณ์ทีเก็บกดไว้ใต้จิตสํานึก  กลุ่มเหตุผลนิยม  การตดัสินใจเกิดจากการเห็นกลมกลืนไม่ขัดตา  

และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสร้างสรรค์  ซึงตดัสินจากความสามารถสร้างสรรค์ของมนษุย์   

อิทธิสุนทร วิชยัลกัษณ์ (2554: สมัภาษณ์) ผู้ กํากับภาพยนตร์เรืองโหมโรง ได้กล่าวถึงสุนทรียะ

ว่าเป็นความงามทีอธิบายยาก เช่นความดีนับเป็นความงามอย่างหนึง ความปีติ ความอิมเอิบ 

ความรู้สึกประทบัใจ ล้วนเป็นความสุนทรีย์ เชน่ งานศิลปะคือสิงทีมนุษย์เสพเข้าไปแล้วทําให้รู้สึกอิมใจ 

เช่นเดียวกบัคําพูด “Beauty is in the eyes of the beholder” หมายถึง ใครจะเห็นอะไรงามก็แล้วแต่

จริตของแตล่ะคน  

อีกนัยหนึงมีผู้ ให้ความเห็นเกียวกับสุนทรียะไว้ว่า สุนทรียศาสตร์ หรือ  Aesthetics                            

มีความหมายตามพจนานุกรมดังนี  Aesthetic, aesthetical  (เอสเธท’ทิค, เอสเธท’ทิเคิล (adj.) 

เกียวกบัความรู้สึกต่อความงาม, เกียวกบัสุนทรียศาสตร์, เกียวกบัอารมณ์และความรู้สึกทีบริสุทธิ, 

ทฤษฎีหรือความคิดเห็นทีถือความงามเป็นใหญ่  Aesthetics (เอสเธท’ทิคซ) (n. pl.) สุนทรียศาสตร์, 

สุนทรียภาพ  Aesthete (เอส’ธีท) (n.) ผู้ ทีชอบความงาม (โดยเฉพาะ ของศิลปะ ดนตรี กวีและอืนๆ)   

Aesthetic สุนทรียภาพ กล่าวทางศิลปะหมายถงึ ความรู้สึกโดยธรรมดาของคนเราทกุคนซึงรู้จกัคา่ของ

วตัถทีุงาม ความรู้สึกทีงามเป็นสุนทรียภาพนี ย่อมเป็นไปตามอุปนิสัย การอบรมและการศกึษาของแต่

ละบคุคล ซึงเรียกรวมกนัวา่รส (taste) เพราะฉะนนั ความรู้สึกนีจงึอาจมีแตกตา่งกนัได้มาก แม้ระหวา่ง

บุคคลต่อบคุคล ซงึความรู้สึกเบืองต้นของความงามทีเป็นสุนทรียภาพ ถ้าเจริญคลีคลายขึนแล้วก็จะ

เปิดชอ่งให้ประสาทอินทรีย์รู้สึกชืนชมยินดี คือรู้คุณค่าของวิจิตรศิลป์ (fine arts) ขึนได้ เพราะฉะนนั

ความงามทีเป็นสุนทรียภาพจึงได้แก่อินทรีย์ความรู้สึกของบคุคล ซงึอาจเจริญงอกงามได้ด้วยอาศยัการ

ฝึกฝนในการอ่าน การฟัง และการพินิจพิจารณาสิงทีงดงาม ไม่ว่าสิงนนัจะเป็นสิงธรรมชาติหรือเป็น
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งานศิลปะ ดงัเช่น ผู้ ใดได้มองหรือเห็นสิงทีนา่เกลียด ก็มีความรู้สึกไม่พอใจขึนเองโดยไม่รู้สึกตัว ทงันี

เป็นเพราะประสาทอินทรีย์ของผู้นนัเกิดระคายเคืองขึนเองจากความไม่ประสานกนัของสิงนนัๆ ตรงกนั

ข้ามถ้าเราได้ยินเสียงทีไพเราะ หรือมองเห็นสิงทีสวยงาม ความรู้สึกอิมเอิบใจก็จะเข้าครอบงําเป็นเจ้า

เรือนในดวงใจของเราทนัที  อนัทีจริงบคุคลทีมีความรู้สึกเจริญคลีคลายดีแล้วในเรืองรู้รสรู้คา่ของศิลปะ 

ไมว่า่จะเป็นเพราะมีอปุนิสัยหรือการศึกษามาดีแล้ว เมือได้อา่นได้ฟังหรือได้มองเห็นสิงทีมีการประจกัษ์

ทางศิลปะอย่างสูง คือ ศิลปกรรมทีเลิศแล้วก็สามารถจะเข้าใจได้อย่างซาบซึงถึงความรู้สึกสะเทือนใจ

ทางสุนทรียภาพ (aesthetic emotion) เหตุฉะนนัสุนทรียภาพในทางศิลปะจึงเป็นสิงสําคญัทีสุด เพราะ

มีสัมพนัธ์อยู่กบัประสาทอินทรีย์ความรู้สึกของศิลปินและศิลปกรรมด้วย เช่น เมือเราสังเกตเห็น

ลกัษณะ การวางทา่ทาง (posture) ของรูปรูปหนึง “หยาบคาย” ไม่ละมุนละม่อม แม้รูปนันจะมีวิธีทํา

และมีการแสดงออก (expression) ทางศิลปะอย่างสมบูรณ์ แต่เราจะรู้สึกรู้ค่าในศิลปกรรมนันเต็มที

ไมไ่ด้ เพราะเส้นนอกของรูปภาพนนัไม่เป็นสุนทรียภาพ กล่าวคือ ไม่มีความประสานกัน หรือรูปภาพ

และหนงัสือทีประพนัธ์ขึนอย่างทีไมเ่หมาะสม ทําให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ก็คือวาดหรือพรรณนาถึง

สิงทีหยาบคายไมล่ะมุนละมอ่ม แม้วาดหรือพรรณนาได้ดีเท่ากบัถอดเอาออกมาจากของจริง แต่โดย

เหตุทีลกัษณะในตวัของมนัเองตําเราก็อาจกล่าวได้ว่า ไม่เป็นสิงทีทําให้ผู้ มีปัญญาเกิดสนใจ  ตรงกนั

ข้าม พระพทุธรูปทีงาม หรือเทวรูปกรีก หรือศิลปกรรมอืนๆทีเลิศ เมือพบเห็น อ่าน หรือฟังแล้วยอ่มน้อม

นําใจเราให้สู่ความคิดสูง ให้เรามีความรู้สึกสะเทือนใจในความงามขึนทนัที เปรียบประดุจเป็นอํานาจ

ของแมเ่หล็กครอบงําอินทรีย์ความรู้สึกของเราทงัหมด ทงันีเพราะวตัถุทีเรามองเห็นหรืออ่าน หรือเสียง

ทีเราได้ยินอยู่นนั เข้าไปสัมพนัธ์อยู่กบัความปรารถนาทางจิตใจของเรา ทําให้เราใฝ่แสวงหาแต่สิงทีมี

คณุงามความดีอนัสูง แท้จริงความรู้สึกสะเทือนใจทีเกิดขึนในจิตใจของเรา อนัเนืองมาแต่สุนทรียภาพที

มีอยู่ในสิงนนั ไม่ใช่เป็นเพราะความงามหรือความประณีตบรรจงทีมีอยู่เท่านันโดยลําพงั  เพราะ

ศิลปกรรมทีเลิศ ซึงนอกจากมีองค์ประกอบและวธีิทําทีสมบรูณ์แล้ว ยงัต้องมีการแสดงความคิดสูง อัน

ได้แก่ความคิดทียกระดบัจิตใจของผู้ พินิจ ผู้ อ่าน ผู้ ฟัง ผู้ ชมงานศิลปกรรม (บล็อกแกงค์.  2552: 

ออนไลน์) 

สุนท รียภาพ  (Aesthetic)  หมาย ถึงความซ าบซึงในคุณค่าของสิง ทีงาม ไพเราะ 

หรือรืนรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือศิลปะ (ราชบัณฑิตยสถาน .  2530: 6)  ซึงความรู้สึก

ซาบซึงในคณุค่าดงักล่าวนีย่อมจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จน

เป็นอปุนิสัยเกิดขึนเป็นรสนิยม (Taste) ขึนตามตวับคุคล และความรู้สึกนีอาจมีแตกตา่งกนัได้มาก แม้

ระหวา่งบุคคลต่อบุคคลทีว่าสุนทรียภาพ เป็นความรู้สึกจากการรับรู้ทีบริสุทธิ ในห้วงเวลาหนึง นัก

ปรัชญาชือเอมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) ชาวเยอรมันทีกล่าวว่า "บางครังเราก็มีความรู้สึกมี

ความสุข เพือความสุขเท่านนั" แปลความหมายได้ว่าเป็นความรู้สึกพอใจในอารมณ์ โดยไม่หวัง
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ผลตอบแทนใด ๆ ซงึสอดคล้องกบัคํากล่าวของ จอห์น ฮอสเปอร์ (John Hospers) ทีว่า สุนทรียภาพ 

"เป็นลกัษณะของประสบการณ์ทีไม่มีผลในทางปฏิบติั" นนัก็หมายความว่า เมือเรามีสุนทรียภาพกบั

ดอกกหุลาบเพราะเราเห็นความงามของมนั ดอกกหุลาบทีเบง่บานอยูก่บัต้นทําให้เราพอใจ เพลิดเพลิน 

ปิติปราโมทย์ มีความสุข ถ้าเราเด็ดดอกกุหลายนนัไปขาย แสดงวา่เราไมไ่ด้มีสุนทรียภาพเพราะเราชอบ

ดอกกหุลาบนนัเพียงเพือจะขายเอาเงินเท่านนั เป็นการชอบทีไม่บริสุทธิ ใจ เพราะผลทีตามมาคือการ

ทําลาย การทีจะตดัสินใจวา่ ใครมีสุนทรียภาพหรือใครไม่มีสุนทรียภาพให้พิจารณาทีค่าในตวัหรือค่า

นอกตวัของสิงนนั ถ้าบคุคลมองเห็นค่าในตวัของวตัถนุนัแสดงวา่ มีสุนทรียภาพ ในทางตรงกนัข้ามถ้า

บุคคลนนัมองเห็นคา่นอกตวัของวตัถุมากกวา่ค่าในตวัก็แสดงวา่บคุคลนนัไม่มีสุนทรียภาพ เช่น ความ

งามของหญิงสาว เรามองเห็นหญิงสาวแล้วพอใจจนเผลอใจ เพราะได้มองเห็นสดัส่วนในตวัผู้ หญิง วา่

ชา่งพอเหมาะไปหมด (คา่ในตวั) ถงึกบัเผลออุทานว่า "เธอช่างงดงามอะไรเช่นนนั" อย่างนีเรียกว่า มี

สุนทรียภาพ เพราะเห็นคา่ในตวัของหญิงสาว แต่ถ้าในทางตรงกนัข้าม เมือเรามองเห็นหญิงสาวแล้วคิด

ต่อไปว่า ถ้าเอาไปขายจะได้ราคาดี อย่างนีเรียกว่าไม่มีสุนทรียภาพ เพราะมองไม่เห็นค่าในตัว แต่

กลับไปเห็นคา่นอกตวั คือ เงิน หรือเห็นหญิงงามแล้วเกิดความใคร่ขึนมาแสดงว่าเห็นค่านอกตัว คือ 

กามารมณ์ จดัวา่ไมม่ีสุนทรียภาพเชน่กนั (ทวีเกียรติ  ไชยยงยศ.  2538: 3) 

ศิลป์  พีระศรี (2526: 17) กล่าวถึงคําว่าสุนทรียภาพ  (Aesthetic) ในทางศิลปะว่า หมายถึง 

ความรู้สึกโดยธรรมดาของคนเราทกุคนซึงรู้จกัค่าของวตัถทุีงาม เช่น กล่าวถึงวตัถุอนัเดียวกนัอาจทาํให้

ชาวบ้านธรรมดาหรือตาสีตาสารู้สึกวา่งามไพเราะ แต่ผู้ซึงได้รับการศึกษาและมีความรู้สึกสูงอาจรู้สึก

เห็นเป็นตรงข้ามก็ได้ เช่น ตาสีตาสาชอบสิงทีมีสีฉูดฉาด ชอบเสียงดนตรีทีดงัจนหนวกหู ถ้าได้เห็น

ภาพสีทีดีเลิศ มีองค์ประกอบเป็นสีทีประสานกนัอย่างสุขุม หรือฟังเสียงดนตรีทีประพนัธ์ขึนโดยมีความ

ประสานกนัอย่าง “ซิมโฟนี” (Symphony) ตาสีตาสาอาจรู้สึกเฉยๆ ไม่รู้สึกว่างามหรือฟังไพเราะจับใจ 

ซําจะเกิดระคายตารําคาญหูของแกด้วยก็ได้ ซึงแท้จริง ความรู้ค่า (Appreciation) ต่อการประจักษ์ 

(Manifestation) ของศิลปะชันตําทีว่านี ก็เท่ากับเป็นความรู้สึกเบืองต้นของความงามทีเป็น

สุนทรียภาพ ถ้าตอ่ไปเจริญคลีคลายขึนแล้วก็จะเปิดช่องให้ประสาทอินทรีย์ของตาสีตาสารู้สึกนยิมยินดี 

คือ รู้คา่ของวิจิตรศิลป์นนัเอง                     

สุรพล  วิรุฬรักษ์ (2554: สมัภาษณ์) นกัวิชาการด้านศิลปะการแสดงยังได้แสดงทศันะในเรือง

สุนทรียะในภาพยนตร์ไว้วา่  

 

 จะดวู่าภาพยนตร์มีสนุทรียะอย่างไร ให้ดทีูความประณีต องค์รวมของหนัง เนือเรืองนําเสนอ

ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ สไตล์ใช้ได้หรือไม่  โปรดกัชันตอบโจทย์ไหม ต่อมาดูโครงเรืองว่ามีความ

น่าสนใจหรือแปลกใหม่อยา่งไร ถดัไปดูทีบทและการนําเสนอ บทพดูต้องมีความลกึซึง รวมถึงภาพและ

การแสดง ต้องไม่ตืนและไม่ลกึเกินไป ต่อมาดจูุดสงูสดุของเรือง (Climax) ว่าสมจริงหรือไม่ มีการตดัต่อ
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จนลดพลงัการแสดงไหม และสดุท้ายดสูว่นประกอบอนืๆ อาทิ ดนตรี ว่าชว่ยพยงุอารมณ์ของภาพอย่างไร 

และสดุท้าย คือตอนจบทีมีความสาํคญัพอกบัจดุสงูสดุของเรือง ตอนจบชมแล้วต้องอิมและไม่โหล   

 

สรุปได้วา่ สุนทรียะ เป็นเรืองเกียวข้องกบัความงามทีมนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสั

ทังห้าจากงานศิลปะ ส่งผลให้เกิดอารมณ์และความคิด ความรู้สึกพึงใจ ซาบซึง ปลาบปลืม ชืนชม 

สนุกสนาน อาจเกิดความเข้าใจ การค้นพบ การสัมผสักบัประสบการณ์ใหม ่แตใ่นขณะเดียวกนัอารมณ์

ทีเกิดขึนจากการเสพงานศิลปะ อาจมีอารมณ์หวาดหวัน เศร้า หดหู่ เลือมใส เกลียด เกิดขึนได้ 

เช่นเดียวกนัเมือกล่าวถงึสุนทรียะทางด้านการแสดงโดยมากนกัวิชาการ ผู้กํากบัและนกัแสดงจะกล่าว

ไปในทิศทางเดียวกนั ว่าสุนทรียะทางการแสดง คือความเป็นธรรมชาติ ความสมจริงดงัทีจะกล่าว

ตอ่ไปน ี  

สุทธาสินี  พุทธินันท์ (2552: สัมภาษณ์) แสดงทัศนคติเรืองของสุนทรียะหรือความงาม

ทางด้านการแสดงวา่  "ความเข้าใจธรรมชาติของการเป็นมนุษย์  เวลาแสดงต้องคิดถึงหลักธรรมชาติ  

กฎของธรรมชาติคืออะไร แล้วความเป็นมนุษย์ของเรามีอะไรบ้างทีเป็นธรรมชาติ  ถ้าเราเข้าไปสู่

คาแรคเตอร์ตวัละครตวันนัอยา่งเป็นธรรมชาติแล้วเข้าใจระบบความคิดเข้าใจระบบการดําเนินชวีติการ

ปฏิบติั  ก็จะเป็นกญุแจทีจะทําให้เราถา่ยทอดตวัละครตวันนัได้ดี คืออิงธรรมชาติ"  

 

 ศิริลกัษณ์  ผอ่งโชค (2552: สัมภาษณ์)  ได้ให้ความเห็นในเรืองสุนทรียะของการแสดงวา่  

  

 จะตอบให้เป็นคาํจํากดัความก็ยาก  เพราะอะไรทีเป็นศลิปะมนัไม่ได้มีสงิทีบอกว่าถกูหรือผดิ

ดีหรือดเีลศิ  ทุกอย่างอยู่ทีงานทีสร้างคิดและมุมมองของคน คนบางคนจะมองเห็นสิงต่างๆ  ความงาม             

อยูท่ีประสบการณ์ของคนคนนันหรือ test  ของคนคนนัน  test คือรสนิยมทีเกิดขึนจากประสบการณ์ของ

คนคนนัน จากการเห็นชินงานหรือความงามจากสิงต่าง ๆ  ถ้าจะให้บอกนิยามเป็นวิชาการก็คงไม่ได้

เพราะว่าสว่นตัวเราอาจจะได้เรียน ได้รู้ถึงนิยามต่าง ๆ หรือว่าประวัติศาสตร์ในการละครมาแต่ในการ

ปฏิบตัิจริงมันต่างกนั  

 

 พรชิตา  ณ สงขลา (2552: สัมภาษณ์)   กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้วา่ "ถ้าจะแสดงให้ได้ดี  

ให้งามต้องแสดงได้อย่างสมจริง  อะไรทีดูสมจริงกับเรืองนันๆ คือ ในแต่ละเรืองก็ มีความสวยงาม

ตา่งกนั มีความเป็นเอกลักษณ์ตา่งกนั" 
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 อธิชา  พงศิริพฒัน์  (2552: สัมภาษณ์)   นกัแสดงดาวรุ่งอายุ 23 ปี กล่าววา่  

  

การแสดงแตล่ะอย่างจะงามได้ ก็ตอ่เมือภาพทีผู้ชมได้เห็น เป็นภาพทีสวยงามน่าจดจํา และก็ทํา

ให้ผู้ ชมมีความรู้สึกร่วมกนัไปด้วย ส่วนเรืองของความเชือ นักแสดงจะต้องมีให้ได้    ซึงค่อนข้างยาก

เหมือนกนั เพราะว่ามันไม่ใชต่วัเรา เราจะต้องเรียนรู้ทีจะเป็นคนอืน คือการเป็นนักแสดงทีดี สําคัญมาก

เรืองทีต้องเรียนรู้ชีวิตคนอนื ต้องรับรู้ความรู้สกึของคนอืน ต้องมีมนุษย์สัมพนัธ์กบัคนอืน จะอยู่คนเดียว

ไม่ได้ และความงามทีจะเกิดขนึบนเวที หรือบนภาพทีปรากฏ  มนัก็มีหลายๆ อย่างประกอบกนั  

 

2.3.4 ตัวละคร   

 ภาพยนตร์จะสมบูรณ์ได้ จะต้องมีตัวละครทีสําคัญ  ได้แก่ตวัเอก  หรือนักแสดงนําทีเป็น               

ตวันําเรือง  โดยทัวไปคือ  พระเอกนางเอก  หรือนักแสดงนําหญิงและนักแสดงนําชาย  และการที

ภาพยนตร์จะประสบความสําเร็จนนั  สิงสําคญัอีกประการคือการศกึษาและวิเคราะห์ตวัละครให้เข้าใจ

ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครอย่างถ่องแท้เสียก่อน  ก็จะทําให้การแสดงทีออกมานนัมีความสมจริงและ

ผู้ชมเกิดความเชือในสิงทีได้รับชมรับฟัง   

 ตวัละคร  หมายถงึ  การกระทํา (action) ซงึการกระทํา  ก็คือตวัละคร  และไมจํ่าเป็นต้องเป็นที

ทีเขาพูด (Syd Field.  1984) การทําความเข้าใจในตวัละครในบทภาพยนตร์เป็นการอธิบายพฤติกรรม

การกระทํา  เป็นการเล่าเรืองด้วยภาพ  ดงันนัเราต้องแสดงให้เห็นวา่ตวัละครแสดงหรือมีการตอบสนอง

อย่างไรกบัสถานการณ์  บางครังเมืออ่านบทจงึเกิดความรู้สึกวา่การอธิบายลกัษณะตวัละครไม่ชดัเจน  

ซึงบางทีอยากให้ตวัละครแสดงอารมณ์รุนแรงกวา่นี  มีมิติมากกว่านี  ให้สัมผัสทีชดัเจนมากกว่านี  

ดงันนัในภาพยนตร์ต้องมีวิธีการจดัการอธิบายลักษณะตวัละครได้ด้วยการแสดงทีมีความสําคัญเป็น

พืนฐานทีจําเป็นของภาพยนตร์  โดยสิงทีทําให้เรารู้จกัตวัละครคือ 

 1.  ค้นหาตวัละครหลักให้ได้วา่เป็นใคร 

 2.  พิจารณาเรืองราวของตวัละครตวันนัๆ วา่เกียวข้องกบัใคร และเราให้นําหนกัตวัละครตวั

ไหนมากทสีุด 

 3.  ถ้ามีตวัละครหลายตวัให้เลือกมาเพียงตวัเดียว   

(รักศานต์  วิวฒัน์สินอดุม.  2546: 158) 

 

 มีผู้กล่าววา่ การคิดอยา่งตวัละคร  หมายถงึ  การทีนกัแสดงสามารถมองเห็นทุกอย่างรอบตวั

ด้วยสายตาของตัวละคร  มองโลกด้วยทัศนคติของตัวละคร  มิใช่มองด้วยสายตาของนักแสดง                       

โดยเห็นว่าตัวละครน่าจะเป็นอย่างไร  ก็ทํากิริยาท่าทางเช่นนันออกมา  สิงทีนักแสดงต้องทํา                         

คือการศึกษาบท  วิเคราะห์บททีจะแสดงอย่างละเอียดถีถ้วนให้รู้ซงึถึงความรู้สึกภายในตวัละคร  รู้ถึง
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ทศันคติทีมีตอ่โลกภายนอก  ต่อตวัเองและต่อผู้อืน  การสร้างภาพในจินตนาการให้เครืองแวดล้อมใน

ละครเป็นไปอย่างทีตวัละครเห็น  และเชือในความเป็นจริงทีสมมุติขึนในละคร  จะช่วยให้นกัแสดงมี

ปฏิกิริยาตอบโต้กบัทุกสิงทีเป็นธรรมชาติ  และตรงตามความเป็นจริง  (สดใส  พันธุมโกมล.  2542 : 

13-15) 

โดยการวิเคราะห์ตัวละครนนัจะทําให้เรามีความเข้าใจในความคิดหลักของผู้ประพนัธ์บท             

เพือนําไปสร้างความเข้าใจให้นกัแสดงก่อนการถา่ยทอดเป็นการแสดง (Acting) ออกมา ทงัยงัสามารถ

มองภาพของสังคมและวฒันธรรมไทยผ่านการสร้างตวัละครในภาพยนต์ได้อย่างชัดเจน  โดยการ

วิเคราะห์ตัวละครนัน Lajos  Egri  เสนอความคิดไว้ในหนงัสือ The Art of Dramatic Writing ว่า  

ข้อมลูเกียวกบัการวิเคราะห์ตวัละครจะประกอบด้วย  

ก.  ข้อมูลทางด้านกายภาพ ได้แก่  เพศ  อายุ  ส่วนสูงและนําหนัก  สีผม  นัยน์ตา  สีผิว  

ทา่ทาง  บคุลิกทวัไป  ข้อบกพร่อง  พนัธุกรรม 

  ข.ข้อมูลทางสังคม  ได้แก่  ชนชัน อาชีพ  การศึกษา  สภาพครอบครัว  ศาสนา  เชือชาติ  

สถานภาพในชมุชน  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  งานอดิเรกและการพกัผ่อน 

ค.ข้อมลูทางด้านจิตวิทยา  ได้แก่  พฤติกรรมทางเพศ  บคุลิกลักษณะทวัไป  ภาวะทางอารมณ์  

ทศันคติต่อชีวติ  ความสามารถพิเศษ  และระดบัสติปัญญา (พฤทธิ   ศภุเศรษฐศิริ.   2539: 33-34) 

 

อีกทงัยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านทีเสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับ Lajos  Egri  

โดยเฉพาะนพมาศ  แววหงส์  ทีกล่าวถึงสิงทีต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ตวัละครวา่ต้องมี  

1.รูปลักษณ์ภายนอก  ซึงหมายถงึรูปร่างหน้าตา  เพศ  อายุ  ความสูงตําดําขาว  กิริยาอาการ 

2.สถานะทางสังคม  ซึงหมายถึงอาชีพ  ฐานะ ความเชือทางศาสนา  ความเกียวพันใน

ครอบครัว  และสังคมแวดล้อม 

3.จิตวิทยา  ซึงรวมภูมิหลังทีมีส่วนกําหนดนิสัยใจคอ  ทศันคติ ความปรารถนาในส่วนลึก  

ความชอบความเกลียด 

4. คุณธรรม  ซึงหมายถงึสํานกึและความละอายตอ่บาป ความยติุธรรม ความรู้สกึผิดชอบชัวดี  

(นพมาศ  แววหงส์.  2553: 11) 

 

ตัวละครจะเ ป็นจ ริง ไ ด้  สิ งที มีความสัมพัน ธ์กับตัวละครคือลักษณะทา งกาย ภาพ                          

เพราะลักษณะทางกายภาพจะบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ อีกทงัยังเกียวพนัธ์กบัสถานภาพสังคม

ของตวัละครอีกด้วย (Michale Powell.  2010:83) และ Kim  Pereier (2555: สัมภาษณ์) นกัวิชาการ
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ทางด้านการแสดง  ผู้ กํากบั  นกัแสดง  ผู้ ซงึได้มีโอกาสมาฝึกนกัแสดงไทย ได้แสดงความคิดเห็นเรือง

ของการวิเคราะห์ตวัละครอยา่งกว้างๆ วา่สามารถวิเคราะห์ได้จาก 

 1.  ลกัษณะทางกายภาพ รูปภายนอกของตวัละคร เช่น สวย หล่อ พิการ ตัวดํา ขาว ผมหยิก 

แขนยาว ขาสนั รวมไปถึงลกัษณะการแตง่ตวัของตวัละคร   

 2.  ภูมิหลงัของตวัละคร อาทิ ตวัละครทีมีนิสยัเห็นแกต่วั มกัจะมาจากครอบครัวทีแตกแยก   

 3.  ทศันคติของตวัละคร  วิธีทีตวัละครมองโลก  ซึงตัวละครทีดีมกัแสดงมุมมองของตนอย่าง

ชดัเจน  ถ้าเข้าใจมมุมองในการมองชีวิตของตวัละคร  ก็จะทําให้การแสดงชดัเจนยิงขึน   

 รวมถึง สดใส  พันธุมโกมล (2542: 43) ทีได้แสดงทัศนะวา่ เราจําเป็นต้องศึกษาอดีตของ                     

ตวัละครเพือคุ้ยหาสาเหตุทีทําให้ตวัละครมีนิสัยหรือเป็นคนเช่นไร  มีอะไรบ้างในชีวิตทีเป็นอิทธิพล

สําคญั  เชน่  พอ่ แม ่พี น้อง  ศาสนาหรือสงัคมแวดล้อม   

 กล่าวโดยสรุปคือ  นักวิชาการจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ตัวละครไปในทํานองเดียวกันใน                  

สามด้าน คือ ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ข้อมูลทางสังคม  และข้อมูลทางด้านจิตวิทยา  โดยข้อมูล                      

การวเิคราะห์ดงักล่าวนี  จะทําให้เห็นภาพของตวัละครทีชดัเจนยิงขึน  ยงัผลตอ่การแสดงทีจะสามารถ

ทําให้นักแสดงคิดได้อย่างทีตัวละครคิด  รวมถึงการแสดงออกได้อย่างสมบทบาท  ส่งผลให้คนดู              

คล้อยตามได้  ดงันนัผู้ วิจยัจงึนําการวเิคราะห์ทงัสามหวัข้อนีมาวิเคราะห์ตวัละครในสังคมไทยตอ่ไป 

 

 



 
 

 บทที 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรือง ตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์ ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวจิยัตามลําดบัขนัตอนดงัต่อไปนี 

  3.1 วิธีวิจยั 

  3.2 การกําหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  3.3 การเรียบเรียงงานวิจยั 

  3.4 แหล่งข้อมลูทีใช้ศกึษา 

  3.5 เครืองมือทีใช้ในการศกึษา 

  3.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

3.1 วธิีวิจัย 

การศกึษาตวัละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทและวฒันธรรมไทยนี เป็นการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้หลักการวิจัยแบบกรณีศึกษาและการเก็บข้อมูลเชิง

คณุภาพโดยใช้การสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะงานวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือสํารวจรูปแบบ

การแสดงของนกัแสดงภาพยนตร์ไทย เพือให้ได้ข้อมลูเชิงสํารวจ (exploratory research) สิงทีเป็นอยู่

ในการแสดงของนกัแสดงไทย จึงต้องใช้วิธีวิจัยทีสามารถให้ผู้วิจยัค้นคว้าหาข้อมูลปรากฏการณ์ทีมี

หลายมิติและมีความซบัซ้อน ซงึการใช้วธีิวิจยัเชิงวทิยาศาสตร์ อยา่งเชน่ การสํารวจแบบ survey หรือ

การทดลองไมส่ามารถถา่ยทอดข้อมูลเชิงลึกของปรากฏการณ์นนัออกมาได้ นอกจากนีการใช้วิธีวิจยั

แบบกรณีศกึษายงัช่วยให้ผู้วิจยัสามารถหารูปแบบและความหมายของสิงทีศกึษารวมถึงการหาเหตผุล

และพฒันาการเชือมโยงตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัได้ (Yin, Robert. 2009: 97) ซึงในงานวิจยันีผู้ วิจัย

สามารถค้นหารูปแบบของนกัแสดงรวมถงึปรากฏการณ์ทีเกิดขึนของภาพยนตร์ไทยในชว่งเวลาทศีกึษา

ในมมุมองของผู้ ให้ข้อมลูทีหลากหลาย ยิงไปกวา่นนัการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชงิ

ลึก ชว่ยให้เรามีความเข้าใจถงึสิงทีเกิดขึนวา่เกิดอะไรขึน เกิดขึนได้อย่างไร และสามารถบอกถึงเหตุ

ผลได้อีกวา่ ทําไมถึงเป็นเช่นนนั (Saunders, Lewis; & Thornhill.  2003: 245) ซึงการสํารวจแบบ 

survey ไมส่ามารถให้ข้อมลูเชิงลึกในเรืองเหล่านีได้  

โดยผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาเรือง ตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย : 

กรณีศกึษาภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแหง่ชาติสุพรรณหงส์ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2554 ในบทบาทของ

นกัแสดงนําชายและหญิง โดยทีผู้ วิจยัจะทําการศึกษาวเิคราะห์ข้อมลูในประเด็นตอ่ไปนี 
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1. สไตล์การแสดงของนกัแสดงทีได้รับรางวลั ได้แก่   

 1.1 การแสดงออกทางร่างกาย    

 1.2 การแสดงออกทางการใช้เสียง   

 1.3 การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก   

 1.4 การสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร 

2. วิเคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ไทยเพือหาบริบททางสังคมและวฒันธรรม โดยศึกษาจาก 

 2.1 ด้านทางกายภาพ 

 2.2 ด้านสังคม 

 2.3 ด้านจิตวิทยา 

3. ทศันคติของผู้ ทีเกียวข้องกบัการแสดงทีมีต่อการแสดงของนักแสดงไทย ได้แก่ นกัแสดง      

ผู้ กํากบั ผู้ ฝึกนกัแสดง และนกัวิชาการ 

 

3.2 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ วิจยัจะทําการเลือกกลุ่มตวัอย่างภาพยนตร์จาก 1 ทศวรรษทีผ่านมา ได้แก่ปี พ.ศ. 2545 - 

พ.ศ. 2554 เนืองจากเป็นช่วงทีภาพยนตร์ไทยมีการฟืนตัวจากความซบเซา โดยจะเห็นได้จากสถิติ

ความซบเซาของจํานวนภาพยนตร์ทีออกฉายในชว่งปี พ.ศ. 2535-2544 ทีมีจํานวนภาพยนตร์ออกฉาย

ลดลงอยา่งตอ่เนือง  แตห่ลงัจากปี พ.ศ. 2545 การเข้าฉายของภาพยนตร์ก็มีจํานวนเพิมมากขึน เป็น

จํานวนมากกวา่ร้อยละ 70 และมีแนวโน้มเพิมมากขึนในปีต่อๆมา จากข้อมูลสถิติจํานวนภาพยนตร์

ไทยทีออกฉายจากมูลนิธิหนังไทย (ตาราง 2)  อีกทังพนัทิวา อ่วมเจิม ยงัได้กล่าวถึงยุคทองของ

ภาพยนตร์ไว้วา่ ในปี พ.ศ 2545 เป็นปีทีมีความคึกคกัของหนังไทยทีออกฉายเพิมขึนเป็นทวีคูณ และ

นา่จะมีคนไทยออกไปชมเป็นจํานวนทีมากกวา่ 20 เรือง (พนัทิวา อ่วมเจิม.  2544) โดยผู้ วิจยัได้จดัทํา

ข้อมลูออกมาเป็นกราฟได้ดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

ตาราง 2 จํานวนภาพยนตร์ทีออกฉายระหวา่งปี พ.ศ. 2535 – 2555 

 

 
 

ทีมา: ข้อมลูจากมลูนิธิหนงัไทย. (2555). จํานวนภาพยนตร์ทีออกฉายระหว่างปี พ.ศ. 2535-

2555.  ออนไลน์. 

 

ภาพยนตร์ทีนกัแสดงนําทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-

2554 (ครังที 12-21) มีภาพยนตร์ทงัสิน 20 เรือง นกัแสดงนําชายหญิง จํานวน 20 คนดงัตอ่ไปนี 
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ตาราง 3  รายชอืนกัแสดงนําชายและนกัแสดงนําหญิงทีได้รับรางวลัสุพรรณหงส์ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2534- 

2552 

 

 

ครังท ี

 

นักแสดงนําชาย 

 

ภาพยนตร์ 

นักแสดงนําหญิง 

 

ภาพยนตร์ 

ครังที 12 
นพดล ดวงพร อริศรา วงษ์ชาลี 

15 คํา เดือน 11 1+1 เป็นสูญ 

ครังที 13 
อสันี สุวรรณ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ 

บิวตีฟลูบ็อกเซอร์ คืนบาปพรหมพิราม 

ครังที 14 
ปิติศกัดิ  เยาวนานนท ์ แอน ทองประสม 

ไอ้ฟัก เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 

ครังที 15 
ฉตัรชยั เปล่งพานชิ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ 

จากเรือง  จอมขมงัเวทย์ เออ๋เหรอ 

ครังที 16 
กฤษดา สุโกศล รุ้งลาวลัย์ โทนะหงษา 

เรือง  13 เกมสยอง หนูหิน เดอะมฟูว ี

ครังที 17 
อคัรา อมาตยกุล มาชา่ วฒันพานิช 

ไชยา แฝด 

ครังที 18 
อนนัดา เอเวอริงแฮม รัชวิน วงศ์วริิยะ 

แฮปปีเบิร์ธเดย์ รัก/สาม/เศร้า 

ครังที 19 
ปรเมศร์ น้อยอํา ศิริน หอวงั 

เรือง  สามชกุ รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 

ครังที 20 
หนึงธิดา  โสภณ อนนัดา  เอเวอริงแฮม 

กวนมึนโฮ ชวัฟ้าดินสลาย 

ครังที 21 
ปิยธิดา  วรมสิุก นพชยั  ชยันาม 

ลดัดาแลนด ์ ฝนตกขึนฟ้า 
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3.3 การเรียบเรียงงานวจิัย 

ผู้ วิจยันําเสนองานวิจยั  โดยแบง่ออกเป็น 5 บท ได้แก ่

1.  บทนํา 

 1.1 ภูมิหลงั 

 1.2 ความมุง่หมายของการวจิยั 

 1.3 ความสําคญัของการวิจยั 

1.5  ขอบเขตการวจิยั 

 1.5 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 1.6 นิยามศพัท์เฉพาะ 

 1.7 ประโยชน์ทีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั 

2.  เอกสารและงานวจิยัทีเกียวข้อง 

          2.1 ข้อมลูเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพยนตร์กบัสงัคมและวฒันธรรม 

        2.1.1 แนวคิดเกียวกบัสงัคมไทย 

2.1.2 แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม 

2.1.3 แนวคิดเกียวกบัความเชือในสังคมไทย 

2.1.4 แนวคิดเกียวกบัศิลปวฒันธรรม 

2.1.5 ภาพยนตร์เป็นศิลปะ 

2.1.6 วฒันธรรมไทยกบัภาพยนตร์ 

 2.2 ข้อมลูทีเกียวข้องกบัภาพยนตร์ 

   2.2.1 ความเป็นมาของภาพยนตร์ 

   2.2.2 ประเภทของภาพยนตร์  

  2.2.3 การแจกรางวลัภาพยนตร์ 

 2.2.4 หลักเกณฑ์ประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ 

 2.2.5  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้รางวลัแกภ่าพยนตร์ 

 2.3 ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการแสดงและนกัแสดง 

  2.3.1 การแสดงและสไตล์การแสดง 

    2.3.2 นกัแสดงทีดี 

    2.3.3 สุนทรียะทางการแสดง 

         2.3.4 ตวัละคร 
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  3.  วิธีดําเนินการวจิยั 

 3.1 วิธีวิจยั  

 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 3.3 การเรียบเรียงงานวิจยั  

 3.4 แหล่งข้อมลูทีใช้ศกึษา  

 3.5 เครืองมือทีใช้ในการศกึษา   

 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมลู  

4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

5.  สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    5.1 สรุปผลการวจิยั (การวเิคราะห์งาน) 

     5.2 อภิปรายผล 

  5.3 ข้อจํากดั 

   5.4 ข้อเสนอแนะ 

 

3.4 แหล่งข้อมูลทีใช้ศึกษา 

ข้อมลูจากการศกึษาครังนี  ผู้วิจยัได้รวบรวมจาก  3 แหล่ง ได้แก ่

1. ข้อมลูจากการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก (Depth Interview) ได้แก ่  

 1.1 นกัแสดง จํานวน 15 คน 

 1.2 นกัวิชาการ จํานวน 5 คน  

 1.3 ผู้กํากบัการแสดง จํานวน 5 คน 

 1.4 ผู้ ฝึกนกัแสดง จํานวน 5 คน 

 1.5 ผู้ชมภาพยนตร์  จํานวน  10  คน 

2. ภาพยนตร์ทีนกัแสดงได้รับรางวลันกัแสดงนําจากภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  

ครังที 12-21 จํานวน 20 เรือง ดงันี 

 1.  1+1 เป็นสูญ  

 2.  คืนบาปพรหมพิราม  

 3.  เดอะเลตเตอร์ จดหมายรกั  

 4.  เอ๋อเหรอ  

 5.  หนูหิน เดอะมฟูวี  

 6.  แฝด  
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 7.  รักสามเศร้า 

 8.  รถไฟฟ้า มาหานะเธอ 

 9.  กวน มนึ โฮ 

 10.  ลดัดาแลนด์ 

 11.  15 คํา เดือน 11 

 12.  บิวตีฟลูบ็อกเซอร์  

 13.  ไอ้ฟัก  

 14.  จอมขมงัเวทย์  

 15.  13 เกมสยอง  

 16.  ไชยา  

 17.  แฮปปีเบิร์ธเดย์  

 18.  สามชกุ 

 19.  ชวัฟ้าดินสลาย 

 20.  ฝนตกขึนฟ้า 

 

3.  ข้อมูลจากสือเอกสารทีเกียวข้องกบัภาพยนตร์ รางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์ การแสดง 

ตลอดจนบทความ เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวข้องอืนๆ รวมถึงสือประเภทคอมพิวเตอร์ และข่าวสารที

เกียวข้องกบัภาพยนตร์ รางวลัแหง่ชาติสุพรรณหงส์ การแสดง และข่าวสารตา่งๆ ทีเกียวข้องกับรางวลั

ภาพยนตร์ตา่งๆ   

 

3.5 เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

ผู้ วิจยัเลือกเครืองมือทีใช้ในการศึกษาดงัน ี

 1.  แบบสัมภาษณ์  โดยใช้คําถามแบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured interview)  การใช้

คําถามแบบกึงโครงสร้างนีช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตดัคําถามบางคําถามและเพิมคําถามพิเศษเฉพาะ

เรืองขณะทีทําการสมัภาษณ์ได้  และผู้สัมภาษณ์สามารถจดัเรียงคําถามให้เหมาะสมกบัผู้ ให้สมัภาษณ์

และสถานการณ์แวดล้อมทีแตกตา่งกนั การสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างนนั ผู้วิจยัสามารถเพิมคําถาม

ในประเด็นใหมบ่างประเด็นทีได้จากการสัมภาษณ์โดยไม่ได้พิจารณามาล่วงหน้า เพือชว่ยให้ได้ข้อมูลที

มีความหนาแนน่ขึน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การวจิยัและเนือหาวิจยัมากขึน 
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 2.  ภาพยนตร์ โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์ทีนกัแสดงนําและนกัแสดงสมทบได้รับรางวัล

ภาพยนตร์แหง่ชาติสุพรรณหงส์ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2554 ครังที 12-21 โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างนกัแสดง

ทีได้รบัรางวลันกัแสดงนําชาย 10 คน นกัแสดงนําหญิง 10 คน   

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บข้อมูลทติุยภูมิ เป็นการค้นคว้าข้อมูลตา่งๆ ทีผู้อืนจดัทําไว้แล้ว  อาทิ 

 1. ศกึษาจากเอกสารปฐมภูมิ เช่น วิจยั บทความ วทิยานิพนธ์ เอกสารวชิาการอืนๆ 

 2. ศกึษาจากเอกสารทตุิยภูมิ เช่น หนงัสือ ตํารา สารานกุรม ปริทศัน์งานวิจยั เว็บไซต์ ข้อมลูที

เกียวข้องโดยค้นคว้าจากการจัดงานมอบรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์ทองคํา เอกสารทีเกียวข้องกบั

ภาพยนตร์ การแสดง และนกัแสดงภาพยนตร์ 

 3. ศึกษาการแสดงของนกัแสดงทีได้รับรางวลั โดยศึกษาจากการชมภาพยนตร์ และนําผล

การศกึษาทีได้วเิคราะห์รูปแบบการแสดงของนกัแสดงตอ่ไป 

 

  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการเก็บข้อมลูในพืนทีโดยตรง  มีวิธีการเก็บข้อมลูโดย 

1. การสมัภาษณ์ (Interview) การศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกียวกับรูปแบบการแสดงและบริบทที

ส่งผลตอ่รูปแบบการแสดงของนกัแสดงไทย  ได้ศึกษาผ่านเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตวัต่อ

ตวั (Face-to-face interview) และใช้คําถามแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) ซึงจะช่วยให้ได้มาซึง

ข้อมลูเชิงลึก และผู้ สมัภาษณ์สามารถจดัเรียงคําถามให้เหมาะสมกับผู้ ให้สัมภาษณ์และสถานการณ์

แวดล้อมทีแตกต่างกัน และผู้ วิจัยสามารถเพิมคําถามในประเด็นใหม่บางประเด็นทีได้จากการ

สมัภาษณ์ซึงไม่ได้พิจารณาถงึมากอ่นเพือชว่ยให้ได้ข้อมูลทีมีความหนาแนน่ขึนซึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การวจิยัและเนือหาวิจยัมากขึน   

กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์คือ นักแสดง ผู้ กํากบัการแสดง ผู้ ฝึกนักแสดง ผู้ ชม และ

นกัวชิาการทางสายภาพยนตร์ 

 

2. การสงัเกตและจดบนัทึก (Observation and field note) การสงัเกตและจดบนัทึกจะใช้ได้

การสงัเกตระหวา่งการสมัภาษณ์นกัแสดงผู้ กํากบัการแสดง ผู้ ฝึกนักแสดง ผู้ชม และนกัวิชาการทาง

สายภาพยนตร์ ในการพดูคยุแบบตวัต่อตวั เพือสงัเกตการใช้อวจัภาษา เช่นสีหน้า ท่าทาง เป็นต้น และ

จากการสังเกตผู้ วิจัยได้จดบนัทึกย่อ เพือป้องกันลืม และเพือเรียบเรียงความคิดในการวางแผนการ

สนทนาตอ่ไป จากทางนกัแสดงและกรรมการ และการขอข้อมูล เช่น ประวติัส่วนตวั ข้อมูลทางสถิติ

ตา่งๆ เพือใช้ประกอบข้อมลูอืนๆ ให้สมบรูณ์ยิงขึน 



 

 

  บทที 4 

ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษารางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ทีได้รับรางวลันกัแสดงนําในครังที 12-21 

ทีผ่านมา  ซงึผู้ วิจยัได้ทําการแบง่การศกึษาค้นคว้าเป็น 2  ประเด็นย่อยดงันี 

4.1  การวเิคราะห์บทบาทตวัละครนาํชาย และหญิง 

4.2  การศกึษาสไตล์การแสดงของภาพยนตร์ไทย 

 

4.1  การวเิคราะห์บทบาทตัวละครนาํชาย และตัวละครนําหญงิ  

จากการศึกษาบทบาทของตวัละครนําชาย และหญิง ผู้วจิัยมุ่งเน้นไปทีบทบาททีนกัแสดงได้รบั 

โดยพิจารณาจากภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลันกัแสดงจากภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ซงึประกอบ

ไปด้วย  ตวัละครชาย 10 ตวัละคร  และตวัละครหญิง 10 ตวัละคร  ดงัตอ่ไปนี 

 

นักแสดงนําชายยอดเยียม 

ปีทไีด้รับรางวัล            ภาพยนตร์เรือง        ตัวละครทวิีเคราะห์      นักแสดง  

ครังที 12  ประจําปี 2545       15 คํา เดือน            หลวงพอ่โล่ห์           นภดล  ดวงพร 

ครังที 13 ประจําปี 2546       บิวตีฟลูบ็อกเซอร์            น้องตุ้ม                  อสันี  สุวรรณ   

ครังที 14  ประจําปี 2547        ไอ้ฟัก                             ฟัก                        ปิติศกัดิ  เยาวนานนท ์

ครังที 15 ประจําปี 2548       จอมขมงัเวทย์                อิทธิ               ฉตัรชยั เปล่งพานชิ  

ครังที 16 ประจําปี 2549        13 เกมส์สยอง         ภูชิต  พึงนาทอง        กฤษดา สุโกศล   

ครังที 17 ประจําปี 2550         ไชยา                             เปียก                           อคัรา  อมาตยกลุ  

ครังที 18 ประจําปี 2551         แฮปปีเบิร์ธเดย์              เต็น                        อนนัดา เอเวอริงแฮม 

ครังที 19 ประจําปี 2552         สามชกุ                        อาจารย์พินิจ            ปรเมศร์ น้อยอํา   

ครังที 20 ประจําปี 2553         ชวัฟ้าดินสลาย              ส่างหมอ่ง            อนนัดา เอเวอริงแฮม   

ครังที 21 ประจําปี 2554         ฝนตกขึนฟ้า                  ตลุ                        นพชยั ชยันาม    
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นักแสดงนําหญิงยอดเยียม  

ปีทไีด้รับรางวัล                   ภาพยนตร์เรือง         ตัวละครทวิีเคราะห์     นักแสดง 

ครังที 12  ประจําปี 2545           1+1 เป็นสูญ                 โกโก้                       อริสรา  วงษ์ชาลี 

ครังที 13 ประจําปี 2546         คืนบาปพรหมพิราม       หญิงไมท่ราบชอื      พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์   

ครังที 14  ประจําปี 2547         เดอะเลตเตอร์                ดิว                      แอน ทองประสม   

ครังที 15 ประจําปี 2548         เออ๋เหรอ                       ลูกแก้ว         นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ  

ครังที 16 ประจําปี 2549          หนูหิน เดอะมฟูวี           หนูหิน                 รุ้งลาวลัย์ โทนะหงษา 

ครังที 17 ประจําปี 2550         แฝด                            พิม/พลอย           มาชา่ วฒันพานิช 

ครังที 18 ประจําปี 2551         รักสามเศร้า                    นํา                      รัชวิน วงศ์วริิยะ   

ครังที 19 ประจําปี 2552         รถไฟฟ้า มาหานะเธอ     เหมยลี   ศิริน หอวงั   

ครังที 20 ประจําปี 2553           กวน มนึ โฮ                เมย์                    หนึงธิดา โสภณ  

ครังที 21 ประจําปี 2554         ลดัดาแลนด์                   ป่าน                    ปิยธิดา วรมสุิก   

   

จากบทบาททีได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  ตงัแต่ปี พ.ศ 2545 - 2555 มี

นกัแสดงชาย และหญิงทีได้รับรางวลัในบทบาทนกัแสดงนํายอดเยียม จากภาพยนตร์จํานวน 20 เรือง 

รวมทงัสิน 20 คน  ผู้ วจิยัได้ใช้กรอบการวิเคราะห์โดยประเมินจาก  

ก.  ข้อมูลทางด้านกายภาพ ได้แก ่  

- เพศ 

- อาย ุ

- ส่วนสูงและนําหนกั 

- สีผม 

- นยัน์ตา 

-  สีผิว 

-  ทา่ทาง 

-  บคุลิกทวัไป 

-  ข้อบกพร่อง 

-  พนัธุกรรม 
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ข.  ข้อมูลทางสังคม  ได้แก่   

-      ชนชนั 

-      อาชีพ 

-      การศกึษา 

-      สภาพครอบครัว 

-      ศาสนา 

-      เชือชาติ   

-        สถานภาพในชมุชน   

-        การมีส่วนร่วมทางการเมือง   

-        งานอดิเรกและการพกัผ่อน 

 

ค.  ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา  ได้แก่   

-        พฤติกรรมทางเพศ   

-        บคุลิกลักษณะทวัไป   

-        ภาวะทางอารมณ์   

-        ทศันคติต่อชีวติ   

-        ความสามารถพิเศษ   

-        ระดบัสติปัญญา    

 

จากการวิเคราห์ภาพยนตร์ทงั 20 เรือง  ได้ผลการศึกษาดงันี 
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4.1.1  นักแสดงนําชาย 

4.1.1.1  ตัวละคร “หลวงพ่อโล่ห์”  จากภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11 แสดงโดย                  

นภดล ดวงพร 

 
ภาพประกอบ 1  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 15 คํา เดือน 11  

 

ทีมา: บล็อกแก๊งค์ดอทคอม.  (2550).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 15 คํา เดือน 11.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ ตวัละคร “หลวงพ่อโล่ห์”  พระภิกษุไทย อายุ 65 ปี  ความสูง

ประมาณ155 เซนติเมตร  นําหนกัประมาณ 65 กิโลกรัม  รูปร่างกํายํา สีผมและนยัน์ตาสีดํา ผิวสีดํา

แดง  ทา่ทางกระฉับกระเฉงเมือเทียบกบัคนวยัเดียวกนั พดูภาษาถินอีสาน  แต่งกายแบบพระภิกษุไทย

ในปัจจุบนั กิริยาท่าทางและการพูดสํารวมเมืออยู่ต่อหน้าอุบาสกอุบาสิกา ยิมแย้มกับศิษย์วดัเสมอ 

ความใจดีนันได้แสดงออกมาทางสายตาอย่างชัดเจน จะมองคนด้วยสายตาอ่อนโยนเสมอ แต่เมือ

หลวงพอ่มีความมุง่มนักบัอะไรบางอย่าง ท่านจะมีทีทา่ทีเงียบขรึมและครุ่นคิด  

 ข้อมูลทางสังคม  ตวัละครเป็นบุคคลระดบัชนชันกลาง  มีการศึกษาระดับสูงพอควร

เนืองจากบวชเรียนมาตังแต่เป็นเณร  ไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียว  ศาสนาพุทธ  เชือชาติไทย   

สถานภาพในชมุชนเป็นชมุชนชนบท  โดยหลวงพ่ออาศยัอยูใ่นวดัในประเทศลาวซงึอยูติ่ดกบัแมนํ่าโขง  

สิงทีปฏิบตัิมาตลอดชีวิตคือการเทศนาพุทธศาสนิกชน  และอบรมสังสอนเด็กวดัให้ถือมนัในความดี 

ด้วยทีหลวงพ่อบวชมานาน  มีความศรัทธาในพระพทุธศาสนาเป็นทนุเดิม  พยายามสงัสอนคนในแถบ

นนัรวมทงัเด็กวดั  และศิษย์เอกชือ “คาน” มีความเชือในพระพทุธศาสนา  ความดีความชวั  มาตลอด  
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 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   หลวงพ่อเป็นผู้ มีจิตศรัทธาแรงกล้าในความเชือในเรืองของ 

“บงัไฟพญานาค”  ทีท่านคิดว่าจะสามารถทําให้คนไทยทังหลายทังไทยและลาวมาทําบุญ  และ

กอ่ให้เกิดความศรัทธาในพทุธศาสนาเพิมมากขึน  จึงตดัสินใจทีจะโดยมอบหมายให้เด็กทีอาศยัอยู่ใน

วัดตังแต่เล็ก เป็นคนดํานําลงไปจุดพลุ โดยทําสืบทอดมาแต่โบราณเพือให้คนหันมาศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา  จนกระทงัในปีสุดท้ายเด็กวดัปฏิเสธทีจะทําอีก สุดท้ายหลวงพ่อตดัสินใจทําด้วย

ตนเอง และถึงแกม่รณภาพ  

 แม้บุคลิกท่าทางจะอ่อนโยนและใจดีแก่พุทธศาสนิกชน  แต่ตวัละครหลวงพ่อโล่ห์ยงัมี

ภาวะทางอารมณ์ทีเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง  มีความเชือในสิงทีตวัเองเชือโดยไมค่ํานงึถึงผู้ อืน  มกัคอย

สร้างกําแพงกบัผู้ทีมีความคิดไม่ตรงกนัแต่ไม่แสดงออก  มีความมุ่งมนัทีอยากให้ทุกคนเชือในสิงที

ตนเองคิด  ตวัอย่างเช่น  หลวงพ่อโล่ห์ได้พยายามโน้มน้าวใจผู้อืนให้เชือในเรืองของ ”บงัไฟพญานาค”  

เสมอมา  ส่วนทศันคติต่อชีวิตนัน  หลวงพ่อมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างยิง  อีกทงัมีความคิด

เสมอวา่สิงทีทา่นทํานนัคือ การทําหน้าทีด้วยความศรัทธาทีมีต่อพญานาคทีหลวงพ่อได้เคยพบ และ

เป็นการทําหน้าทีเพือดํารงความศรัทธาของชาวบ้านทีมีตอ่พญานาคผู้ซงึถวายบงัไฟเป็นพุทธบูชา และ

ศรัทธาทีชาวบ้านยงัคงมีตอ่พญานาคก็คือศรทัธาตอ่พระศาสนาทีจะดํารงสืบเนืองต่อไป ดงัประโยคที

ทา่นพดูกบัศิษย์เอกทีชือคานวา่ “พอ่ทําเป็นพทุธบชูา  มนัผิดตรงไหน” 

 อีกทงัตวัละคร ยงัมีวาทะเด็ดโดยหลวงพ่อ  ทีกล่าวว่า “เชือในสิงทีเฮ็ด เฮ็ดในสิงทีเชือ” 

หรือแปลได้วา่“เชือในสิงทีทํา” และ “ทําในสิงทีเชือ” เป็นเสมือนแก่นสารหลกัของภาพยนตร์ทีต้องการ

สือให้คนดูฉุกคิดวา่ไม่วา่จะทําอะไรให้สําเร็จเราต้องมี “ความศรัทธา”กอ่น  หากมีความศรัทธาแล้วเรา

ก็จะมี”ความเชือ”  พอมีความเชือแล้วเราก็จะสามารถลงมือทําสิงทีเราต้องการได้  เช่นเดียวกนักับใน

เรือง ทีพระกลุ่มหนงึทีมีศรัทธาในประเพณีบุญบังไฟพญานาคยงัเห็นวา่กุศโลบายเรืองบังไฟยงัทําให้

ญาติโยมพทุธศาสนิกชนหนัหน้าเข้าวดัทําบุญประพฤติตวัอยู ่ในร่องในรอย ด้วยเหตุนีพระสงฆ์กลุ่มนี

จงึเลือกทีจะทําในสิงทีตวัท่านเชือ เพือทําให้ประเพณีบุญบงัไฟและความศรัทธาของชาวพุทธยงัอยู่

ตอ่ไป  โดยตวัละครเป็นตวัทีสะท้อนประเด็นใหญ่อยู่ทีเรืองของความเชือในพุทธศาสนาทีเชือในเรือง

ของ “การทําบญุ”เป็นหลกั ทีหลวงพอ่ยงัอยากให้คนเข้าวดัทําบญุเพือสืบทอดพทุธศาสนา อีกทงัยงัเชือ

ในความมี “ศรัทธา” ทีจะทําให้มนษุย์สามารถสร้างประดิษกรรมทีเป็นสิงกอ่สร้างชินเอกของโลกได้โดย

ทีไม่คิดวา่จะทําสําเร็จ   เป็นต้น 
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4.1.1.2  ตัวละคร “ตุ้ม”  จากภาพยนตร์เรืองบิวตีฟลูบ็อกเซอร์  แสดงโดยอสัน ี สุวรรณ 

 

ภาพประกอบ 2  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง บิวตีฟลูบอกเซอร์ 

 

 ทมีา: พนัธ์ทพิย์ห้องเฉลิมไทย.  (2546).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง บิวตีฟลูบอกเซอร์.  (ออนไลน์). 

 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตัวละคร”ตุ้ม” เพศชาย อายุ 25-28 ปี  สูงประมาณ 175 

เซนติเมตร   นําหนกัประมาณ 65 กิโลกรัม  ผมสีดํายาวระดบัไหล่  นัยน์ตาสีดํา  สีผิวขาว  ท่าทาง

คล่องแคล่วแต่มีกิริยาแบบเพศหญิง  กล่าวคือมีการเดิน การนงั การพูดแบบเพศหญิง  การพูดติด

สําเนียงภาคเหนือ แต่งกายแบบชาวไทยทวัไป เริมสวมกระโปรงตงัแตย่งัไมทํ่าศลัยกรรมเป็นผู้ หญิง 

 ข้อมูลทางสังคม ตัวละครมีชนชันระดับล่าง  พ่อและแม่มีฐานะค่อนข้างยากจน  

เนืองจากเป็นกรรมกร  มีรายได้ตําเนืองจากหาเช้ากินคํา  ได้รับการศึกษาน้อย สภาพครอบครัวอยู่กับ

บุพการี และน้องอีกสามคน  ศาสนาพุทธ  เชือชาติไทย  สถานภาพในชุมชนของตวัละครเป็นชุมชน

ชนบท  เกิดและใช้ชีวติทา่มกลางความยากลําบาก  

  ภายใต้จิตใจทีออ่นโยน และร่างกายทีอ่อนแอ แต่เมือเขาได้หลงใหลในเสน่ห์ของศิลปะ

มวยไทย เขาก็มุง่มนัทีจะเรียนรู้ และฝึกฝนจนได้เป็นนักมวยมืออาชีพ เพือหาเลียงครอบครัว และทํา

ความฝันของเขาให้เป็นจริง สิงทีทํายามวา่งคือการเล่นแบบเด็กผู้หญิง  เช่น  เล่นขายอาหาร เล่น

แต่งหน้า  แตง่ตวั  และมีความใฝ่ฝันวา่จะเป็นผู้หญิงในวนัข้างหน้า สิงทีตวัละครชอบเป็นพิเศษคือการ

รําลิเก เนืองจากตอนเด็กเคยไปเทียวงานวดัครังแรก ตุ้มได้มีโอกาสได้ดูลิเก หลงัจากนนักลับมาบ้านจงึ
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ได้มาฝึกเล่นลิเกเป็นนางเอกให้ทีบ้านดเูสมอมา ประกอบกบัตอนเด็กถกูเพือนๆ ผู้ชายรังแกจึงทําให้ไม่

ชอบเล่นกบัเด็กผู้ ชาย 

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   ตัวละครเป็นชายไทยทีมีจิตใจเป็นหญิงมาตังแต่เด็ ก                      

ในวยัเยาว์ ตุ้มใช้ชีวิตเร่ร่อนชว่ยพอ่แม่ในหลายจงัหวดั  วยัเด็กเคยบวชเรียนเป็นเณรและติดตามพระ

ธุดงค์ จุดเปลียนทีทําให้ตุ้ มรู้สึกได้ว่าชอบอะไรแบบผู้หญิงคือมีเหตุการณ์สําคัญในชีวิต  กล่าวคือ

ขณะทีตุ้มเกิดปัญหาด้านการเงินและแม่ถูกจบัข้อหานําไม้เถือนมาสร้างบ้าน ได้มีเพศชายจิตใจเป็น

หญิงชือพีนิดเข้ามาดูแลให้การช่วยเหลือ  ตุ้มจงึรู้สึกวา่พีนิดเป็นคนดีเหมือนนางฟ้าและเป็นแมแ่บบให้

ตุ้มอยากเป็นเหมือนพีนิดบ้าง และจุดพลิกผนัทีทําให้ตุ้มได้เข้าสู่วงการมวยไทยในเวลาต่อมา ซึงเป็น

ความสามารถพิเศษทีทัวโลกยอมรับ  ตวัละครมีความรู้สึกว่าเมือชกมวยแล้วชนะ สามารถปกป้อง

ตวัเองได้ และสามารถเข้าสู่วงการมวยจนมีชือเสียงได้สําเร็จ  และตวัละครมีบคุลิกลักษณะทวัไปทีมอง

ภายนอกเป็นคนเข้มแข็ง  เนืองจากต้องต่อสู้กบัความลําบากตังแต่เด็ก  ความทีรักเพศเดียวกนัทําให้

เป็นปัญหาในการดํารงชีวิตในช่วงแรก เนืองจากต้องปกปิดความเป็นโฮโมเซ็กชวลของตนเอง แต่

สุดท้ายตวัละครก็ยอมรับในสิงทีตวัเองเป็นอยู ่และสามารถใช้ชีวติได้อย่างมีความสุขในสงัคม ถงึแม้จะ

อยู่ในแวดวงของการตอ่สู้  แตต่วัละครก็ยงัมีจิตใจออ่นโยน ทงัยงัออ่นไหวในทกุเรืองทีผ่านเข้ามาในชีวติ 

แต่สิงหนงึทีตวัละครเอกกล่าวไว้วา่ “สิงทียากทีสุดในชีวิต คือ การลืมอดีตของตัวเอง” นนัหมายความ

วา่ ถึงแม้วา่ตวัละครเอก คือ ตุ้มจะแปลงเพศกลายเป็นหญิงแล้ว แตต่วัเขาเองก็ไมเ่คยลืมว่าตวัเองเป็น

ผู้ชาย แต่ถึงแม้ภายนอกของเขาจะเป็นอยา่งไร เปลียนแปลงไปมากน้อยเพียงใด คนภายนอกจะมอง

อย่างไรอย่าไปสนใจ ขอเพียงให้รู้ตวัวา่ สิงทีเราทํา สิงทีเราเป็น เราทําตวัอย่างไร และจงใช้หัวใจมอง 

มองให้ลึกเข้าไปภายในแล้วจะเห็นตวัตนทีแท้จริงของตวัเอง วา่ตวัเองเป็นใคร  แสดงให้เห็นถงึการมอง

โลกในแง่ดี สู้ชีวติ  และระดบัสติปัญญาทีสูงประกอบกัน  ส่งผลให้ตวัละคร”ตุ้ม”ประสบความสําเร็จ            

ในชีวิต 
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4.1.1.3  ตัวละคร “ฟัก”  จากภาพยนตร์เรืองไอ้ฟัก  แสดงโดยปิติศกัดิ   เยาวนานนท ์  

 

ภาพประกอบ 3  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ไอ้ฟัก 
 

 ทีมา: บล็อกแก๊งค์ดอทคอม.  (2554).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ไอ้ฟัก.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร”ฟัก” เพศชาย อายุประมาณ 25-28 ปี สูงประมาณ 

170 เซนติเมตร  นําหนกัประมาณ 70-75 กิโลกรรม  ผมสีดํา  นยัน์ตาสีดํา  ผิวสีแทน   ทา่ทางนอบน้อม               

แววตาบง่บอกถึงคนทีมีจิตใจดี แต่งตวัธรรมดาแบบชาวบ้านทวัไป หุน่ลําสันด้วยทํางานใช้กําลงั  

 ข้อมูลทางสังคม  ตัวละครเป็นชนชันระดับล่าง  มีอาชีพเป็นภารโรง  รายได้ตํา                         

มีสถานภาพในการทํางานมาตลอดชีวิต  ได้รับการศึกษาน้อย  สภาพครอบครัวอยู่กบัแม่เลียงสติไม่

สมประกอบซึงมีทีมาทีไป  กล่าวคือเมือพอ่ตายฟักต้องใกล้ชิดกบัแม่เลียงในวยัไล่เลียกนั ทําให้ฟักเกิด

ความรู้สึกแบบชู้สาวกบัแมเ่ลียงทีไม่สติไมดี่ ประกอบกบัแมเ่ลียงดําเนินชีวิตประจําวนัไปด้วยความไมมี่

สติ ทําให้ทงัสองใกล้ชิดกนัอยา่งไม่มีทางเลียง  ตวัละครนบัถือศานาพทุธ  ตังแต่เด็กมีความใฝ่ใจและ

เชือมนัต่อคําสอนในพระพระพทุธศาสนาอยา่งไม่คลอนแคลน เมือ 30 ปีก่อนทีหมูบ้่านธรรมะสวา่งของ

ฟักเป็นหมู่บ้านเล็กในภาคกลางอนัอดุมสมบรูณ์ของประเทศไทย อีกทงัศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิต

ของชาวบ้านผูกพนักันอย่างเหนียวแน่น ฟัก บวชเรียนตงัแต่เด็ก และตงัใจปวารณาตวัทังชีวิตเพือ

พระพุทธศาสนา ชาวบ้านตา่งหวงัวา่ เขาจะเป็นพระสงฆ์ทีนา่เคารพ เป็นทีเชิดหน้าชูตาของวดั แต่เมือ

ยา่งเข้าวยัหนุม่ ฟักกลบัตดัสินใจขอลาสึกออกมา เพราะพ่อของเขาเริมไม่แข็งแรง ฟักมีเชือชาติไทย  

สถานภาพในชมุชนเป็นชมุชนชนบท  ชาวบ้านทําไร่ทํานา  ฟักไม่มีงานอดิเรกหรือการพักผ่อนหย่อน

ใจเนือจากทํางานหนกัและยงัต้องดแูลแม่เลียงซึงชอบสร้างความวุน่วายให้คนในหมู่บ้าน แม่เลียงของ
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ฟักชือสมทรง  เป็นสาวทีสติไม่ดีซึงเป็นภาระของฟักทีต้องดูแล การใช้ชีวิตตามลําพงักบัสมทรงเป็น

เรืองยากเพราะฟักต้องตอ่สู้อยา่งหนกักบัความต้องการทงัทางร่างกาย และทางหวัใจทีเขามีตอ่เธอ แม้

จะยากแตเ่ขาก็รับเลียงดู เพราะฟักคิดวา่เป็นหน้าทีทีพงึมีตอ่มนษุย์ผู้ออ่นแอกวา่ หลงัจากนนัชาวบ้าน

เริมจบัตาพฤติกรรมของหนุม่สาวคูน่ีมากขึน ในทีสุดชาวบ้านก็เชือวา่ ฟักกระทําผิดอย่างร้ายกาจ คือ 

เอาภรรยาพอ่เป็นภรรยาของตนเอง ทงัๆ ทีเขาไมเ่คยล่วงเกินใดๆ ทางกายต่อสมทรง และเขาก็สาบาน

กบัตวัเองวา่จะไมมี่วนัร่วมหลับนอนกบัเธอ พฤติกรรมแปลกๆ ของสมทรง เช่น แก้ผ้าอาบนําไม่เป็นที

เป็นทาง ร้อนก็ถอดเสือผ้ากลางสวน โกรธก็เปิดผ้านุ่งโชว์ ทําให้ชาวบ้านไม่พอใจ จนถึงจะขับไล่ออก

จากหมูบ้่าน ฟักต่อสู้กบัชาวบ้านอยา่งหนกัเพือรักษาสมทรงไว้จนชาวบ้านหนัมาเกลียดฟัก และคิดว่า

เขามวัเมาในกาม จนไม่รู้ผิดชอบชวัดี นําความเสือมเสียมาสู่หมู่บ้าน ท่ามกลางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ

สงัคม เส้นทีขีดกนัระหวา่ง ดี - ชวั หรือ ถูก - ผิด ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกทีฟักมีต่อสมทรง การอยาก

ปกป้องดแูลผู้หญิงสติไม่ดีคนหนงึ กลายเป็นความผิดและถูกพิพากษาให้เป็นคนผิด   

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   ฟักเป็นภารโรงทีดูใจดีและอ่อนโยนเสมอ  อีกทังยังมี

พฤติกรรมทีดี  ตงัใจทํางาน  ขยนัขันแข็ง  มีภาวะทางอารมณ์ทีสงบ  ใจเย็น  มีทศันคติตอ่ชีวติทีดี  เป็น

คนสติปัญญาปานกลาง  และเป็นคนทีมีพืนฐานทางจิตใจดีมีคุณธรรม รักษาศีลตลอดมา แต่ความ

เข้าใจผิดของชาวบ้านและสงัคมรอบข้าง ทีฟักพยายามจะช่วยดูแลแมเ่ลียงวยัสาวนนัทําให้ผู้ อืนเข้าใจ

วา่ฟักมีอะไรเกินเลยกบัแม่เลียง ทําให้ฟักต้องคิดมาก ปลีกตวัออกจากสงัคม และรู้สึกโดดเดียว และตวั

ละครยงัถูกกดดนัด้วยคําพิพากษาจากชาวบ้านทีไมเ่ป็นธรรม ความกดดนันีรุนแรงกระทงัส่งผลให้เขา

ต้องพึงสุรา ภาพทแีมเ่ลียงสมทรงแบกไอ้ฟักเดินออกไป ในขณะทีคนอืนต่างพากนัเคารพธงชาติ ก็เป็น

การแสดงให้เห็นถึงการตดัขาดความสัมพนัธ์ระหว่างสังคมกบัฟักอย่างสมบูรณ์ ฟักกล้าทีจะก้าวเดิน

ออกจากสงัคมทีเลียงดเูขามา เพราะฟักมีความรกัต่อนางสมทรง 
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4.1.1.4  ตัวละคร “อิทธิ”  จากภาพยนตร์เรืองจอมขมังเวทย์  แสดงโดยฉัตรชัย                    

เปล่งพานิชย์ 

 

 
ภาพประกอบ 4  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง จอมขมงัเวทย์ 

 

 ทีมา: นิตยสาร POSITIONING.  (2548).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง จอมขมงัเวทย์.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร”อิทธิ”  เป็นนักโทษจองจํา อดีตนายตํารวจหน่วย

พิเศษ อายุ  35 ปี สูง 170 เซนติเมตร นําหนกั 65 กิโลกรัม เส้นผมสีดําและยาวรุงรัง ไว้หนวดและ             

เครายาว   มีขนตามแขนขาอกเยอะ นยัน์ตาดํา ผิวสีแทน รูปร่างบึกบึน หน้าตาน่ากลัว แววตาดุดัน 

ร่างกายดสูกปรก การแต่งตวัสกปรก ใส่เสือติดกระดุม ใส่กางเกงขาก๊วย รองเท้าแตะ ทา่เดินและทา่นงั

ดมีูอํานาจ พดูเสียงตําและช้าโดยเฉพราะเมือหลงัออกจากการเป็นตํารวจแล้ว 

 ข้อมูลทางสังคม    อิทธิถือเป็นตวัละครชนชนัระดับปานกลาง  อาชีพคนคุกทีเป็นอดีต

นายตํารวจทีเข้าไปพวัพนักบัคดีฆาตกรรมผู้ต้องหาเมือ 20 ปีก่อน อดีตนายตํารวจหนว่ยพิเศษ เคยจับ

คนร้ายทีเก่งกล้าทางอาคม หนงัเหนียวฟันแทงไม่เข้ามานบัไม่ถ้วน แต่ตวัเองกลับต้องโทษคดีวิสามญั

คนร้าย จนกลายเป็นนกัโทษถูกขังลืมอยู่ในคุกมืดแดนจองจําพิเศษ แต่ในทีสุดอิทธิกลับต้องใช้วิชา

อาคมชว่ยให้ตนเองรอดพ้นจากการจบักมุเสมอมา  อิทธิเป็นตํารวจทีดีแตต้่องมาโดนหกัหลงัและเกือบ

ตายจากการทีโดนฆ่าปิดปาก เพราะอิทธิไปล่วงรู้ความลับเข้าแล้วเกิดการไม่ไว้วางใจกนั  ตวัละคร

แสดงถึงปัญหาทีเป็นปมให้อิทธิต้องมาเป็นคนเลวจากการแหกคุกด้วยความจําเป็นและยงัมีปัญหาของ

ความขัดแย้งเรืองผลประโยชน์ การคอรัปชัน ชนชนั สภาพสังคม อํานาจ ระบอบการปกครองและ
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วฒันธรรมความเชือมาเกียวข้อง อยู่ในตวัของอิทธิ ส่วนการศกึษาของตวัละครจดัวา่ยูร่ะดบัปานกลาง  

อยู่ตวัคนเดียว  ศาสนาพุทธ  เชือชาติไทย  สถานภาพในชุมชนอยู่ในชุมชนเมือง  ในช่วงแรกของ

ภาพยนตร์ตวัละครมีความสนใจแตใ่นเรืองงานทีมีหน้าทีหลักในการติดตามคนร้าย  แต่ในชว่งท้ายเรือง

ความสนใจเปลียนแปลงไปทีเรืองไสยศาสตร์ 

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   ตัวละครในช่วงแรกมีบุคลิกลักษณะทีดี   ทีสง่างาม                      

นา่ยําเกรงตามแบบฉบบัของตํารวจ  ภาวะทางอารมณ์ทีแปรปรวนไปตามงานและคนร้าย  ช่วงท้าย

ของภาพยนตร์บคุลิกตวัละครเปลียนไปเป็นขีระแวง  ไมไ่ว้ใจคน มีทศันคติต่อการมองโลกทีเปลียนไป  

จากทีเป็นคนมองโลกในแง่ดีแปรเปลียนเป็นมองโลกในแง่ร้าย  หวาดระแวงทุกสิง  มีความสามารถ

พิเศษเรืองการปราบโจรผู้ ร้าย  และเรืองทางไสยศาสตร์มนตร์ดํา  ด้วยทีมีสติปัญญาสูงจึงสามารถ

เรียนรู้สิงต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนสามารถเอาชนะโจรคนก่อนหน้านีได้ด้วยการสู้ทังอาวุธศาสตราและ

ไสยศาสตร์  เนืองด้วยในช่วงชีวิตการเป็นตํารวจช่วงแรก อิทธิต้องการจับคนร้ายทีมีวิชาอาคม หนงั

เหนียว ฟันแทงไม่เข้า จึงต้องไปศึกษาวิชาอาคม และถลําลึกจนทําให้กลายเป็นคนมีเวทมนต์ไสย

ศาสตร์ค่อนไปทางมนต์ดํา แต่อิทธิก็มีความพึงพอใจเพราะในทีสุดก็ทําให้จบัคนร้ายได้จากการฝึก

อาคมจนแกก่ล้า แตสุ่ดท้ายก็ยงัพา่ยแพ้ให้กบันายตํารวจรุ่นลูกทีฝึกอาคมจนเหนือกวา่ ตวัละครแสดง

ให้รู้ถงึสภาพสังคม การดินรนของตวัเอง ความเชือ และตวัละครมีความเชือวา่เราสามารถเลือกในสิงที

เราต้องการได้  อดีต ปัจจุบัน อนาคต จะเป็นเครืองมือทีสําคญัทีทําให้เราดํารงชีวิตไปในทางไหนก็

แล้วแตล่ะบคุคล ดงัทีตวัละครพดูวา่ “ทางเลือกมนัมีไมเ่ยอะ อยูท่ีจะเลือกทางไหน” 
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4.1.1.5  ตัวละคร “ภูชิต พึงนาทอง”  จากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  แสดงโดย 

กฤษดา  สุโกศล 

 
ภาพประกอบ 5  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 13 เกมส์สยอง 

 

 ทีมา: สนกุดอทคอม.  (2549).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 13 เกมส์สยอง.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตัวละคร”ภูชิต  พึงนาทอง” เพศชาย อายุประมาณ 30 ปี 

ส่วนสูงประมาณ 170-175 เซนติเมตร  นําหนัก 65-70 กิโลกรรม  ผมสีดํา ตาสีนําตาลเข้ม ผิวขาว 

รูปร่างค่อนข้างผอม ใบหน้าตอบ ใบหน้าด ุไมค่่อยยิม นําเสียงนุ่มนวลเมืออยู่ต่อหน้าผู้ อืน มกัมีทา่ทาง

และการพูดทีเคร่งเครียด แต่พร้อมตะโกนใส่หน้าคนได้ตลอดเวลาหากรู้สึกกดดัน   การแต่งกาย

เรียบร้อยแบบคนทํางานออฟฟิตทวัไปด้วยเสือเชิต  กาวเกงแสลค 

 ข้อมูลทางสังคม    ตวัละครมีชนชนัระดบัปานกลาง  ศาสนาพุทธ  เชือชาติไทย  อาชีพ

และสถานภาพในการทํางานเป็นพนกังานบริษัท  รายได้ปานกลาง  การศึกษาปานกลาง  อยู่ตวัคน

เดียวในชมุชนเมืองทีคอ่นข้างแออดั   ครอบครัวอยูต่า่งจงัหวดั  ไมไ่ด้อาศยัอยู่ด้วยกนั  ภูชิตเป็นพีชาย

คนโต มีน้องสาว1คน ไมม่ีพ่อ อยู่ในภาวะตกงาน ไมมี่เงิน รถถูกยดึ  มีแตห่นีสิน  โดนคนรักทิง และยัง

มีต้องรับภาระดูแลและส่งเงินให้แมแ่ละน้อง เพราะตนเป็นเสาหลักในการหาเลียงครอบครัว ภูชิตนนั

เป็นเด็กลูกครึงทีแม่เป็นไทย พ่อเป็นชาวต่างชาติ และถูกทําร้ายทารุณมาตงัแต่ยังเด็กจึงมีวิถีการ

ดําเนินชีวิตของแบบขาด ๆ เกิน ๆฝรังก็ไม่ใช่ ไทยก็ไม่ใช่) และมีความรู้สึกเกลียดพ่อ รวมไปถึงคนที

เหนือกวา่ เช่นเปรม รุ่นพีทีทํางาน  และความไม่มนัใจต่อเพศตรงข้าม เช่นตอง รุ่นน้องฝึกงานทีเขาแอบ

ชอบอยู่ สิงเหล่านีทําให้ภูชิตมีปัญหาและปมทีสะสมอยู่ภายในและรอการระเบิด  ตวัละคร อยูใ่นภาวะ
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ทีถูกกดดนัจากปัญหารอบตวั ด้วยทีต้องหาเงินมาจึงต้องร่วมเล่นเกมส์ทีต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพนั แต่

แล้วโอกาสสุดท้ายในชีวิต ก็ถูกหยิบยืนให้ตรงหน้า โดยทีเขาเองก็ไมค่าดคิด ในฐานะ “ผู้ ถูกเลือก” เมือ

โทรศพัท์มือถือดงัขึน เสียงลึกลบัจากปลายสายดึงเขาเข้าสู่ “13 BELOVED” เกมท้าทายชีวิตทีมีโจทย์ 

13 ข้อ ให้เขาค้นหาคําตอบและเล่นโดยมีผลตอบแทนทีดึงดูดใจ คือเมือใดก็ตามทีเขาสามารถผ่าน

โจทย์แตล่ะข้อ มลูค่าของเงินสะสมก็พร้อมทีจะทวีคูณขึนไปเรือย ๆ จะถูกส่งเข้าบญัชีธนาคาร ทีเขา

สามารถตรวจสอบได้ทนัที และถ้าเขาสามารถทําได้ครบทัง13 ข้อยอดเงินสะสมทีมีตวัเลขสูงถึง100 

ล้านบาท จะเป็นของเขาทนัที การเล่นเกมส์ของภูชิต กลบัปลุกอดีตทีหลบัใหล ให้มาบรรจบปัจจุบนัขนึ

อีกครัง แน่นอนวา่พร้อมทีจะส่งผลต่ออนาคต ทีเกิดจากการ “เลือก” และ “ตดัสินใจ” เดินบนเส้นทางนี  

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   ตวัละครเป็นคนทีค่อนข้างมองโลกในแง่ดี มีสติปัญญาปาน

กลางทีแก้ปัญหาทีเข้ามาได้บ้างไมไ่ด้บ้าง  เป็นคนรักครอบครัว มีข้อเสียทีเป็นคนเชือคนง่าย มีจิตใจ

ออ่นแอถกูชกัจูงได้ง่าย และอ่อนต่อโลก   มีภาวะทางอารมณ์ทีออ่นไหว  แตเ่มือโดนกดดนัถงึทีสุด ภูชิต

สามารถทําได้ทกุอย่าง กราบเท้าเด็กช่างกล กินอจุจาระสุนขั ฆ่าสตัว์ใหญ่ ไปจนถงึฆ่าคน และการบ่น

ดา่เสียดสี “ระบบ” อย่างมีชนัเชิง การผจญภยัในโจทย์แตล่ะข้อของภูชิตนนั แม้จะไมใ่ช่สิงปกติทีมนษุย์

ทํากนั แต่ไมอ่าจจะปฏิเสธได้วา่เป็นสิงทีเกิดขึนในสังคมไทยจริง ยกตวัอย่าง ฉากทีเห็นได้ชดัเจนคือ

ฉากทีต้องลงไปในบ่อนําเพือกู้ศพของคนแกที่ตายมาเกือบสิบวนั ทงัทีลูกหลานก็อยูก่นัข้าง บอ่นํา  เป็น

ภาพสะท้อนของ “การเมินเฉย ไม่ใส่ใจ และการเป็นอืนกนัของคนในสังคม” ทีนับวนัจะยิงทวีความ

รุนแรงมากขึนทกุขณะ และพฒันาการของตวัละครอยา่งภูชิตนนั แม้ลึกๆจะยงัมีสํานกึผิดชอบชัวดีอยู่

บ้าง แต่เราจะเห็นได้วา่ จดุประสงค์เพียงเพือช่วยเหลือแม่และน้อง กลับกลายมาเป็นการขับเคลือน

ด้วยความโลภ ทีหนุนส่งด้วยปมทีเขาอยากจะเอาชนะอีกต่อหนึง และถูกบีบจากระบบของ “เกมส์” 

เพือสร้างความชอบธรรมให้กบัการกระทําของตนเองอีกชนัหนึงด้วย จุดไคลแมกซ์ของเรืองนนั กลับ

เป็นตอนทีภูชิตต้องเลือกทีจะฆ่า “พอ่” ของตนเองเพือจบโจทย์ข้อสุดท้าย เพือให้เงินร้อยล้านทเีขายอม

แลกชีวิตและศกัดิ ศรีของตนเองทิงไปในขณะทีคนสร้างเป็นเพียงเด็กทีสร้างเป็นเพียงเกมส์ออนไลนจ์าก

ตวัละครเด็กชือกีทีพดูซําๆ วา่” “ผมไมไ่ด้ฆ่าเขา เขาเลือกทีจะเล่นเอง”  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

4.1.1.6  ตัวละคร “เปียก”  จากภาพยนตร์เรืองไชยา  แสดงโดย อคัรา  อมาตยกลุ 

 

 
ภาพประกอบ 6  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ไชยา 

 

 ทีมา: ตลาดดอทคอม. (2550).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ไชยา.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตัวละคร “เปียก”  เพศชาย อายุประมาณ 30-35 ปี ส่วนสูง

ประมาณ 175 เซนติเมตร นําหนกั 70 กิโลกรัม มีสีผมสีดํา หยกัศก ไว้หนวดเครา  นยัน์ตาสีดํา ผิวสี

แทน ท่าทางเป็นคนแข็งแรง ทะมัดทะแมง  เพราะเป็นคนทีรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายบึกบึน มีแววตา

มุง่มนั ส่วนบุคลิกโดยทวัไป แตง่กายแบบชาวบ้านทวัไป/นกัมวยไทย เผยให้เห็นรอยสักทีแขนและคอ

ด้านหลังเสมอ พดูติดสําเนียงพืนถินภาคใต้   

 ข้อมูลทางสังคม   ตวัละครเป็นคนชนชนัปานกลาง เชือชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ มี

อาชีพเป็นนกัมวย เพราะชอบตอ่ยมวยมาตงัแต่เด็ก โดยเฉพาะมวยไชยาทีเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ 

วนัหนงึคา่ยมวยทีสงักดัอยู่เกิดเลิกกิจการลง เลยได้เข้ามากรุงเทพฯ เพือตามหาความฝันทีจะได้เป็น

นกัมวยไทยทีมีชือเสียง แต่ตวัละครไม่ประสบความสําเร็จในการชกมวย จึงตัดสินใจไปแข่งมวยเถือน 

หลังจากนนัได้เข้าไปเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลจนกลายเป็นนกัเลง คอยตามฆ่าพวกเจ้าของค่ายมวย

และนกัมวย ตวัละครมีรายได้ตํา ได้รับการศึกษาน้อย สภาพครอบครัวอยู่กับภรรยาและลูก แต่ด้วย

เหตุผลจําเป็นจึงได้โกหกภรรยาว่านอกใจ และย้ายมาอยู่กบัเพือนคนนึง สถานภาพในชุมชนของตวั

ละครเป็นชาวเล  ออกทะเลหาปลา พืนเพของตวัละครเป็นคนภาคใต้ บ้านอยูติ่ดชายทะเล แตห่ลงัจาก

นนัย้ายมากรุงเทพฯเพือตามฝันของตนเอง  
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 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   บุคลิกลักษณะทัวไปของตัวละคร เป็นคนรักเพือน                             

รักครอบครัว  ทงัยังเป็นคนรักเดียวใจเดียว ยอมทําทุกอย่างเพือให้คนรักจากไปด้วยการจัดฉากว่า

ตนเองนอกใจ แตแ่ท้จริงแล้วไม่อยากให้คนรักมาพวัพนักับพวกอนัธพาลทีตนเองทํางานให้  มีจิตใจ

แน่วแน ่หากตดัสินใจสิงใดก็จะเดินหน้าทําให้สําเร็จ  ทีไมย่อมกลับบ้านไปหาลูกและภรรยาเป็นเพราะ

ห่วงความปลอดภัย จนวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยงัยอมแลกชีวิตตนเองกบัการปกป้องครอบครัว  ตัว

ละครเป็นคนอารมณ์หนุหนัพลนัแล่นทําให้ต้องสูญเสียอาชีพนกัมวยกลายมาเป็นนกัชกใต้ดินจนชีวิต

ถลําลึกลงจนกลายเป็นนกัเลง สําหรับทศันคติของตวัละครเป็นคนมีอดุมการณ์ทีแน่วแน่ แต่มีล้มเหลว

และหมดหวงักบัอาชีพนกัมวยจึงพลันตวัมาเป็นนกัเลงจนกลายเป็นคนทีมีแต่ความเจ็บปวดในการ

ดําเนินชีวิตเมือต้องมองความฝันของตวัเองพงัยอ่ยยบัลงเรือยๆ ทงัทีตวัเองนนัก็มีศกัยภาพเพียงพอจะ

เป็นนกัมวยทีมีชือเสียง และยงัต้องมองชีวิตรักทีแตกร้าวลงทีละน้อยจนไม่เหลือร่องรอยทีจะสมานคืน 

นอกจากนีตวัละครเป็นคนมีสติปัญญาปานกลาง และมีความสามารถพิเศษ คือ การชกมวยทีมีฝีมือ 

 

4.1.1.7  ตัวละคร “เต็น” จากภาพยนตร์เรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์  แสดงโดย อนันดา                    

เอเวอริงแฮม 

 

 
ภาพประกอบ 7  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์ 

 

 ทีมา: เอ็มไทย.  (2555).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์.  (ออนไลน์). 
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 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “เต็น”  เพศชาย อายุประมาณ 30-35 ปี ส่วนสูง 180 

เซนติเมตร นําหนกั 75 กิโลกรัม มีผมสีดํา นตัน์ตาสีดํา ผิวขาวเหลือง ทา่ทางลักษณะเป็นศิลปิน บุคลิก

ดี ส่วนบคุลิกทวัไปแต่งตวัสะอาดตา เรียบง่ายสบายๆ ด้วยกางเกงยีนส์เสมอ พดูภาษากลาง 

 ข้อมูลทางสังคม   ตวัละครเป็นชนชนัปานกลาง เชือชาติไทย นบัถือศาสนาพทุธ มีอาชีพ

เป็นชา่งภาพของบริษัทหนงัสือ มีรายได้ปานกลาง พออยู่พอกิน ได้รับการศึกษาอยู่ในระดบัสูง สภาพ

ครอบครัวอยู่กบัภรรยา โดยมีบ้านเป็นของตวัเองในกรุงเทพฯ งานอดิเรกชอบถ่ายรูป และเป็นคนทีชอบ

ความสวยงามของธรรมชาติ สถานทีท่องเทียว 

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   ตวัละครมีความสามารถพิเศษในการถ่ายรูป และเป็นคนทีมี

สติปัญญาดี บคุลิกลักษณะทวัไปของตวัละครเป็นคนใจดี มีอารมณ์ขัน ชอบล้อเล่นกับผู้ อืนตามแบบ

ฉบบัศิลปิน   แตไ่ม่คอ่ยสนใจรายละเอียดในการใช้ชีวิตเยอะ ไมเ่คยใส่ใจแม้แต่วนัเกิดของตนเอง แต่

เมือภรรยาล้มป่วยลงก็กลับมาใส่ใจกบัสิงรอบตวัมากขึน นอกจากนียงัเป็นคนจริงจงั พดูจริงทําจริง ถึง

จะเป็นคนทีไม่คอ่ยพดูในตอนแรก แต่เมือได้พบความรัก โลกของตวัละครก็สวยงามขึน ดูมีความสุข

มากขึนอย่างเห็นได้ชดั แตเ่มือภรรยาป่วยความกดดนั อดึอดั เจ็บปวดเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิง ตอน

ทีเขาตกอยูใ่นวงล้อมของความเศร้าอย่างสาหสั   จนควบคุมตัวเองไม่อยู่  และปลดปล่อยความรู้สึก

เศร้าร้าวลึกทีบีบอยู่ข้างในให้ระเบิดออกมาผ่านการแสดงออก  ในลักษณะทีบ้าคลังและหลังนําตา

ออกมาอย่างคบัแค้นแน่นอก จากการทีไม่ต้องการให้ภรรยาตายจากไป นอกจากนีตวัละครเป็นคน

อารมณ์ดี และทศันคติในแงบ่วก มองโลกในแงดี่ อาจเพราะตวัละครเป็นคนทีจิตใจดี โดยเฉพาะสิงที

เขาทําให้กบัภรรยา ผู้หญิงทีเขารัก และหลากหลายคําพดูทีเขาพดูกบัภรรยา แสดงให้เห็นวา่เขารักและ

พร้อมทีจะทําให้ผู้หญิงคนนีมีความสุขมากทีสุด โดยเฉพาะประโยคทีว่า “เต็นดีพอ..ทีจะเป็นแฟนเภา

แล้วหรือยงั" 
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4.1.1.8  ตัวละคร “อาจารย์พินิจ”  จากภาพยนตร์เรืองสามชุก  แสโดงโดยปรเมศน์  

น้อยอํา 

 

 
ภาพประกอบ 8  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง สามชกุ 

 

 ทีมา: อพัยิมดอทคอม.  (2555).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง สามชุก.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “อาจารย์พินิจ” เพศชายอายุประมาณ 50 ปี ส่วนสูง

ประมาณ 175 เซนติเมตร นําหนกั 65 กิโลกรัม มีผมสีดอกเลา นยัน์ตาสีดํา ผิวสีแทน ท่าทางสุภาพ 

หน้าตามุง่มนั แววตาอบอุ่น แตฉ่ายแววกงัวลอยู่เสมอ ส่วนบุคลิกทวัไปแตง่กายสุภาพเรียบร้อยเสือเชิต

แขนสนั กางเกงสแลคตามแบบอาจารย์ ใส่แวน่เสมอ  พดูภาษากลาง 

 ข้อมูลทางสังคม   ตวัละครชนชนัปานกลาง เชือชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเป็น

อาจารย์ฝ่ายปกครองทีเติบโตในชุมชนสามชุก เป็นทีรู้จักกนัในชุมชนเนืองจากเติบโตทีสามชุก เห็น

ความเป็นไปทีทงัดีและไม่ดีในชุมชน มีความมุ่งมนัทีจะแก้ปัญหาสังคมให้ได้ โดยเฉพาะเรืองปัญหายา

เสพติด สําหรับชุมชนสามชุกเป็น ชุมชนทีเข้มแข็ง ทุกคนในชมุชนรักกนัเป็นอยา่งดี ดูแลซึงกนัและกนั 

โดยเฉพาะดแูลเรืองยาเสพติดในชุมชน ตวัละครมีรายได้ปานกลาง ได้รับการศกึษาในระดบัสูง สําหรบั

สภาพครอบครัวอยูก่บัครอบครัวทีอบอุ่น  

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา  บคุลิกลักษณะทวัไปของตวัละคร เป็นคนมุง่มนั คิดจริงทําจริง 

ถือคติเป็นครูต้องดแูลนกัเรียนให้ดีทีสุด ไม่วา่นักเรียนจะมีปัญหาอะไรต้องพยายามช่วยแก้ปัญหาให้

ผ่านพ้นไปด้วยดี  ไม่คิดทีจะดุด่าเด็กทีมีปัญหา แต่คิดเสมอว่าควรให้โอกาสกบัเด็กทีติดยา ถือได้ว่า
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เป็นครูทีเข้าใจจิตใจเด็กวยัรุ่นอยา่งแท้จริงเป็นคนทีพยายามทําให้คนในชมุชนให้โอกาสกบัเด็กและเป็น

ผู้ ทีทําให้นกัเรียนทีติดยา เลิกยาได้ นอกจากนียงัเป็นคนอารมณ์ดี ใจเย็น มีทศันคติมองโลกในแง่ดี 

ชว่ยเหลือผู้อืนอยูเ่สมอ ให้โอกาสคนทีผิดพลาดโดยไมมี่ข้อกงัขา โดยตวัละครเป็นคนทีมีสติปัญญาดี 

 ตวัละครถือคติเป็นครูต้องดูแลนักเรียนให้ดีทีสุด ไม่ว่านักเรียนจะมีปัญหาอะไรต้อง

พยายามช่วยแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี  ไม่คิดทีจะดดุา่เด็กทีมีปัญหา แตค่ิดเสมอวา่ควรให้โอกาส

กบัเด็กทีติดยา ถือได้วา่เป็นครูทีเข้าใจจิตใจเด็กวยัรุ่นอย่างแท้จริงเป็นคนทีพยายามทําให้คนในชุมชน

ให้โอกาสกบัเด็กและเป็นผู้ทีทําให้นกัเรียนทีติดยา เลิกยาได้ ทงัยงัยอมทะเลาะกบัพอ่แมข่องเด็กติดยา 

ทีพอ่ของเด็กบอกวา่ “นนัมนัลูกผม” แล้วครูก็บอกกลับมาวา่ “นนัมนัก็ศิษย์ผมเหมือนกนั” ครูพินิจมอง

อีกมมุวา่เด็กทีติดยาพวกนีคือลางทีบอกเหตุในชุมชนทีจะเป็นแหล่งยาเสพติดในอนาคต ตวัละครมี

ความเข้าใจเด็กจนเด็กรชกัและเคารพครูดงัประโยคทีเด็กมกัพูดกับอาจารย์พินิจว่า “ครูเป็นพ่อผมอีก

คนได้ไหมครับ” ถือได้วา่ครูพินิจเป็นตวัละครทีดงึความคิดของคนในชุมชนให้มาร่วมกนัสร้างชุมชนที

เข้มแข็ง ให้คนรุ่นใหมใ่นชมุชนเติบโตขึนมาเป็นคนทีมีคณุภาพอยา่งแท้จริง 

 

4.1.1.9 ตัวละคร “ส่างหม่อง”  จากภาพยนตร์เรืองชัวฟ้าดินสลาย  แสดงโดย อนนัดา  

เอเวอริงแฮม 

 
ภาพประกอบ 9  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ชวัฟ้าดนิสลาย 

 

 ทีมา: กระปกุดอทคอม.  (2553).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ชวัฟ้าดินสลาย.  (ออนไลน์). 
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 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “ส่างหม่อง”  เพศชาย อายุประมาณ 25 ปี ส่วนสูง

ประมาณ 180 เซนติเมตร นําหนกัประมาณ75  กิโลกรัม มีผมสีดํา นัยน์ตาดํา ผิวสีขาวเหลือง บุคลิก

สง่า  มีอํานาจ  แตม่ีความเป็นกนัเองกบัทุกคน ส่วนบุคลิกโดยทวัไปแตง่กายผสมผสานเครืองแต่งกาย

ของชาวพม่า และไทยล้านนา โดยจะใส่เชิตกบักางเกงสแลคในวนัทํางาน และใส่โสร่งแบบพม่าใน

วนัหยุด พดูภาษาไทยภาคกลาง 

 ข้อมูลทางสังคม   ตวัละครเป็นคนชนชนัสูงชาวพม่า หลานชายของพะโป้ คหบดีใหญ่

เจ้าของสมัปทานป่าไม้ผู้ทรงอิทธิพล สภาพครอบครัวตวัละครกําพร้าบิดามารดาตงัแต่ยงัเด็กและได้รบั

การอุปถมัภ์เลียงดเูป็นอย่างดีจากพะโป้ผู้ เป็นอา ทําให้เขาเคารพรักและบูชาพะโป้ประดุจบิดา ด้วย

ความทีไมมี่แมแ่ละไมเ่คยได้สนิทสนมกบัหญิงคนใด  ทําให้ส่างหมอ่งหลงใหลยุพดีโดยง่ายเพราะเป็น

ผู้หญิงทีทงัสวยและเกง่ เมือพะโป้ทราบวา่ภรรยาสาวและหลานชายได้แอบคบชู้กนั เขาจึงออกปากยก

ยพุดีให้แก่ส่างหมอ่ง โดยมีข้อแม้วา่ทงัคูต้่องถกูล่ามโซอ่ยู่ด้วยกนัตราบจนชวัฟ้าดินสลาย ดงัทีกล่าววา่  

”พวกเอ็งอยากจะอยูด้่วยกนัทงัวนัทงัคืน อยากอยูด้่วยกนัชวัฟ้าดินสลาย ข้าก็จกัให้พวกเอ็งได้สมมาตร

ปรารถนา” เมือทงัสองต้องมาอยู่ด้วยกนัทงัวนัทงัคืนรักทีหวานชืน ก็ขมขืน ส่างหมอ่งหมดความอดทน 

สินรกั และเมือพะโป้เสนอทางออกให้ด้วยความตาย เขาก็ยอมรับทางเลือกนัน  ซึงในทีสุดโดยยุพดีก็

เป็นคนตดัสินใจเลือกทางเดินนนัด้วยตนเอง โดยการยิงตวัเองตาย ส่างหม่องอุ้มร่างไร้วิญญาณของ

ยพุดีไปหาพะโป้เพือแลกกบักุญแจสู่อิสรภาพ แตค่ําตอบทีได้จากพะโป้ผู้ เป็นอา คือ ความเย็นชา ตอก

ยําคําวา่ ชวัฟ้าดินสลาย ตวัละครทํางานทีทําการป่าไม้ของอา มีรายได้สูง สถานภาพของชุมชนเป็น

ชมุชนเล็กๆ ทีปางไม้ขอนสัก เขาท่ากระดาน จังหวดักําแพงเพชร ทีคนพม่า ขมุ กะเหรียง และมอญ

รวมตวัอาศยัอยู ่งานอดิเรกและการพกัผ่อนหยอ่นใจ คือ อ่านหนงัสือ และเข้าป่าไปศึกษาพนัธ์ุไม้ตา่งๆ 

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา  ตวัละครเป็นชายหนุ่มทีมีสติปัญญาดี แต่อ่อนต่อโลก และมี

ความกตญั ตูอ่ผู้มีพระคุณ มีอารมณ์ออ่นไหวงา่ย แตเ่มือเจอยพุดี ส่างหมอ่งและยพุดีต่างก็เกิดความ

เสน่หาต่อกัน ยิงทังคู่ได้ชิดใกล้กันมากเท่าไร ก็ยิงเกิดอาการหวนัไหวและอยากอยู่ด้วยกันมากขึน

เทา่นนัตามสญัชาตญาณหนุม่สาวทีถูกกิเลสตณัหาครอบงํา จนทําให้มีพฤติกรรมทางเพศทีผิด คือ มี

ความสัมพันธ์กับภรรยาของอาตนเอง ท้ายทีสุดแม้สํานึกได้แต่ก็สายไป ส่างหม่องเป็นผู้ ทีมีความ

ออ่นแอในจิตใจ จนในทีสุดเมือเห็นหญิงทีตนเองชอบพอตายและไม่สามารถแยกศพออกจากตนเอง

จากความอ่อนแอในจิตใจทําให้สติวิปลาสในทีสุด  
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4.1.1.10  ตัวละคร “ตุล”  จากภาพยนตร์เรืองฝนตกขึนฟ้า  แสดงโดย นพชยั  ชยันาม 

 
ภาพประกอบ 10  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ฝนตกขึนฟ้า 

 

 ทีมา: แอดอินเทรน.  (2554).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ฝนตกขึนฟ้า.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “ตลุ”  เพศชาย อายุประมาณ 35 ปี ส่วนสูงประมาณ 

180 เซนติเมตร นําหนกัประมาณ 65 กิโลกรัม มีผมสีดํา นยัน์ตาสีดํา ผิวสีแทน ท่าทางคล่องแคล่ว

วอ่งไว บคุลิกโดยทวัไปดมูอซอ ไว้ผมและหนวดเครารุงรัง แต่งตวัเสือเชิตแขนยาว กางเกงยีนส์ 

 ข้อมูลทางสังคม   ตวัละครเป็นคนไทย นบัถือศาสนาพุทธ อยู่ในชนชันระดับปานกลาง 

ได้รับการศกึษาในระดบัปานกลาง กอ่นหน้านีมีอาชีพเป็นนายตํารวจหนุม่ทีอนาคตก้าวหน้า แต่ต้องมา

มีมลทินเพราะความตรงและซือสัตย์ของตนเองทีไมย่อมปล่อยคดีนกัการเมืองขายยาเสพติด  ทําให้ตวั

ละครต้องกลายมาเป็นมือปืนทงัทีไมเ่ต็มใจ รายได้จงึมาจากอาชีพของเขา สถานภาพในการทํางานจะ

ทํางานปราบบรรดามิจฉาชีพนกัการเมืองทุจริต แตเ่นืองจากไปรับงานใต้ดิน ทําให้ตวัละครต้องพลาด

ครังสําคญักบังานสงัหารนกัการเมือง ทําให้ตลุโดนยิงบาดเจ็บสาหสั อาการโคมา่เป็นเวลา 3 เดือนกวา่  

เมือลืมตามาพบว่าประสาทมองเห็นผิดปกติ มองเห็นภาพรอบตัวกลับหัว แต่ก็ยังทําอาชีพเดิม                   

ตอนสุดท้ายกลับตวักลับใจได้แต่ก็โดยคนมาตามจนโดนฆ่าตาย สภาพครอบครัวอยู่ตวัคนเดียวใน

ชมุชนเมือง 

 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา   บุคลิกลักษณะทัวไปของตัวละคร เป็นคนทีมีนิสัย

ตรงไปตรงมา ซือสัตย์สุจริต มีความคิดแนว่แนว่า่เงินซือความถูกต้องไมไ่ด้ มีข้อเสียทีเป็นจดุเปลียนใน

ชีวิตหลายครังทีเชือใจคนง่าย และเกือบต้องตาย แตย่งัไงวาระสุดท้ายของชีวติก็ยงัยดึความถกูต้อง ตวั
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ละครมีระดบัสติปัญญาอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนีเป็นคนอารมณ์ร้อน เมือรู้สึกกดดนัจะใช้ความ

รุนแรงทนัที สําหรับทศันคติตอ่ชีวิตตวัละครเป็นคนมองโลกในความเป็นจริง มีความยติุธรรม และมอง

วา่การกระทําทกุสิงทีทกุอยา่งทีเกิดกบัตวัเรา ล้วนมาจากทุกสิงทกุอย่างทเีกิดจากการกระทํา 

 ตวัละคร “ตลุ” เป็นคนรักเดียวใจเดียว หวงัแต่งงานสร้างอนาคต  โดยไม่คํานึงวา่ผู้ หญิง

คนรกัจะมีอาชีพเป็นโสเภณี ตุลเปลียนไปเมือสาวคนรักต้องตายไปอย่างไร้การสืบสวนจาก  จึงเกิด

ความแค้นยอมหนัไปรบังานเป็นมือสังหารจากองค์กรลับมาปราบบรรดามิจฉาชีพนักการเมืองทุจริต 

การมองกลบัหวัของตุล ถึงจะสร้างปัญหาอยูบ้่างแต่เขาก็ยงัพยายามรับงานไล่ล่าตอ่ เมือตวัละครหลัก

ในเรืองเอ่ยปากถามตุลว่า เห็นฝนตกขึนฟ้าแล้วรู้สึกยังไง “ก่อนหน้านี ผมมองอะไรเพียงผิวเผิน 

ฉาบฉวย แต่ตอนนี การเห็นภาพกลับหัว มันทําให้ผมมองทุกสิงอย่างละเอียดขึน”  คําพูดของตุล 

เปรียบเหมือนการมองโลกในความเป็นจริง เมือเราเลือกทีจะมองสิงทีเรียกว่า ความชอบธรรม และ 

ความยุติธรรม กลบัหวับ้าง บางที เราอาจจะมองเห็นวา่คําวา่ “ธรรม” อาจจะแทนทีด้วยคําว่า “กรรม” 

ในเมือเราไม่รู้จกัความดี และความเลว ในเมือความยุติธรรม และความชอบธรรมเป็นสิงจอมปลอม 

บางทีแล้ว “กรรม” อาจจะกลายเป็นคําตอบของ “การกระทํา”  

 

4.1.2  นักแสดงนําหญิง 

4.1.2.1  ตัวละคร “โกโก้”  จากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ  แสดงโดย อริสรา วงษ์ชาลี 

 
ภาพประกอบ 11  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 1+1 เป็นสูญ 

 

 ทีมา: การบ้านดอทคอม.  (2545).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง 1+1 เป็นสูญ.  (ออนไลน์). 
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 ข้อมูลทางด้านกายภาพ ตวัละคร “โกโก้”  เพศหญิง  อายุประมาณ 18-22 ปี  ค่อนข้าง

สูง ส่วนสูงประมาณ 70-175 เซนติเมตร  นําหนกัประมาณ 55-60 กิโลกรัม  รูปร่างสมส่วน หุ่นดี  สีผม

นําตาลแดงยาวประบา่ นยัน์ตาดํา  ผิวขาว แขนขายาว ท่าทางมนัใจในตนเองทงัการเดินและการพูด 

แต่งหน้าจัด ใส่วิกตลอดเวลายกเว้นตอนนอนซึงทําให้ลักษณะเปลียนไปเรือยๆ  พูดจาค่อนข้าง                 

หยาบคาย เป็นคนตรง คิดอะไรก็พดูอยา่งนนั ลกัษณะการแต่งกาย จะนุง่กางเกงขาสนั เสือรัดรูป  

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครชนชนัระดบัล่าง  อาชีพหลากหลายทงันกัพนนั  โจร  มีคดี

อาชญากรรมและหนีสินติดตวั รายได้ตํา  สถานภาพว่างงาน  ได้รับการศึกษาน้อย  อยู่ตัวคนเดียว                 

ไมป่รากฏศาสนา  เชือชาติไทย   อาศยัในชุมชนเมืองทีแออดั ชอบสูบบุหรีและดืมสุรา  ตวัละครเคย

ผิดหวงัจากความรกัโดยสามีเก่าทีทิงไปหาคนใหม ่ทําให้เกิดอาการหงึหวงจนลงมือฆาตกรรมสามีเก่า 

ทําให้ตนเองต้องพรางตวัโดยการแต่งหน้าและใส่วิกผม เป็นคนทีดูผ่านโลกมาเยอะ และตวัละครยงั

สะท้อนสภาพสงัคมแย่ทีมีทงัเรืองเพศ เรืองยาเสพติด เป็นต้น  

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครมีสติปัญญาปานกลาง  มีบุคลิกลักษณะเป็นสาวเปรียว  

เปลียนแปลงตวัเองไปเรือยๆ มีภาวะทางอารมณ์ทีไมม่นัคง เปลียนแปลงง่าย  มองโลกในแง่ร้าย  หดหู่ 

ทําทกุอยา่งเพือให้ได้ในสิงทีตนเองต้องการ ไมค่อ่ยสนใจโลกหรือคนรอบข้างสกัเทา่ไหร่ เป็นตวัละครที

ใจกล้าบ้าบิน กล้าได้กล้าเสีย มีนิสยัลักขโมย เอาตวัรอดเก่ง ชอบความเสียง กล้าคิดกล้าทํา เป็นคน

ตรงๆ หลงตวัเอง เจ้าเล่ห์ อยากให้ทกุคนจดจําตนเองได้ แต่ในอีกมมุหนึงก็เป็นคนทีค่อนข้างอ่อนไหว 

คิดมาก และชอบหนีปัญหา เห็นได้จากการคิดจะฆ่าตวัตาย ทําตวัเกง่กล้าเพือปิดบงัตวัตนทีอ่อนแอไว้

ข้างใน อยา่งเช่น ฉากทีไปปล้นธนาคาร ตวัละครได้พดูวา่ "มีเงินเปล่า ถ้าไม่มีก็ไปถอนสิ" แล้วหลังจาก

นนัเธอก็เข้าไปปล้นเงินในธนาคารออกมา จากส่วนนีทําให้เห็นได้วา่ ตัวละครเป็นบุคคลใจกล้าบ้าบิน 

สามารถตดัสินใจทีจะทําอะไรได้โดยไม่เกรงกลัวอะไร แต่ถึงตวัละครจะเป็นหญิงสาวทีหลุดโลก แต่ก็

เป็นคนทีจมกบัความทกุข์ อนัเนืองจากการกระทําทีเกิดจากอารมณ์ชวัวบูของตนเอง 
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4.1.2.2  ตัวละคร “หญิงไม่ทราบชือ”  จากภาพยนตร์เรืองคืนบาปพรหมพิราม  แสดง

โดย พิมพ์พรรณ  ชลานยคุปต์ 

 
ภาพประกอบ 12  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง คืนบาปพรหมพิราม 

 

 ทีมา: หนงัออนไลน์.  (2555).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง คืนบาปพรหมพิราม.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตัวละคร”หญิงไม่ทราบชือ” เพศหญิง  ไม่ทราบชือ อายุ

ประมาณ     25 ปี สูงประมาณ 165 เซนติเมตร  รูปร่างดี  น่าเย้ายวน  ผมสีดํายาว  ตาสีดําโต  ผิวสี

แทน หน้าตาสวย  จมูกโดง่มีท่าทางการเดินทีไม่มนัใจในตนเอง พดูจาแบบคนซือ  นําเสียงเบา  มีการ

แต่งกายแบบสาวชนบท  มกัสวมใส่ผ้าถงุเสือเชิต   

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครมีฐานะปานกลาง มีอาชีพเป็นแม่บ้าน  รายได้ปานกลาง  

ได้รับการศกึษาน้อย  สภาพครอบครัวมีสามี และลูกชาย 1 คน ศาสนาพทุธ  เชือชาติไทย  สถานภาพ

ในชุมชนของตวัละครเป็นชมุชนชนบททําไร่ทํานา  ย้ายมาจากอําเภอบางกระทุม่ จงัหวดัพิษณโุลก เมือ

ปี พ.ศ. 2520 ครอบครัวน่าจะเป็นสุขดีแต่แม่สามีไมช่อบเธอ เพราะเธอมาจากครอบครัวทียากจนกวา่ 

และเกรงวา่เธอจะมาเกาะลูกชายกิน จงึไล่ให้ลูกชายไปทํางานทีจงัหวดัอุตรดิตถ์ หวงัจะแยกตวัละคร

กบัสามี แต่ก็อดทนรอเรือยมาจนกระทงัสามีของเธอติดตอ่และส่งทีอยู่ทีจังหวดัอุตรดิตถ์มาให้ เธอจึง

ตดัสินใจทีจะไปตามหาสามี แมส่ามีจึงออกอบุาย แสร้งทําเป็นหวงัดีแตป่ระสงค์ร้าย ฝากไปกบัคนขับ

รถบรรทุกทีเคยแอบชอบ คนขับรถบรรทุกเป็นคนแรกทีข่มขืนหลังจากนันจึงขึนรถไฟแต่โดนไล่ลงที  

อําเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณโุลก ทําให้ตวัละครโดนข่มขืนซําแล้วซําเล่า จนโดนฆาตกรรม อําพราง

คดีให้รถไฟทบัทีสุด  
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 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครเป็นคนรักสามี บวกกบัความซือและมองโลกในแง่ดีทําให้

ต้องโดนหลอกลวง ทําร้าย และฆ่าตายในทีสุด ตวัละครเป็นภาพสะท้อนความจริงในสงัคม เป็นปัญหา

สงัคมทีเรือรังมายาวนาน สาเหตหุลกัๆ ทีทําให้เกิดโศกนาฏกรรมอนัเนืองมาจากความไว้เนือเชือใจของ

ตวัละครหลัก และสาเหตทุีให้ความไว้วางใจคนทีไมรู้่จกัเพียงเพราะความซือ  เชือใจคน  และความหวงั

ทีจะได้เจอสามีอนัเป็นทีรัก  ประกอบกบัความเป็นคนทีมีสติปัญญาระดบัปานกลางทําให้ถูกหลอกลวง

จนนําไปสู่จุดจบในทีสุด 

 

4.1.2.3  ตัวละคร “ดิว” จากภาพยนตร์เรืองเดอะ  เลทเทอร์  แสดงโดย แอน ทองประสม 

 
ภาพประกอบ 13  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง เดอะ  เลทเทอร์ 

 

 ทีมา: บล็อกแก๊งค์ดอทคอม.  (2552).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง เดอะ  เลทเทอร์.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร”ดิวเพศหญิง  อายุประมาณ 30-35ปี  สูงประมาณ 

165 เซนติเมตร  นําหนกัประมาณ 50 กิโลกรัม  จดัได้วา่เป็นผู้หญิงสูงโปร่ง  ผมสีนําตาลเข้ม  ผมตรงมี

หน้าม้าปัดข้าง ผมตรงยาวเท่าระดบับ่า ตาสีนําตาลเข้ม  ผิวสีขาวเหลือง  ท่าทางมันใจในตัวเอง รูป

หน้ายาวรีหน้าตาเป็นมิตร ยิมสวย 

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครมีชนชนัปานกลาง  มีอาชีพเป็นนกัเขียน  มีรายได้ปานกลาง  

การศกึษาระดบัปานกลาง  สภาพครอบครัวอยูต่วัคนเดียวเป็นคนไม่มีญาติ มีแค่แม่กบัยาย แต่ไม่สนิท

กับยายเพราะเจอกันนับครังได้ รู้จ ักยายเพียงแค่ตอนไปงานศพยาย แม่ของดิวแต่งงานใหม่ มี

ครอบครัวใหม่ จึงย้ายไปอยู่เมืองนอก ดิวจึงเหลือตวัคนเดียว ไม่มีญาติทีไหน แต่เดิมตวัละครอยู่ใน
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สถานภาพชมุชนเมืองในกรุงเทพ  ทีชือเกด อาชีพเป็น โปรแกรมเมอร์ แต่หลังจากทีเพือนโดนฆ่าตาย 

ชีวิตดิวจึงเปลียนไป รู้สึกเหมือนอยู่ตวัคนเดียว จากความตายของเพือนสนิทเพียงคนเดียว ดิวตดัสินใจ 

ย้ายไปอยูอ่ยา่งสงบในไร่ทีเชียงใหม ่ ทีซงึทําให้ดิวได้รู้จกักบัสามี  ดิวมีงานอดิเรกทีรักมากคืองานเขียน  

และการอ่านหนงัสือ   

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครเป็นผู้ หญิงทีมีบุคลิกดี  มีภาวะทางอารมณ์ทีทีดี เป็นคน

จริงจงักบัชีวิต ให้ความสําคญักบัการงานอาชีพของตนเองมาก เป็นผู้หญิงทํางานเกง่ คล่องแคล่ว เป็น

คนอธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัคนง่าย  ไม่เยอ่หยิง ด้วยความทีมีชีวิตอยู่ในเมืองใหญ ่เร่งรีบตามประสาคน

เมือง ทําให้ตวัละครเหงา และขาดแคลนความรกั ด้วยความทีเติบโตมาคนเดียวทําให้โหยหาความรัก 

เมือมาเจอสามี ชายหนุม่ทีพร้อมและเต็มไปด้วยความรกั อบอุน่ ห่วงใยดูแล  ทําให้ตวัละครอย่างดิวยดึ

สามีเป็นทกุอย่างของชีวิต เมือมาเสียสามีไปด้วยโรคร้าย ทําให้ตวัละครเข้าใจชีวิตและปลงได้มากขึน 

ความรักมีความหมายและมีคุณคา่สําคญัทีเติมเต็มชีวิตให้กบัหลายๆ คน รวมทงัดิว แต่ดเูหมือนว่าทุก

สิงทกุอยา่งในโลกล้วนถกูกําหนดไว้ และยากทีจะเปลียนแปลงเหมือนการทีสวรรค์กําหนดให้สามีมา

พบกบัดิว และพรากไป ในชว่งทีสามีตายทศันคติของดิวหดหูแ่ละหมดหวงัมาก  แต่ในทีสุดดิวก็สามา

รถทําใจได้และดําเนินชีวิตตอ่ไปอย่างเข้าใจความเป็นไปในการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ แต่การใช้

ชีวิตทีผ่านไปของดิวก็ยงัมีความทรงจําของสามีเสมอ  เหมือนในจดหมายทีสามีทิงไว้ให้ก่อนตายความ

วา่    “มีเรืองนึงทีผมอยากขอร้องดิว คณุอย่าลืมผมนะ” และตัวละครก็แสดงให้เห็นแล้ววา่ไม่มีวนัลืม

สามีตนเอง 
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4.1.2.4  ตัวละคร “ลูกแก้ว”  จากภาพยนตร์เรืองเอ๋อเหรอ  แสดงโดย นวรัตน์                           

เตชะรัตนประเสริฐ 

 
ภาพประกอบ 14  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง เอ๋อเหรอ 

 

 ทีมา: สยามโซน.  (2548).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง เอ๋อเหรอ.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตัวละคร”ลูกแก้ว”  เด็กหญิงชือลูกแก้วมีลักษณะคล้าย

เด็กผู้ชาย กล่าวคือ ผมสัน  แขนขายาว ตวัเล็ก หน้าตานา่รกั ตาโต  ทา่ทางคล่องแคล่ว  อายปุระมาณ 

12 ปี  สูงประมาณ 155 เซนติเมตร  นําหนักประมาณ 40-45 กิโลกรัม  ผมสีดํา  นัยน์ตาดํา ผิวสีขาว

เหลือง ท่าทางคล่องแคล่ว ไม่เรียบร้อยเหมือนเด็กผู้ หญิงทัวไป  แต่งกายด้วยเสือยืดคอโปโลและ

กางเกงขาสนัเสมอ 

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครมีชนชนัปานกลาง  เรียนหนงัสืออยู่ชนัประถมศึกษา อาศยัอยู่

กบับุพการี  มีพ่อเป็นพนกังานขับรถทวัร์ มีแม่เป็นแม่บ้าน ทีบ้านเปิดร้านขายรองเท้าอยู่ในตัวเมือง 

ศาสนาพทุธ  เชือชาติไทย  อยูใ่นชุมชนเมือง  ตวัละครมีเพือนสนิทชือ ต๋อง ซึงเป็นเด็กดาวซินโดม ตัว

ละครจงึได้เข้าไปมีบทบาทมากกบัครอบครวันีและทําให้เกิดเรืองราวขึนมากมาย โดยส่วนตวั ปรีชาพ่อ

ของลูกแก้ว ไมช่อบครอบครัวของสํารวยเป็นอยา่งมาก ความไมเ่ข้าใจกนัก่อให้เกิดเรืองราวเลวร้ายต่าง 

ๆ เรือยมา จนทําให้เด็กทงัสองคือต๋องกบัลูกแก้วต้องตกระกําลําบากและต้องมาผจญภัยกลางเมือง

ใหญ่ตามลําพังสองคน ปรีชาและสํารวยต้องออกตามหาลูกของตัวเอง เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้

ความสัมพันธ์ของครอบครัวดีขึน อุปสรรคทังหลายทีเกิดขึนและความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อของ

สํารวยทีมีต่อตอ๋งและลูกแก้วทําให้ปรีชาเริมเข้าใจ ยอมรับและมองครอบครวัของสํารวยในทางทีดีขึน 
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 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ลูกแก้วเป็นตัวละครเด็กทีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้ อืน  

โดยเฉพาะตอ๋งซงึเป็นเพือนสนิท ลูกแก้วเป็นเด็กฉลาด น่ารัก และมีนําใจ เข้มแข็ง ช่างสังเกต มีภาวะ

ทางอารมณ์ทีดี  มองโลกในแง่ดี  มีความเป็นเพือนทีดี รู้จ ักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความ

รับผิดชอบ   ชอบชว่ยเหลือเพือน ๆ เป็นเด็กทีมีความอดทน รู้จกัสู้ คน กล้าคิดกล้าทํา และเชือฟังคําสัง

สอนของพ่อแม่ แม้ในบางครังจะไม่เข้าใจพอ่ตนเองทีคอยด ุคอยวา่ตลอด ซึงต่างจากพอ่ของคนอืน ๆ  ที

ใจดีมาก  จงึทําให้ตวัละครคิดวา่ พอ่ของเธอไม่ใชพ่อ่ทีดีทีสุดในโลก สิงทีเห็นได้อยา่งชดัเจนคือเป็นเด็ก

ทีรักเพือนมาก คอยชว่ยเหลือปกป้องเพือนทีเป็นดาวน์ซิมโดรม ให้ปลอดภยัจากคนทีจะมารังแก ด้วย

ลูกแก้วเป็นคนทีรกัเพือน รู้จกัการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และระดบัสติปัญญาทีจัดได้ว่าเป็นเด็กฉลาด 

ทําให้สามารถเอาตวัรอดได้ ตัวละครลูกแก้วทําให้คนในครอบครัวรู้ว่า ทุกคนรักกัน แต่ไม่รู้จกัการ

แสดงออก นอกจากจะเห็นถึงความรักในครอบครวัแล้ว ตวัละครยงัแสดงให้เห็นถึงความรักทเีพือนมีตอ่

เพือน ดงัทีลูกแก้วปฏิบติักบัต๋อง โดยทีไม่ได้รู้สึกวา่ต๋องผิดปกติแตอ่ย่างใด มิตรภาพระหว่างเพือนคบ

กนัไมไ่ด้คบทีหน้าตา ฐานะทางสงัคม ความผิดปกติของร่างกาย แตค่บกนัทีใจ  

 

4.1.2.5 ตัวละคร “หนูหนิ” จากภาพยนตร์เรือง หนหูิน  เดอะมฟูวี  แสดงโดยรุ้งลาวณัย์  

โทนะหงษา 

 
ภาพประกอบ 15  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง หนหูินเดอะมฟูวี 

 

 ทีมา: วิกิพีเดีย.  (2549).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง หนูหินเดอะมูฟวี.  (ออนไลน์). 
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 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร”หนูหิน”  เพศหญิง  อายุประมาณ 20-25ปี  ส่วนสูง

ประมาณ 150 เซนติเมตร  นําหนกัประมาณ 40 กิโลกรัม รูปร่างตวัเล็ก ผอมบาง  ผมสีดําตดัสันทรงม้า

เต่อ  นยัน์ตาสีดํา  ผิวดําแดงจดัวา่คลํา ทา่ทางเชย  ดทู่าทางมาจากตา่งจงัหวดั แต่มีการเดิน การพูดที

คล่องแคล่ว รวดเ ร็ว  ลักษณะใบหน้ามีโหนกออกแนวคนอีสาน   พูดภาษาอีสานเ ป็นหลัก                                         

พดูภาษากลางไมถ่นดั  สวมเสือคอกระเช้า นุง่ผ้าซิน  และติดกิบติดผมตลอดเวลา  

 ข้อมูลด้านสังคม  ตัวละครเป็นชนชันระดับล่าง  มีอาชีพเป็นแม่บ้าน  รายได้ตํา  

สถานภาพในการทํางานเป็นคนรับใช้   อาศยัอยู่ในบ้านทีให้อาชีพคนรบัใช้  แตค่รอบครัวของตนเองมี

ทีมาทีไปกล่าวคือ เกิดทีหมู่บ้านโนนหินแห ่อําเภอตระการพืชพล  จงัหวดัอุดรธานี  อาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน

อยู่กบัครอบครัวทีอดุรธานี หนูหินเติบโตมาทา่มกลางท้องทุง่ เป็นชุมชนชนบททีทําไร่ทํานา  ชาวบ้าน

ตา่งรู้ซงึในวรีกรรมแห่งความซนของเธอ ได้แตพ่ากนัอิดหนาระอาใจ รวมทงัพอ่แม่ก็เชน่กนั แต่ทุกคนก็

รักหนูหินเพราะรู้ดีวา่ถงึจะกอ่เรืองไว้มากมายขนาดไหน แตห่นูหินก็เป็นเด็กสาวทีมีจิตใจดี  หนูหินมีค

วามใฝ่ฝันอยากไปเป็นสาวโรงงานในกรุงเทพฯ เพราะอยากเป็นเสาหลกัของบ้าน หนูหินต้องฝันสลาย 

เพราะมีแตง่านทีโรงงานผลิต กบัดกัแมลงสาบทีไมช่อบ  สุดท้ายแล้วย้ายมาเป็นคนรับใช้ดูแลบ้าน มี

เพือนแม่บ้านด้วยกนั  มีเจ้านายทีน่ารักและเป็นมิตร  เป็นเสมือนทงัคนรับใช้และเพือนของลูกสาว

เจ้าของบ้าน 

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครมีลักษณะเป็นคนอารมณ์ดี เป็นมิตรกบัทุกคน มีทศันคติ

ตอ่การดําเนินชีวิตทีดี  มองโลกในแง่ดี  โดยถืองานคนรบัใช้เป็นงานสุจริตทีมีเกียรติ  หนูหินเป็นคนซือ 

มีกระตือรือร้นในการทํางานและทําภารกิจทุกอย่างทีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ รักบ้านเกิด รักภาษา

อีสาน ซือสตัย์ รักครอบครัว พีน้อง และเจ้านายผู้ มีพระคณุ นิสยัส่วนตวัของหนูหิน เป็นคนจิตใจดี ใส

ซือ ร่าเริง แต่ซุ่มซ่าม ดงัทีกล่าวให้เห็นวา่รักครอบครัว ต้องการเป็นเสาหลักให้ครอบครัวโดยการมา

ทํางานทีกรุงเทพฯ พดูวา่ “หนูหินนีแหละจะเข้ามาเฮ็ดการเฮ็ดงานที กรุงเทพเอง อีพ่ออีแม่บ่ต้องเป็น

ห่วง" นอกจากนันหนูหินปกป้องเจ้านายได้ และพร้อมจะปกป้องทุกคนทีตนเองรัก ชอบร้องเพลง 

อยากจะสวยและรวยเหมือนฝันไว้ตอนอยูต่่างจงัหวดั แต่เพราะความใสซือ และซุ่มซ่ามของหนูหินทํา

ให้เกิดความโกลาหลวุน่วาย แตค่วามโกลาหลวุน่วาย ก็ทําให้เห็นถงึความใสซือของตัวละคร ถึงแม้จะ

ทําอะไรไมเ่รียบร้อย  สร้างความวุน่วายให้กับบรรดาเหล่าเจ้านายและคนรอบข้าง แต่ก็ไมไ่ด้สร้างความ

เดือดร้อนให้ใคร แต่ยงัเป็นการช่วยให้คนเหล่านันมีความสุข และประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างดี

แม้จะเป็นผู้มีสติปัญญาปานกลาง 
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4.1.2.6  ตัวละคร “พิม/พลอย”  จากภาพยนตร์เรืองแฝด  แสดงโดย  มาชา่ วฒันพานิช 

 
ภาพประกอบ 16  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง แฝด 

 

 ทีมา: สยามโซน.  (2550).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง แฝด.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “พิม/พลอย”  เพศหญิง อายุประมาณ 35 ปี ส่วนสูง

ประมาณ 170 เซนติเมตร นําหนกัประมาณ 55 กิโลกรัม ผมสีดําปนสีนําตาลอ่อน นยัน์ตาสีนําตาล

ออ่น  ผิวสีขาว ท่าทางมันใจในตนเองตามแบบสาวสมยัใหม่ ส่วนบุคลิกโดยทัวไปตวัละครแต่งกาย

แบบทวัไป แตม่กัแตง่ตวัคอ่นข้างเปิดเผยเนือหนงั พดูภาษากลาง 

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครชนชนัปานกลาง เชือชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ  มีหน้าที

การงานทีดีประสบความสําเร็จในด้านการงานประสบความสําเร็จในเรืองความรัก  รายได้ดี ได้รับ

การศกึษาในระดบัสูง สภาพครอบครัวอยู่กับสามีทีรักมาก สถานภาพในชุมชนตวัละครอยู่ในชุมชน

เมือง จนต่อมาฝาแฝดของตวัละครได้เสียชีวิตลง ซงึเกิดจากการทีตวัละครชอบผู้ชายคนเดียวกัน  ทํา

ให้ทะเลาะรุนแรงกับแฝดอีกคนจนพลังมือฆ่าพลอยตาย พิมจึงเลือกทีจะทิงความเจ็บปวดและ

ความรู้สึกผิดไว้เบืองหลัง แล้วหนีไปตังต้นชีวิตใหม่ทีเกาหลี ชีวิตของพิมคงดําเนินต่อไปอย่างมี

ความสุขกบัผู้ชายทีเธอเลือกหลายปี แตเ่มือได้ข่าววา่แมไ่มส่บายเนืองจากเส้นเลือดในสมองแตก พิม

จนมีโอกาสกลบัมายงับ้านเกา่ทีเคยเติบโตมากบัแฝดทีตายลง แต่ทนัทีทีเธอเหยียบย่างกลับเข้าบ้าน

หลังเก่า ความทรงจําในอดีตทีเธอแกล้งลืมมนัไปก็ย้อนคืนมา ในบ้านหลงัเดิมทีพิมเคยอาศยัสมยัเด็ก 

ข้าวของทุกอย่างของพิมและพลอย ยงัคงแน่นิงอยูใ่นทีของมนั รองเท้าเด็กสองคู่ ตุ๊กตาสองตวั เสือผ้า

ชดุติดกนั เวลาเหมือนจะหยดุนิงไม่ไหลผ่านไป พิมเริมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเก่าๆ อีกครัง ความรู้สึก
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คล้ายมีคนอยูข้่างกายตลอดเวลา ทกุลมหายใจ ความรู้สึกผิดนีทําให้มีอาการทางจิตหลอนเห็นแฝดที

ตายไปแล้วตลอดเวลา   

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครเป็นคนมีสติปัญญาดี บุคลิกลักษณะทวัไปของตัวละคร

เป็นคนรักแรง  เกลียดแรง  ภาวะอารมณ์ทีฉุนเฉียว ใจร้อน คนโกรธง่าย สับสน และคล้ายเป็นคนมี

ปัญหาทางจิตมกัทําให้เห็นภาพหลอนของฝาแฝดของตวัละคร เพราะตวัละครคิดวา่ตนเป็นสาเหตทุทีาํ

ให้ฝาแฝดของตนเสียชีวิต เชน่ จากในหนงัพลอยบอกกบัเพือนวา่ "พลอยเขารักพิมมากนะ" หรือตอนที

บอกกบัหมอวา่ "พิมไม่เคยเห็นพลอยเป็นภาระ"  ซงึทีจริงแล้วคูแ่ฝดตวัติดกนัต่างก็เป็นภาระซึงกนัและ

กนั พลอยไมเ่คยเห็นพิมเป็นภาระเลยแม้แตค่รังเดียว แต่กลับถกูพิม กล่าวโทษวา่พลอยเป็นภาระ และ

ขอผ่าตดัแยกตวั ทศันคติของตวัละครเป็นคนหดหู ่มองโลกในแง่ร้าย เนืองจากมีอดีตทีไมดี่ 

 

4.1.2.7  ตัวละคร “นํา”  จากภาพยนตร์เรือง รกั/สาม/เศร้า  แสดงโดย รัชวนิ  วงษ์วิริยะ 

 
ภาพประกอบ 17  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง รักสามเศร้า 

 

 ทีมา: พนัธ์ทิพย์ห้องเฉลิมไทย.  (2551).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง รักสามเศร้า.  (ออนไลน์). 

 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “นํา” เพศหญิง อายุ 25-27 ปี ส่วนสูงประมาณ 163 

เซนติเมตร นําหนกั 45 กิโลกรัม มีผมสันสีดํา นัยน์ตาสีดํา ผิวสีแทน ท่าทางคล่องแคล่ววอ่งไว แววตาขี

เล่น ชอบแสดงออกทางแววตา เก็บความรู้สึกเก่ง พดูน้อย ยิมเกง่ ชอบใช้รอยยิมแทนคําพูด ส่วนบุคลิก

โดยทวัไปชอบใส่กางเกงยีนส์กบัเสือเชิตหรือเสือกล้าม พูดภาษากลาง 
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 ข้อมูลด้านสังคม  ตัวละครชนชันปานกลาง เชือชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ

มณัฑนากร รายได้ปานกลาง และได้รับการศกึษาสูงเรียนจบมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ได้หลงรกัเพือนทีเรียนด้วยกนั ชือ พาย ุแตพ่ายกุลบัไปชอบเพือนสนิทของเธอทีชือ ฟ้า ตวัละครจงึตดัใจ

โดยการแอบชอบอยู่ในใจ  และไม่บอกความจริงกบัใครว่าชอบพายุ  สภาพครอบครัวอยู่กับพ่อแม ่

ครอบครัวมีฐานะดี  พอ่ดมุากจนทําให้นําไมก่ล้าสารภาพวา่ท้องเด็กทีเกิดจากการถกูข่มขืน สถานภาพ

ชมุชนอยู่ในชุมชนเมืองทีมีแต่คนแก่งแยง่ จ้องจะทําร้าย โดยตวัละครต้องพบเจอทีเรืองร้ายแม้กระทงั

การโดนข่มขืนและท้องโดยไม่เต็มใจ งานอดิเรกชอบวาดรูป เขียนไดอารี 

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตัวละครมีสติปัญญาดี บุคลิกลักษณะทวัไปเป็นคนมีจิตใจดี มี

นําใจ อ่อนโยน ฉลาด ร่าเริงแจม่ใส มีทศันคติมองโลกในแง่ดี พยายามคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

และมีความเข้าใจโลก มีภาวะอารมณ์ดี มีความเป็นวยัรุ่นสดใส ทันโลก ทนัสมยั ช่างสังเกต เป็นคน

เสียสละ สละได้แม้แต่คนทีตนเองรักให้เพือน ภายใต้ภาพลักษณ์ทีอ่อนหวาน ดงัทีตวัละครกล่าววา่ 

“เมือคนทีเรารัก กลายเป็นคนรกัของเพือนทีเรารักทีสุด” และประโยคทีพดูกบัเพือน (ฟ้า) วา่ "กูยอมรับ

ว่ากูรักมนั แต่มันไม่ได้รักกู มันรักมึงนะฟ้า" เป็นการกล่าวในเชิงทียอมเสียสละคนทีตวัเองรักให้กับ

เพือนรักโดยไมม่ีข้อกงัหาใด ๆ ตวัละครมีจิตใจทีเข้มแข็งมาก สามารถเลียงลูกคนเดียวได้เป็นอย่างดี 

แต่สุดท้ายนําก็ได้ครอบครองในความรักทีนําต้องการมาตลอดจากคนทีเธอแอบรัก  
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4.1.2.8  ตัวละคร “เหมยลี” จากภาพยนตร์เรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  แสดงโดย ศิริน  

หอวงั 

 

 
ภาพประกอบ 18  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 

 ทีมา: กระปกุดอทคอม.  (2552).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “เหมยลี”  เพศหญิง อายุประมาณ 30 ปี ส่วนสูง 169 

เซนติเมตร นําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม มีผมสีดํายาวประบ่า นยัน์ตาสีนําตาล ผิวสีขาวเหลือง 

ใบหน้า หน้ารูปไข่ ท่าทางเป็นคนโฉบเฉียว ทนัสมยั แตซุ่ม่ซา่ม ส่วนบุคลิกโดยทวัไปแตง่ตวัเหมือนหญิง

บริษัททวัไป ใช้ของแบรนด์เนม เชน่ กระเป๋า รองเท้า  เสือผ้า  พดูภาษากลาง 

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครชนชนัปานกลาง เชือสายไทย-จีน  นบัถือศาสนาพุทธ อาชีพ

เป็นพนกังานออฟฟิศ แต่ช่วงหลังมาทํางานตลาดหุ้นติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ รายได้ปานกลาง 

ได้รับการศกึษาในระดบัสูง สภาพครอบครัวอยูก่บัพอ่แม ่อาม่า เป็นครอบครัวทีทีหัวโบราณสอนให้รัก

นวลสงวนตวั แตเ่ป็นครอบครัวทีอบอุน่ สถานภาพในชมุชนของตวัละครอยูใ่นชุมชนเมือง มีเพือนหลาย

คน โดยตวัละครมีพฤติกรรมป่วนประจําตวัอยา่งหนึง คือ การเมาในงานแต่งงานเพือน เพราะเป็นการ

ตอกยําซําเติมชีวิตโสดของตนเอง ชีวิตทีไม่มีชายหนุ่มคอยไปรับไปส่งต้องออกไปผจญการจราจรทีรถ

ติดและวุ่นวายของกรุงเทพเพียงลําพัง แต่ละวนัเหมยลีต้องปากกัดตีนถีบ ขึนมอเตอร์ไซค์ ต่อรถตู้                    

โบกแท็กซี โหนรถเมล์ โดดลงเรือ ฯลฯ เหมยลีเป็นพนักงานบริษัท เป็นทีรักของเพือนๆ  แต่ต้องการมี               
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คนรกั เนืองจากเพือนๆแต่งงานไปหมดแล้ว โดยเหมยลีต้องผ่านอปุสรรคหลายต่อหลายครังจนได้รู้จัก

คําวา่รัก และการยอมรับเปลียนชีวิตเพือคนทีตวัเองรัก 

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตวัละครมีระดบัสติปัญญาดี บุคลิกลักษณะทวัไป เป็นคนร่าเริง 

แจ่มใส มีความนา่รกั สดใสเป็นธรรมชาติ มีทศันคติมองโลกในแง่ดี คิดบวก มองสิงรอบตัวเป็นเรือง

สวยงามเสมอ แตบ่างครังมีอารมณ์เหงาและโดดเดียวในเรืองของความรัก อยากมีความรกัแตก่ลวั และ

คาดหวงัในสิงตา่งๆทีเธอต้องการจากคนทีเธอรัก ด้วยความทีเป็นโสดและไม่เคยมีแฟนมาก่อน ทําให้

ตวัละครอ่อนประสบการณ์ ไม่กล้าเสียง แต่มีความเชือมันในความรัก ค่อนข้างเพ้อฝัน และช่าง

จินตนาการ  ความกลัวทีจะรกัใครสกัคนของเหมยลี  เกือบทําให้สูญเสียคนทีรักไป ดงัประโยคทีกล่าว

วา่ " ถ้าสมมติวา่คุณกลบัมา คุณเคยคิดจะเปลียนมาทํางานกลางวนับ้างไหม" และเมือพระเอกไม่ทํา

ตามทีตวัละครต้องการ จะตดับทโดยการกล่าววา่ "ฉนัวา่ถ้าเราจะต้องจากกัน เราเป็นแค่คนรู้จกักันก็

พอ โชคดีนะคะ"  แต่สุดท้ายตวัละครก็ยอมทําตามในสิงทีตนเองต้องการและเอาชนะความกลวัทีจะรัก

ใครได้ โดยการผนัตวัเองจากสาวออฟฟิศ  ทีทํางานช่วงกลางวัน ไปทํางานตลาดหุ้นติดต่อกบัลูกค้า

ตา่งประเทศชว่งเวลากลางคืนแทน จากส่วนนีทําให้มองเห็นได้วา่ ตวัละครเลิกทีจะเป็นฝ่ายเรียกร้อง

หรือพยายามเข้าไปปรับเปลียน หรือบงัคบัชีวิตใคร แตก่ลบัยอมรับ และปรับเปลียนวิถีชีวติของเองแทน 
 

4.1.2.9 ตัวละคร “เมย์  จากภาพยนตร์เรือง  กวนมนึโฮ  แสดงโดย หนงึธิดา  โสภณ 

 

 
ภาพประกอบ 19  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง กวนมึนโฮ 

 

 ทีมา: สนกุดอทคอม.  (2553).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง กวนมึนโฮ.  (ออนไลน์). 
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 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “เมย์”  เพศหญิง หน้าตาน่ารักคล้ายตุ๊ กตา อายุ

ประมาณ 25 ปี ส่วนสูง 160 เซนติเมตร นําหนกัประมาณ 45 กิโลกรัม มีผมระดบัไหล่ดดัลอนสีนําตาล

เข้ม นยัน์ตาสีดํา ผิวขาว ท่าทางคล่องแคล่ววอ่งไว ร่าเริงแจม่ใส ส่วนลกัษณะโดยทวัไปส่วนแต่งตวัตาม

แบบวยัรุ่นสไตล์เกาหลี พดูเกง่ พดูเร็ว เสียงดงัฟังชดั พดูภาษาเกาหลีเกง่ และพดูภาษาองักฤษพอใช้ 

 ข้อมูลด้านสังคม ตัวละครเป็นคนชนชันระดับปานกลาง มีฐานะปานกลาง ได้รับ

การศึกษาสูง สภาพครอบครัวอยู่กบัพ่อแม่ ส่วนสถานภาพในชุมชนได้มาเทียวใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลี

เพราะมีความใฝ่ฝันอยากทอ่งเทียวตามรอยซีรีย์เกาหลีและอยากไปงานแต่งงานของเพือนคนเกาหลี  

แต่กอ่นมาได้โกหกแฟนวา่มากบัเพือน  แต่กวา่จะถึงวนังานแต่ง ต้องใช้ชีวิตอยู่กบัผู้ชายคนหนึงทีเจอ

กนัระหวา่งทางซงึไมรู้่จกักนัมาก่อน ทําให้ต้องใช้ชีวิตร่วมกนั สุดท้ายเมย์ก็ทะเลาะกบัแฟนจนเลิกกนั

เพราะแฟนจับได้ทีเมย์ไปเกาหลีเพียงคนเดียวแทนทีจะไปกับเพือนๆตามทีได้เคยบอกไว้ จากนัน

ความสัมพันธ์ของทังคู่เริมต้นทีความเห็นอกเห็นใจในภูมิหลังของกันและกันและเมือต่างก็ถูกทิง

เหมือนกนั จึงกลายเป็นวา่เริมมีจุดเริมต้นความคล้ายระหว่างกนัและกนัในทีสุด ไม่ใช่ต่างกันสุดโต่ง

อย่างทีเคยเป็นในชว่งแรก และการได้ไปท่องเทียงกบัผู้ชายคนนีทําให้ตวัละครไม่มีความรู้สึกเหงามาก

อย่างทีเคยเป็น เพราะได้ทําอะไรหลุดโลกและทําทกุอย่างทีไมไ่ด้ทําในประเทศไทย  เป็นเพราะกดดนัที

ต้องเลิกกนัแฟนทีเห็นแก่ตวั  จงึอยากระบายและปลดปล่อยความเป็นตวัเองออกมาและระบายความ

เศร้าใจ และบอ่เกิดเป็นความรกัขึนมาโดยไมรู้่ตวั ส่วนงานอดิเรก ชอบดซูีรีย์เกาหลี 

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตัวละครมีสติปัญญาดี มีทศันคติมองโลกในแง่ดี ภาวะอารมณ์ดี 

บุคลิกลักษณะทวัไปมีความเป็นวยัรุ่นสดใส ทนัโลก ทนัสมยั ช่างสังเกต แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็น

ผู้หญิงมีจิตใจดี นา่รัก มีนําใจ ออ่นโยน ฉลาด ในด้านของความรักแม้ว่าความรักจะเป็นไปในรูปแบบ

พอ่กบัลูกมากกวา่จะเป็นความรักแบบหนุ่มสาว แต่เธอก็ไมรู้่สึกแย่อะไร เพราะรู้สึกวา่การทีแฟนมีอายุ

มากกวา่ ก็ยอ่มเป็นหว่งเป็นใยเเป็นธรรมดาและเมือมีอะไรไมถู่กใจแฟน เมย์จะเป็นฝ่ายยอมอยู่เสมอ 

และสุดท้ายความเก็บกดทีมีก็ถูกระบายออกมาโดยการบอกเลิก จึงทําให้เห็นได้วา่ตวัละครจะคอ่นข้าง

เป็นคนเครียดในช่วงแรก  เพราะถกูกดกนัจากแฟนทีห้ามทุกอย่างทีเมย์ชอบ แต่หลังจากทีเจอเพือน

ร่วมทางทีอกหกัเหมือนกนั  ทําให้เมย์ได้ปลดปล่อยความเป็นตวัเองออกมา และรู้สึกอิสระมากขึน  จาก

การพดูออกมาวา่ "กจูะแรดแล้ว" หรือ "เอาป่ะล่ะ"  คําพูดของตวัละครทําให้รู้สึกว่าเรากําลังจะได้เห็น

อะไรสนกุๆ หลงัจากทีผ่านเรืองเศร้าๆมา และหลงัจากทีเจอเพือนร่วมทางทีไมรู้่จกักนัใช้ชีวิตท่องเทียว

ด้วยกันแม้แต่ชือ  และต้องลาจากกนัอย่างกะทนัหนั โดยตวัละครรู้สึกสะเทือนใจกับความรู้สึกของ

ตนเองเลยเลือกทีจะเก็บพระเอกไว้เป็นความทรงจําทีดีมากกวา่ทีจะมาลงเอยเป็นคนรักจริงๆ โดยวลี

เด่นของเรืองวลีหนงึ คือ "คณุจะรักฉนัได้ยงัไง เราไม่รู้จกักนั ชือฉันคุณยงัไม่รู้จกัเลย " จากเหตุการณ์

ครังนีทําให้เมย์โตเป็นผู้ ใหญ่ขึน รู้ใจตวัเองมากขึน  รู้จกัปลง  และตระหนกัวา่ชีวติไมแ่น่นอน 
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4.1.2.10  ตัวละคร “ป่าน”  จากภาพยนตร์เรืองลัดดาแลนด์ แสดงโดย  ปิยธิดา  วรมสุิก 

 
ภาพประกอบ 20  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ลดัดาแลนด์ 

 

 ทีมา: ทนีีดอทคอม.  (2554).  โปสเตอร์ภาพยนตร์ เรือง ลดัดาแลนด์.  (ออนไลน์). 
 

 ข้อมูลทางด้านกายภาพ  ตวัละคร “เมย์”  เพศหญิง อายุประมาณ 35 ปี สูงประมาณ 

165 ซม. นําหนกัประมาณ 50 กก. มีผมยาวประมาณบ่าสีนําตาลเข้ม นยัน์ตากลมโตสีดํา ผิวสีแทน 

โครงหน้าเรียว หน้าตาสวย ตาคม คิวเข้ม ยิมมีเสนห่์ ทา่ทางการเดิน เหมือนคนทีไม่คอ่ยมนัใจในตวัเอง 

บุคลิกโดยทวัไปตวัละครจะแต่งกายแบบทวัไป สวมใส่เสือเชิต หรือเสือยืด และกางเกงขายาว  

 ข้อมูลด้านสังคม  ตวัละครชนชนัระดบัปานกลาง เชือชาติไทย นบัถือศาสนาพทุธ อาชีพ

เป็นแม่บ้าน มีฐานะปานกลาง และได้รับการศึกษาในระดับปานกลาง เนืองจากท้องในช่วงเรียน

มหาวิทยาลยั โดยแมข่องป่านไมช่อบสามีทีชือธีร์ของเธอมาก แตท่ําอะไรไม่ได้ ตอนแรกป่านจะไปทํา

แท้ง แต่สามีก็ไมย่อม จนทําให้แมข่องตวัเองต้องยอมรับ และยอมให้แต่งงานกนั ฝ่ายแม่จึงนําลูกสาว

ไปเลียงทีกรุงเทพฯแบบให้เกลียดพอ่ คิดวา่ พอ่ของตวัเองไมม่ีวนัประสบความสําเร็จ และฝ่ายตนเอง

เลียงลูกชายอยู่เชียงใหม่ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกสาวของตนได้อย่างทีควร  เนืองจากมีระยะห่าง

มากพอสมควร สภาพครอบครัวอยู่กบัสามี และลูก 2 คน โดยสถานภาพในชุมชนนนั ตวัละครได้มาซือ

บ้านอยู่ทีตวัเมือง ในจงัหวดัเชียงใหม ่โดยเพือนข้างบ้านมกัมีปัญหาทางครอบครัว หรือเกิดเหตุการณ์

ฆ่ากนัตายและเรืองลีลับมากมาย จนเกิดเหตกุารณ์นึงทีแนน (ลูกคนโต) ได้เจอผู้หญิงทีมีใบหน้าเหวอะ

มาหลอก แนนตกใจกรีดร้องเสียงดงัและสลบไป  ป่านด่าธีร์ใหญ่ทีรักบ้านจนทําให้ลูกเกือบตายและ

ไล่ธีร์ไปอย่ามายุง่กบัเธออีก ธีร์อุ้มนทั (ลูกคนเล็ก) กลับบ้าน จนกระทงัคืนหนงึ เขาอยู่บ้านเพียงสองคน
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พอ่ลูกเท่านนั ธีร์สะดุ้งตืนกลางดกึพบวา่นทัหายไปเขาโทรหาป่าน แต่ป่านบอกไม่ได้รับลูกไป และได้

เกิดการตามหาขึน ธีร์ได้เจอเหตกุารณ์นา่กลัวขึนจนเกิดประสาทหลอน และยิงโดนนัททีหลบอยู่ในตู้

เสือผ้า ป่านนงัครําครวญอยูก่บันทัทนัใดนนัธีร์ก็ยกปืนขึนจอ่กบัหวัตวัเองและเหนียวไกฆ่าตวัตาย 

 ข้อมูลทางจิตวิทยา  ตัวละครเป็นคนทีมีสติปัญญาในระดับดี มีทศันคติทีดี รู้จักข่ม

อารมณ์ตวัเองเมือโมโหถ้าไม่ถึงจดุขีดสุด บคุลิกลักษณะทวัไปของตวัละครเป็นคนทีชอบอยากรู้อยาก

เห็นเรืองของคนรอบข้าง และขีสงสัย แตช่อบหลีกเลียงปัญหา เลียงการปะทะอารมณ์กบัคนรอบข้าง 

พยายามจะไม่สร้างปัญหาหรือเพิมปัญหาจากการกระทําของตวัเอง และจะหาทางออกเพือสิงทีดีทีสุด 

หรือทางออกทีปัญหาน้อยทีสุด อยา่งเหตุการณ์ตอนทีแม่ของตวัละครโทรศพัท์มาต่อว่าเรืองทําไมให้

แนนนงัรถสายไปโรงเรียน ทงัทีตนให้รถไว้รับลูกไม่ได้ให้ธีร์ใช้ ป่านก็แก้ตวัให้ธีร์ด้วยการบอกกบัแมไ่ปวา่

เด็กกวา่แนนเขาก็นงักนัได้ ตัวละครมีอารมณ์โกรธขึนมาแต่ก็ระงับไว้โดยการหยิบของเล่นขึนมาบีบ 

เพือระงบัการโกรธทีสามารถประทุออกมาทางคําพดูได้ หลงัจากนนัตวัละครตดับทวา่ "แค่นีกอ่นนะแม่ 

จะออกไปซือของ" จงึทําให้การสนทนายติุลง  

 นอกจากนันยงัเป็นแม่ทีเก็บอารมณ์ได้เป็นอย่างดี จะพยายามไม่แสดงออกทางสีหน้า 

หรือการกระทําทีก่อให้เกิดปัญหา เนืองจากเป็นคนไมช่อบเผชิญปัญหาจึงทําให้บางครงัไมมี่คนฟัง หรือ

สนในการกระทําของตน เป็นเหตใุห้กลายเป็นแมท่ีแก้ปัญหาครอบครัวได้ไม่ดีเท่าทีควร ทงัทีบางอย่าง

ถ้าได้แสดงความรู้สึกออกมา อาจจะทําให้เรืองราวต่างๆดีขึนไปมากกวา่นี เพราะกวา่จะเข้าใจทุกอย่าง

ก็สายไปเสียแล้ว เช่น คําพูดทีกล่าววา่ตอนท้ายวา่ “แนนรู้ไหมวา่ตอนทีแมใ่กล้เรียนจบ แมว่างแผนชีวติ

ไว้หลายอยา่งเลย แตแ่มรู้่วา่แม่มีแนนทกุอยา่งมนัพงัหมด แม่คิดจะทําแท้ง พอแมบ่อกพอ่ พอ่เขาบกุไป

หายายทีบ้านและขอแม่แต่งงานโดนยายด่าเป็นชุดเลย แต่พ่อเขาไม่ได้พูดอะไรสักคํา พูดเพียงว่า

ครอบครัวผม ผมดูแลเองได้ ครอบครัวผมผมจะต้องดูแลให้ได้ พ่อเขารักแนนมากนะลูก” จาก

เหตุการณ์นีเกิดขึนจากการทีลูกถูกปลูกฝังให้ไมช่อบพอ่ของตนเอง ถ้าตวัละครเป็นแม่ทีแก้ปัญหาได้ดี 

และพดูสิงทีจะทําให้ลูกมีความรู้สึกดีๆกบัพอ่ อาจจะทําให้ครอบครัวมีความสุขมากกวา่นี 
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ตาราง 4  สรุปลักษณะของตวัละคร ทางด้านกายภาพ  ทางด้านสงัคม  และทางจิตวิทยา 
 

1. ข้อมูลทางด้านกายภาพ เป็นลกัษณะภายนอกของตวัละครทีได้ทีปรากฎในภาพยนตร์ซึง

ทําการปรับบคุลิกลกัษณะให้ตรงกบัตวัละครทต้ีองการเป็นทีเรียบร้อยปรากฎเป็นลกัษณะดงัตอ่ไปน ี 
  

ข้อมูลกายภาพ รายละเอียด 

 

อาย ุ

 

จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี จํานวน 7 เรือง 

คิดเป็นร้อยละ 35  และรองลงมาอายุระหว่าง 26-30ปี  จํานวน 5 เรือง คิดเป็น  

ร้อยละ 25 

ส่วนสูง จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีส่วนสูงมากกว่า 170 ซม. จํานวน                

8 เรือง คิดเป็นร้อยละ 40  

นําหนัก จากภาพยนตร์  20 เรือง  ส่วนใหญ่ตัวละครชายนําหนัก 61-75 กก. จํานวน                      

10 เรือง คิดเป็นร้อยละ 100  และตัวละครหญิงส่วนใหญ่นําหนกั 40-50 กก.  

จํานวน 7 เรือง  คิดเป็นร้อยละ 70 

สีผม จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีผมสีดํา จํานวน 14 เรือง คิดเป็น               

ร้อยละ 70 

นัยน์ตา จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีนยัน์ตาสีดํา จํานวน 16 เรือง คิดเป็น

ร้อยละ 80 

สีผิว จากภาพยนตร์  20 เรือง  ส่วนใหญ่ตัวละครชายมีผิวเข้ม (สีแทน) จํานวน 6                  

จาก 10 เรือง คิดเป็นร้อยละ 60  และตัวละครหญิงส่วนใหญ่มีผิวขาว (สีขาว

เหลือง)  จํานวน 8 จาก 10 เรือง  คิดเป็นร้อยละ 80 

ท่าทาง จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่มีท่าทางคล่องแคล่ว  เคลือนไหว

รวดเร็ววอ่งไว จํานวน 6 เรือง คิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมาคือการเป็นคนทีมีทา่ทาง

ทีมีความมนัใจในตนเอง  จํานวน  4 เรือง คิดเป็นร้อยละ 20 

บุคลิก

โดยทวัไป 

จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดลําลองโดยการใส่เสือ

ยืด จํานวน 9 เรือง คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมาคือชดุทํางานเป็นทางการโดยการ

ใส่เสือเชิต  จํานวน 8 เรือง  คิดเป็นร้อยละ 40  และภาษาพูดส่วนใหญ่พูด

ภาษากลาง จํานวน 16 เรือง คิดเป็นร้อยละ 80 
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2. ข้อมูลทางสังคม  ได้แก ่สภาพแวดล้อมของตวัละครทีปรากฎเป็นข้อมูลทางด้านสงัคม  

อนัมีความสมัพนัธ์ต่อการใช้ชีวติของตวัละคร  ปรากฎข้อมูลดงัตอ่ไปน ี

  

ข้อมูลทางสังคม รายละเอียด 

ชนชัน จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่เป็นชนชันกลาง จํานวน 14 เรือง 

คิดเป็นร้อยละ 70 

อาชีพ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิต จํานวน                     

4 เรือง คิดเป็นร้อยละ 20 

รายได้ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีรายได้ระดบัปานกลาง จํานวน 

12 เรือง คิดเป็นร้อยละ 60 

สภาพการทาํงาน จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีอาชีพ จํานวน 14 เรือง คิดเป็น

ร้อยละ 70 

การศึกษา จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัสูง (ปริญญาตรี) 

จํานวน 10 เรือง คิดเป็นร้อยละ 50 

สภาพครอบครัว จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุพการี (พ่อแม ่                      

ผู้ เลียงดู) จํานวน 6 เรือง คิดเป็นร้อยละ 30 และอยู่กบัครอบครัว จํานวน                     

6 เรือง คิดเป็นร้อยละ 30 

ศาสนา จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ จํานวน 14 เรือง 

คิดเป็นร้อยละ 70 

เชือชาต ิ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีเชือชาติไทย จํานวน 19 เรือง                

คิดเป็นร้อยละ 95 

สถานภาพใน

ชุมชน 

จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนเมือง จํานวน                 

11 เรือง คิดเป็นร้อยละ 55 

การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 

จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกียวข้องทางการเมือง 

จํานวน 18 เรือง คิดเป็นร้อยละ 90 

งานอดิเรก จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่ไม่ปรากฏงานอดิเรกทีชัดเจน 

จํานวน 14 เรือง คิดเป็นร้อยละ 70 
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3. ข้อมูลทางจิตวิทยา ได้แก่  ความรู้สึกนึกคิดทีซ่อนอยู่ภายในตวัละคร  ปรากฎข้อมูล

ดงัตอ่ไปนี 

 

ข้อมูลทางจิตวิทยา รายละเอียด 

พฤติกรรมทางเพศ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่ไมป่รากฏข้อมลูของพฤติกรรมทาง

เพศ จํานวน 18 เรือง คิดเป็นร้อยละ 90 

บุคลิกทวัไป จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่มีจิตใจดี คือมองโลกในแง่ดี 

จํานวน 8 เรือง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาตวัละครมีความอ่อนโยน  หมายถงึ

ผู้ มีอธัยาศยัอ่อนโยน  ไม่ดือดึง  วางตนสมําเสมอ  และโอนอ่อนไปตามเหตุผล  

จํานวน 5 เรือง  คิดเป็นร้อยละ 25 

อารมณ์ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่มีอารมณ์ดี คือแสดงอารมณ์

ออกมาจากนําเสียง คําพดู สีหน้า หรือท่าทางคะ ในรูปแบบของอารมณ์ทีพึง

ปรารถนาเสมออย่างเป็นธรรมชาติ จํานวน 6 เรือง คิดเป็นร้อยละ 30 

ทศันคต ิ จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดี คือการมองสิงต่าง 

ๆ หรือมองปัญหาต่าง ๆ ทีเข้ามาในทางทีดี ในทางบวก จํานวน 15 เรือง              

คิดเป็นร้อยละ 75 

ความสามารถ

พิเศษ 

จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตัวละครส่วนใหญ่ไม่ปรากฏความสามารถพิเศษ 

อาทิ  การเล่นดนตรี  การเต้น  การร้องเพลง จํานวน 17 เรือง คิดเป็นร้อยละ 85 

ระดับสติปัญญา จากภาพยนตร์  20 เรือง  ตวัละครส่วนใหญ่มีสติปัญญาดี คือมีปัญญาดี มีไหว

พริบดี มีสมองดี ความฉลาดอาจแสดงให้เห็นได้ด้วยการเป็นผู้ ทีเรียนรู้สิงตา่งๆ 

ได้เร็ว  จํานวน 12 เรือง คิดเป็นร้อยละ 60 
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ตาราง 5  การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร  

       จําแนกตามเรือง 

การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการสร้างตัวละครและบทบาทของตวัละคร 

จําแนกตามเรือง  

โดยวิเคราะห์จากการสร้างตัวละครและบทบาทของตัวละคร  ทีทําให้เกิดลักษณะของ                    

ตวัละครและการแสดงออกของตวัละคร  ดงัตอ่ไปนี 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 10 เรืองที

เ ป็ น ภ า พ ย น ต ร์ 

แนวดรามา (Drama) 

15 คํา               

เดือน 11 

การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง             

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

 

หลวงพอ่โลห์่ การสร้างตวัละครมีความชัดเจน

ใ น ก า ร ที จ ะ ต้ อ ง ฝ่า ฟั น  แ ละ

เอาชนะอปุสรรคทีเข้ามา อีกทัง

ยั ง ต้ อ ง พ ย า ย า ม สื บ ท อ ด

ขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่

โบราณเพือให้คนหนัมาศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา  ซึงนับเป็น

ความสาํเร็จในการสร้างตวัละคร 

 

 1+1 เป็นสญู การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง             

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

 

โกโก้ การสร้างตัวละครและบทบาท

ของตัวละครมีความสมจริงในแง่

ของการทีทําให้คนดเูชือว่าอยู่ใน

สถานการณ์เลวร้ายทีพลกิผนัไป

ในทางบวกและลบตลอดเวลา 

 

 บิวตีฟลูบ็อก

เซอร์ 

การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง             

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

 

น้องตุ้ม คว า ม น่ า สน ใ จข อ งตัว ละ ค ร                

เกิดจากการทีนําชีวประวัติของ

นั ก ม ว ย ชื อ ดั ง ม า ทํ า เ ป็ น

ภาพยนตร์  และเป็นผู้ แสดงเอง  

ทํา ให้ การ สร้ างตัว ละ คร และ

บทบาทของตวัละครมีความเป็น

ธรรมชาต ิ
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

 คืนบาป

พรหมพิราม 

การสร้างตวัละคร

และบทบาทของตวั

ละครมีความสมจริง 

 

 

หญิงไม่ 

ทราบชอื 

การสร้างตัวละครและบทบาท

ขอ งตัว ละ ค รมี ค ว า ม สม จริ ง               

เนืองด้วยเกิดจากตัวละครและ

เ ห ตุก า ร ณ์ ที มี เ ค้ า โค ร ง จ า ก                 

เรืองจริง   

 

 ไอ้ฟัก การสร้างตวัละคร

และบทบาทของตวั

ละครมีความสมจริง 

 

ฟัก การสร้างตัวละครและบทบาท

ขอ งตัว ละ ค รมี ค ว า ม สม จริ ง  

โดยเฉพาะการที ให้ ตัวละครมี

ลกัษณะเป็นละครตัวกลม มีทังดี

และไม่ด ี

 

 เอ๋อเหรอ การสร้างตวัละคร

และบทบาทของตวั

ละครมีความสมจริง 

 

 

ลกูแก้ว มีการสร้างตวัละครและบทบาทที

สะท้อนความเป็นมนษุย์ในด้านด ี 

ทีอ่อนโยน และมี มนุษยธรร ม  

ถึงแม้จะเป็นวยัเดก็ 

 ไชยา การสร้างตวัละคร

และบทบาทของตวั

ละครมีความสมจริง 

 

เปียก การสร้างตัวละครและบทบาทที

แสดงออก  ทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์

ร่วมทังรักทังเกลียดตัวละครใน

เวลาเดียวกัน  ซึงถือว่านักแสดง

ประสบความสาํเร็จในการทําให้

ผู้ ชมเชือในความเป็นมนุษย์ทีมี

หลายด้าน  หลากหลายอารมณ์

ความรู้สกึ 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

 รักสาม/เศร้า การสร้างตวัละคร

และบทบาทของตวั

ละครมีความสมจริง 

 

นํา ตั ว ล ะ ค ร พ บ เ จ อ เ รื อ ง ร้ า ย

แม้ กระทังการโดนข่ม ขืน และ              

ท้ อง โด ยไม่ เ ต็ ม ใจ   เ ห ตุก า ร

เลวร้ายทีเ กิด ขึนใน ชีวิตทําให้                  

ตัวละครค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่และ

พยายามคิดแก้ไขปัญหาและมี

ความเข้าใจโลก ก้าวข้ามอปุสรรค

ได้ในทีสดุ ซึงการพฒันาของตัว

ละ ค ร นัน มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้   

ร ว ม ถึ ง บ ท บ า ท ที ทํ า ใ ห้ ผู้ ช ม              

คล้อยตาม 

 

 สามชกุ การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง              

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

 

อาจารย์พินิจ ตั ว ล ะ ค ร อ า จ า ร ย์ พินิ จ เ ป็ น                       

ตัวละครทีสมจริงในความรักใน

หน้าทีครูอาจจารย์ทีต้องการสงั

สอนลกูศิษย์ด้วยความรักอย่าง

แท้จริง  รวมไปถึงบทบาททีแสดง

ความรัก  ความอ่อนโยน  ออกมา

ได้อย่างเข้าถึง 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

erne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 
Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 3 เรืองที

เ ป็ น ภ า พ ย น ต ร์              

แ น ว โ ร แ ม น ติ ก 

(Romantic) 

จดหมายรัก การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง               

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

ดิว ตัวละครดิวทําให้ผู้ ชมคล้อยตาม

ในความเศร้าโศกทีเป็นผู้สญูเสีย

สามี  และทําให้ผู้ชมหลงันําตาใน

บทบาทก่อนทีสามีจะเสียทีดิว

ต้ อ ง ค อ ย พ ย า บ า ล ดู แ ล จ น

เสยีชวีิตในขณะทีนอนบนตกัดิว 

 

 แฮปปีเบิร์ด

เดย์ 

การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง              

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

เต็น 

 

การสร้างตัวละครและบทบาท

ของตัวละครมีความสมจริงทีทํา

ใ ห้ เ ชือ ถึ งสถ า น ก า ร ณ์ ร้ า ย ที

เกิดขึน  คืออุบ ัติเหตทีุเกือบคร่า

ชีวติแฟนสาวของเต็นไปจนทําให้

เป็นเจ้าหญิงนิทรา 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

 รถไฟฟ้ามา

หานะเธอ 

การสร้างตัวละคร

และบทบาทของตัว

ละครมีความสมจริง  

เหมยล ี การสร้างตัวละครและบทบาท

ของตวัละครมีความสมจริงเพราะ

มีความชัดเจนในความต้องการ

ของตนเอง  ทีสดุท้ายตัวละครก็

ย อ ม ทํ า ต า ม ใ น สิ ง ที ต น เ อ ง

ต้องการและเอาชนะความกลวัที

จะรักใครไ ด้ในทีสุด  ลักษณะ

การสร้งตวัละครนันจะทําให้ผู้ ชม

รู้สึกว่าตัวละครเป็นผู้ ห ญิงคิด

บวก มองสิงรอบตัวเป็นเรือง

สวยงามเสมอ อยากมีความรักแต่

ขีกลวั ด้วยความทีเป็นโสดและไม่

เ ค ย มี ค น รั ก ม า ก่ อ น  อ่ อ น

ประสบการณ์ จึงทําให้ไม่ก ล้า

เสียง แต่มีความเชือมันในความ

รัก ค่อน ข้า งเพ้อ ฝัน  และช่าง

จินตนาการ  ความกลวัทีจะรัก

ใครสกัคนของเหมยล ี  เกือบทํา

ให้สญูเสยีคนทีรักไป   
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 3 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

ระทึกขวญั(Triller) 

13  เกมส์

สยอง 

การสร้างตัวละคร

และบทบาทของตัว

ล ะ ค ร ไ ม่ มี ค ว า ม

สมจริง   

ภชิูต                   

พงึนาทอง 

การสร้างตัวละครภูชิตมีความ

สม จริง  แต่ด้วยตัว เนือเ รืองที

ห่างไกลความเป็นจริง จึงทําให้

บทบาทของตวัละครออกแนวไม่

สมจริงไปบ้างในหลายฉากทีมี

ก า ร ฆ่ า   ห รื อ มี ศ พ เ กิ ด ขึ น  

และการห่างไกลความสมจริงที

ขัด กัน คื อตัวละครนําชายที มี

ลัก ษ ณะ นิ สัย ที อ่ อ น โ ย น  รั ก

ครอบครัว  จะลกุขึนมาทําสงิทีผดิ

ศีล ธ ร ร ม แ ท บ ทุก ข้ อ   อี ก ทั ง

บทบาทของตวัละครในบางฉาก

ทําให้ รู้สึกถึงการแสดงอารมณ์

ค ว า ม รู้ สึ ก ที ค ล้ า ย ๆ กั น ใ น

สถานการณ์ทีแตกต่าง 

 

 แฝด 

 

การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง               

ตัวละครไม่มีความ

สมจริง  

 

พมิ/พลอย การสร้างตัวละครมีความสมจริง

โดยเฉพาะในช่วงแรกทีผู้ชมเชือ

สนิทใจว่าฝาแฝดเป็นตัวละครพี

น้องสองคนทีรักกันมาก  แต่การ

สร้างตวัละครและบทบาทของตัว

ละครทีต้องแสดงเป็นคนทังสอง

คน  ยังไม่มี เอกลกัษณ์พอทีจะ

แยะแยะความแตกตา่งของคนทัง

สอ งคน   อีก ทั งบ ท บ าท ข อ ง                  

ตัวละครในการแสดงอารม ณ์

ตกใจ  จะมีลกัษณะทีเกินไปจาก

บรรทัดฐานของการแสดงออก

ทางอารมณ์ของคนทัวไป 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

 จองขมงัเวทย์ การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง             

ตัวละครไม่มีความ

สมจริง 

 

อิทธิ การสร้างตัวละครและบทบาท

ขอ งตัว ละ ค รมี ค ว า ม สม จริ ง  

สาํหรับภาพยนตร์แนวไสยศาสตร์  

ทีอยู่ทีความเชือส่วนบุคคล  แต่

จะมีฉากทีห่างไกลจากความจริง 

แต่ลกัษณะของตัวละครทีค่อยๆ

เปลยีนจากตํารวจเป็นคนเลน่ไสย

ศาสตร์มีความแตกต่างกันมาก  

จนเกือบจะไม่ใช่คนเดิม  รวมถึง

ลกัษณะกายภาพทีมีลกัษณะของ

ความเป็นตวัละครทีเป็นแบบแผน

ค่อนข้างมากว่าภาพของคนทีเล่น

ไสยศาสตร์ต้องมีลกัษณะเช่นนี 

 

ภาพยนตร์ 2 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

ตลกขบขนั 

(Comedy) 

หนหูนิ

อินเตอร์ 

 

การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง              

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง  

     หนหูนิ การสร้างตัวละครและบทบาท

ของตัวละครค่อนข้างสมจริงใน

บริบทวฒันธรรมของไทยของคน

ทีมาจากต่างจังหวัดในคาแลค

เตอร์ของตัวละคร  ทังลกัษณะ

ท่าง  การพดู  อวนัภาษาและการ

เคลอืนไหวทีแสดงออก 

 

 กวน มึน โฮ การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง               

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

เมย์ ก า ร ส ร้ า ง ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

น่าสนใจ ในแงข่องการเป็นบุคคล

ที ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง่ ดี  มี นํ า ใ จ 

อ่อนโยน  ฉลาด ร่า เ ริงแจ่มใส  

รวมทังบทบาททีทําให้เข้าถึงตัว

ละครได้อย่างไม่ซบัซ้อน 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title 

การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละคร 

การวิเคราะห์สไตล์

การแสดง 

ตวัละคร ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 1 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

สยองขวญั (Horror) 

ลดัดาแลนด์ การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง               

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง 

ป่าน บริบทแวดล้อมทําให้ตัวละคร

น่าสนใจจากการมีปฏิสมัพนัธ์กับ

ตัวละครแวดล้อม  ทังสามี  ลกู

ชาย  บรรดาเพือนบ้าน และพ่อ

แม่ของตวัละครเอง  ซึงสงิเหลา่นี

เป็นบริบทแวดล้อมทีทําให้การ

สร้างตัวละครและบทบาทของ               

ตวัละครมีความสมจริง 

 

ภาพยนตร์ 1 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

ต่อสู้  (Action) 

ฝนตกขึนฟ้า การสร้างตัวละคร

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง              

ตั ว ล ะ ค ร มี ค ว า ม

สมจริง  

ตลุ มีการเปลียนแปลงของการสร้าง

ตัวละครได้อย่างชัดเจน  จาก

ตํารวจมาเป็นโจรทีต้องถกูตามลา่  

แต่การ เ ป ลีย น แป ลงทีค่ อย ๆ

ดําเนินไปทีละนิด  ทําให้มีผลต่อ

ทัศนคติของตัวละครอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ การสร้างตัวละครให้ดู

ดี ใ น ช่ ว ง แ ร ก   แ ล ะ ค่ อ ย ๆ

เปลยีนไปเป็นตวัละครทีจนตรอก  

ไม่น่าดู  และกลบัมาใสสะอาด

เป็นพระในทีสุด เป็นไปทีละนิด

อยา่งแนบเนียน 
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4.2  สไตล์การแสดงทปีรากฏในภาพยนตร์ไทย  

ทีผ่านมามีการถกเถียงกนัถึงสไตล์หรือรูปแบบการแสดงของไทย แต่จากการศึกษาการแสดง

ในภาพยนตร์  มีการพบการแสดงทีต่างจากบรรทดัฐานกิริยาปกติของคนไทยอยู่บ้าง  ได้แก่  การ

เคลือนไหวทีจังหวะผิดธรรมชาติ  การพูดทีตะเบ็งเสียงหรือเสียงสูงตําเกินไป  การแสดงอารมณ์

ความรู้สึกทีไมพ่อดี  มากหรือน้อยเกินไป  รวมถึงการแสดงทียังไม่เข้าถึงบทบาทหรือการตีความของ

นกัแสดงทีผิดไป  แตพ่บวา่ในภาพยนตร์ไทยทีนกัแสดงนําได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์

นนั  นกัแสดงแสดงออกอยา่งเป็นธรรมชาติในแบบทีเป็นบรรทดัฐานของคนไทยทีมีรูปแบบของทังการ

เคลือนไหว  การใช้เสียง  และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกดงัทีกล่าวมา  ซึงเป็นสิงทีตรงกบัทัศนะของ

ผู้ เกียวข้องทางการแสดงหลายท่านได้แสดงทศันะไว้  ถงึแม้จะมีข้อบกพร่องทีต้องปรบัปรุงอยูบ้่าง  อาท ิ 

การพดู การแสดงออกทางอวจันภาษา  และการสวมบทบาทเป็นตวัละคร  แต่ก็เป็นไปในทิศทางทีดีขึน

กว่าการแสดงในอดีต  โดยอรพรรณ  อาจสมรรถ (อรพรรณ  อาจสมรรถ. 2556: สัมภาษณ์)                            

ผู้ ฝึกนกัแสดง หรือ Acting Coach ทีมีชือเสียงได้กล่าวถึงสไตล์การแสดงในปัจจุบนัไว้ว่า”มีสไตล์การ

แสดงทีหลากหลาย  แล้วแตค่า่ย  แล้วแตป่ระเภทของหนงั  แตภ่าพยนตร์ไทยเรืองของการแสดง  จะไม่

สมจริง ร้อยเปอร์เซนต์  เพราะติดกบัขนบเดิมทีต้องเล่นให้ชดั  แตทุ่กฝ่ายโดยเฉพาะผู้ ฝึกนกัแสดงและ   

ผู้ กํากบักําลงัปรับอยูใ่ห้เป็นจริงมาก  เป็นเทรนด์ทวัโลก  โดยตอนนีสไตล์ของภาพยนตร์ประเภทดรามา่

ต้องเล่นนิง  ขึนอยู่กบัคาแรคเตอร์ตวัละครด้วย  ส่วนคอมมาดี  ห้ามไม่ได้ว่าต้องปล่อยเยอะ  ต้องอัพ

พลงังาน (energy) ให้มาก    ต้องเล่นใหญ่ด้วยตวัของประเภทของภาพยนตร์อยู่แล้ว  แต่รู้สึกวา่จะมี

ความสมจริงมากขึน  เพราะหลายเรืองเริมเล่นตลกแบบ situation มากกวา่ตลกคาเฟ่   สรุปภาพยนตร์

ไทยจะปัจจุบนัมีสไตล์การแสดงทีสมจริง มากขึนทงั 2 แบบ” (อรพรรณ  อาจสมรรถ. 2556: สมัภาษณ์)   

ซึงนิธิวฒัน์  ธราธร (2556: สัมภาษณ์) ผู้ กํากับภาพยนตร์แนวหน้า  ได้ให้ความคิดเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  กล่าวคือ”การแสดงไทยในปัจจบุนัมีความสมจริงมากขึน  โดยส่วนตวัเป็นผู้ทีสร้างภาพยนตร์

แนวสมจริงอยู่แล้ว  แตท่งันีก็ต้องขึนอยู่กบัประเภทของหนงัด้วย” (นิธิวฒัน์  ธราธร. 2556: สมัภาษณ์)  

อีกทงั คิม เปไรร่า (Kim Pereier. 2556: สัมภาษณ์) นกัวิชาการด้านการแสดงได้ให้ทัศนคติเกียวกับ

การแสดงของชาติตะวนัตกและเอเชียวา่”การแสดงทางเอเชียโดยมากมีสไตล์เป็นของตนเองอย่าง

ชดัเจน  โดยเฉพาะการเล่นออกมาใหญ่เกินจริง (Exaggerate)  ซงึไมใ่ช่เรืองผิดแตอ่ยา่งใด เหมือนการ

แสดงของบอลลีวู้ด  เช่นเดียวกับฮอลีวู้ดทีตัวละครแสดงออกมาได้อย่างสไตล์สมจริง (Realistic) 

เหมือนชีวติประจําวนั” (Kim Pereier.  2555: สัมภาษณ์) 

จากทีกล่าวมา  จะเห็นได้ว่านักวิชาการหลายท่าน  ได้มีความเห็นวา่ประเภทของภาพยนตร์                         

มีความเกียวข้องกับสไตล์การแสดง  ผู้ วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์สไตล์การแสดงในประเภทของ

ภาพยนตร์แต่ละรูปแบบ  และได้แยกจากภาพยนตร์ทีได้วิเคราะห์  โดยมีภาพยนตร์ทีจัดว่าเป็น  
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ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  10 เรือง  ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance) 3 เรือง  ภาพยนตร์

แนวระทกึขวญั(Triller) 3 เรืองภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy) 2 เรือง ภาพยนตร์แนวสยองขวญั 

(Horror) 1 เรือง  และภาพยนตร์แนวตอ่สู้  (Action)  1 เรือง  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 ภาพยนตร์ 10  เรือง ทเีป็นภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  ได้แก ่  

 1. 15 คํา เดือน 11 

 2.  1+1 เป็นสูญ  

 3.  บิวตีฟลูบอ็กเซอร์  

 4.  คืนบาปพรหมพิราม  

 5.  ไอ้ฟัก 

 6. เอ๋อเหรอ 

 7.  ไชยา 

 8. รัก/สาม/เศร้า 

 9.  สามชุก 

 10.  ชวัฟ้าดินสลาย 
 

ภาพยนตร์ 3 เรือง ทีเป็นภาพยนตร์แนวแนวรกัโรแมนติก (Romance) ได้แก ่

1.  จดหมายรัก 

2.  แฮปปีเบิร์ดเดย์ 

3.  รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 
 

 ภาพยนตร์ 3 เรือง ทีเป็นภาพยนตร์แนวระทกึขวญั(Triller)  ได้แก่ 

1. 13  เกมส์สยอง 

2. แฝด 

3. จอมขมงัเวทย์ 
 

ภาพยนตร์ 2 เรือง ทีเป็นภาพยนตร์แนวตลกขบขนั (Comedy)  ได้แก ่  

1. หนูหินอินเตอร์ 

 2. กวนมึนโฮ 

 

ภาพยนตร์ 1 เรืองทเีป็นภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror)  ได้แก ่

1. ลดัดาแลนด์ 
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ภาพยนตร์ 1 เรืองทเีป็นภาพยนตร์แนวตอ่สู้  (Action)  ได้แก่ 

1. ฝนตกขึนฟ้า 

 

เพือเป็นการวิเคราะห์การแสดงของนกัแสดงภาพยนตร์ไทย ผู้ วิจยัได้ใช้หลักการเกียวกับการ

แสดงออก (expression) 3 ด้านของ มทันี รัตนิน (2546) คือ การแสดงออกทางร่างกาย การแสดง

ทางการใช้เสียง การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก และผู้ วิจยัได้เพิมการวิเคราะห์ด้านการสร้าง

ตวัละครและบทบาทของตวัละคร เนืองจากเป็นอีกปัจจยัหนึงทีมีความสําคัญและส่งผลถึงสไตล์การ

แสดงของนกัแสดงต่อตวัละครนนัๆ    

โดยหลกัการวิเคราะห์ทงั 4 ด้านนี ผู้วิจยัได้จําแนกระดับการแสดงในแต่ละด้านเพือวดัผลถึง

ระดบัความสมจริงและเกินจริง ดงันี  

1. การแสดงออกทางร่างกาย   

  การแสดงออกทีเป็นธรรมชาติสมจริง คือ มีการแสดงออกทางการเคลือนไหวและการ

แสดงออกทางอวจันภาษาทีมีความลงตัวสมดุล เหมือนชีวิตจริงทีพบเห็นทวัไป เช่น การเดิน การยืน 

การนงั เป็นแบบปกติไม่เป็นทีผิดสังเกตจากตวัละครอืนๆหรือคนในชีวิตจริง 

  การแสดงออกทีไมส่มจริง: มีการแสดงออกทางการเคลือนไหวและการแสดงออกทางอวจัน

ภาษาทีแตกต่างจากชีวิตจริงทีเราปฏิบัติหรือพบเห็นทัวไป เช่น การเดิน มีการเดินแบบผิดสังเกต 

เพือให้ผู้ชมเห็นลกัษณะตวัละครชดัเจนเกินไป  

 

2. การแสดงออกทางการใช้เสียง   

  การแสดงออกทางการใช้เสียงทีสมจริง คือ  มีการใช้เสียงพดูทีเป็นธรรมชาติ ไม่ตะโกน และ

เหมาะสมกบัอารมณ์ทีต้องการแสดงออก เชน่ คนทีรับบทใดๆก็ตาม ใช้เสียงพดูแบบคนปกติ  

  การแสดงออกทางการใช้เสียงทีไมส่มจริง คือ มีการใช้เสียงพดูแบบเค้นเสียง หรือใช้เสียงสูง

หรือตําเกินไปตลอดเวลาในการพูด เช่น คนทีเล่นเป็นตวัร้ายมกัจะใช้เสียงตะโกนหรือเสียงโทนสูงเวลา

พดู รวมถึงการบีบเค้นเสียงให้ผิดธรรมชาติ  

 

3. การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก   

  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีสมจริง คือ การทีแสดงอาการจากความรู้สึกนึก

คิด  เช่น อารมณ์ดีใจ  อารมณ์โกรธ  อารมณ์เกลียด  ออกมาได้อยา่งเป็นธรรมชาติ และมีความสมดุล  

ไมม่ากหรือน้อยจนเกินจากความเป็นจริง เชน่  อารมณ์เสียใจ  จนร้องไห้ของคนในชีวิตจริงมีหลายแบบ  

อาจไม่ต้องฟมูฟาย  เป็นแค่ระดบัซึม นําตาไหลเงียบๆ ไมส่ะอึกสะอืน   
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  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีไม่สมจริง คือ การทีแสดงอาการจากความรู้สึก

นกึคิด  ออกมาเป็นภาพทีแตกตา่งจากความเป็นจริงของคน  เช่น  อารมณ์โกรธทีต้องทําตาขมงึทงึ แวว

ตาดดุนั  หรือแสดงอารมณ์ออกมาในระดบัทีน้อยจนเกินไป  เช่นแววตาทีวา่งเปล่าไมแ่สดงอารมณ์ทงัที

อยู่ในอารมณ์โกรธจดั  

 

4. การสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร    

  การสร้างตัวละครและบทบาทของตวัละครทีสมจริง   คือ  การทีตวัละครถูกสร้างสรรค์

ออกมาได้อย่างพอดี  ทงัลักษณะทางกายภาพ  สังคม  และจิตวิทยา  พร้อมทงัถ่ายทอดการแสดง

ออกมาได้อยา่งน่าเชือถือ  เชน่ตัวละครเป็นคนตา่งจงัหวดั  มีการสร้างตวัละครและบทบาทให้พดูภาษา

ถิน  หรือคนแกอ่ายมุาก  ทีมีทา่ทางการเดินอย่างเหมาะสมกบัอาย ุ

  การสร้างตัวละครและบทบาทของตวัละครทีไม่สมจริง  คือ  การทีตวัละครถูกสร้างสรรค์

ออกมาได้อยา่งขาดความพอดี  ทงัลกัษณะทางกายภาพ  สงัคม  และจิตวทิยา  พร้อมทงัถ่ายทอดการ

แสดงออกมาได้อย่างขาดความน่าเชือถือ  เช่น  ตัวละครเป็นเด็ก  แต่มีการสร้างตัวละครให้การ

แสดงออกทางบทบาทมีอายุมากเกินจริง 

 

นกัแสดงทีมีความสมดุลทางการแสดง  นอกจากจะต้องมีความชํานาญทางด้านเทคนิคแล้วยงั

ต้องสามารถพฒันาทางอารมณ์ได้อยา่งดีควบคู่กนัไป  ดงันนัศิลปะการแสดงทางด้านการแสดงออกที

ต้องฝึกฝนจนชํานาญนนัมี 3 ด้าน  ได้แก่  การแสดงออกทางร่างกาย  การแสดงออกทางเสียง  และการ

แสดงทางอารมณ์ความรู้สึก อีกทงัเกณฑ์การตดัสินเรืองการแสดงในภาพยนตร์ไทยยังมุ่งเน้นไปที

ลกัษณะทางกายภาพ  คือทางร่างกายและการใช้เสียง  และเรืองของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทีต้อง

พิจารณาถึงความสามารถในการแสดงความรู้สึก ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตาม

สถานการณ์และเจตนารมณ์อย่างสมจริงสมเหตุผลอีกด้วย โดยจากการศึกษาภาพยนตร์ไทยผู้ วิจัย

พบวา่ลกัษณะการแสดงออกทางร่างกาย  การใช้เสียง  และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครใน

ภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี 

 
4.2.1 การแสดงออกทางร่างกาย   และการใช้เสียง   

การแสดงออกทางร่างกาย  และการแสดงออกทางเสียง  มีความสําคัญและเป็นความสามารถ

ในการควบคมุบคุลิกภาพของตวัละคร ทีสวมบทบาทได้อย่างคงที ถกูต้อง ตงัแตต้่นจนจบเรือง  อีกทงั

กิริยาการแสดงออกของตวัละคร  ยงัมีรูปแบบทีมีสไตล์ชดัเจน  ได้แก ่
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- การนงั 

- การยืน   

- การเดิน   

- การนอน 

 

การแสดงออกโดยการเคลือนไหวเหล่านี  เป็นสิงทีนกัแสดงมืออาชีพจะต้องแสดงอย่างเป็น

ธรรมชาติโดยไม่ต้องระวงัตวั (Steinbeck, Muriel, 1969: 45-46)  การเคลือนไหว  การแสดงออกตาม

ลกัษณะพิเศษของตวัละคร  มาจากตัวละคร  และนักแสดงต้องไม่คิดว่าการเคลือนไหวเป็นสิงทีเพิม

มากขึน  นกัแสดงต้องหดัสงัเกตจากการเคลือนไหวของผู้ อืน  มนษุย์มีการเคลือนไหวทีเป็นรูปแบบซึง

มาจากจิตใจ  ดังนนัการเคลือนไหวของแต่ละตัวละครจึงต่างกนั  (จารุณี  หงส์จารุ.  2553: 138)                  

อีกทงั  Tadashi Suzuki ศิลปินชาวญีปุ่ นผู้มีชือเสียงด้านการแสดงและกํากบัการแสดงร่วมสมยั  และ

โดง่ดงัจากการฝึกนกัแสดงจากการทําความเข้าใจและฝึกร่างกายและการเคลือนไหว เจ้าของทฤษฎี 

“Culture is the Body”  ได้ทําการศึกษาไวยากรณ์ทีเป็นรูปแบบของการเดิน  การนงั  การใช้เท้า                     

ในตําแหน่งอันเป็นลักษณะของชาวญีปุ่ นไว้อย่างน่าสนใจ  (Tadashi Suzuki.  2000: 18-22)                        

โดยความนา่สนใจดงักล่าว  ทําให้เป็นต้นแบบให้กบัผู้ ศึกษาในการหารูปแบบการแสดงทางด้านการ

เคลือนไหวของตวัละครให้กบัตวัละครทีปรากฎในภาพยนตร์  โดยผู้ ศึกษาทําการศึกษาการเคลือนไหว

จากการยืน  เดิน  นงั  นอน  ซึงเป็นอิริยาบททีเป็นปฐมบทหลกัของการเคลือนไหว ทีเรียกวา่อิริยาบถ4  

ซงึอาการเคลือนไหวอืนๆ  ล้วนแตกย่อยออกมาจากอาการสีอย่างนี (สมศรี  สุกุมลนนัท์. 2556: 25) 

ดงัตอ่ไปน ี

 

4.2.1.1 ลักษณะการนัง 

ในภาพยนตร์ไทยในทุกประเภทของภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ประเภทดราม่า                  

โรแมนติก ตลกขบขัน  ระทกึขวญั  สยองขวญั  หรือต่อสู้   พบว่าการนังจะมีความแตกต่างกันไปตาม

ลกัษณะของตวัละคร  แต่สิงทีเห็นได้อย่างชดัเจนเป็นเรืองของการนงัทีตา่งระดบัของตวัละคร ได้แก่การ

นงัสูงตําทีบอกถึงระดบัชนชนั หรืออายุ ตวัละครทีมีอายุสูงกวา่ หรือ ชนชันทีสูงกวา่   จะนงัในระดับที

สูงกวา่อีกฝ่ายอย่างชดัเจน ยกตวัอยา่งเชน่ ภาพยนตร์เรือง 15คําเดือน11 ในฉากทีตวัละครนําชายซงึมี

อายสูุงกวา่ และมีสถานะเป็นพระภิกษุ จะนงัสูงกวา่ฆราวาสเสมอ (ดงัภาพประกอบ 21)  เช่นเดียวกับ

เรืองไอ้ฟัก  ทีตัวละครนําชายซึงเป็นภารโรงทีอายุน้อยกว่าผู้ใหญ่บ้านก็จะนังในระดับทีตํากว่า                   

(ดงัภาพประกอบ 22)  หรือชวัฟ้าดินสลายทีตวัละครนําชายทีมีอายุน้อยกว่าอาทงัสองก็จะนังตํากวา่

เสมอ(ดงัภาพประกอบ 23)   แม้แต่ตัวละครนําหญิงจากภาพยนตร์เรืองหนูหิน  เดอะมูฟวี  ก็ยังมี
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ลักษณะเช่นเดียวกัน  คือมีสถานะเป็นผู้ น้อยกว่า  คือคนรับใช้  ก็จะนังตํากว่าเจ้าบ้าน  เป็นต้น                     

(ดงัภาพประกอบ 24)   

 

  
 

ภาพประกอบ 21 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง 15 เดือน 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก 

 

  
 

ภาพประกอบ 23 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย 
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ภาพประกอบ 24 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง หนูหิน  เดอะมฟูว ี

 

ลักษณะของการนงัของตวัละคร  เมือนังกับพืนจะพบรูปแบบการนงัอยู่สามลักษณะคือ

การนงัขดัสมาธิ  โดยการพบัขาเข้ามาสองข้าง  การยกขาขึนมาในลกัษณะของการชนัเข่า  และการนงั

พบัเพียบ  ซึงการนงัขัดสมาธิ  เป็นอากปักิริยาทีพบเมืออยู่คนเดียว  หรืออยู่กบับุคลอืนในอารมณ์ที

สบายๆ มีการพดูคยุ  หรือประกอบกิจกรรมโดยไมเ่ร่งรีบ  (ดงัภาพประกอบ 25)  ส่วนลักษณะของการ

ชนัเข่า  จะพบเมือตัวละครมีลักษณะเศร้า  เหงา หรือความรู้สึกไม่ค่อยดี  (ดังภาพประกอบ 26)                   

ส่วนการนงัพบัเพียบ  จะพบแค่ในฉากของภาพยนตร์ทีมีฉากทีตวัละครต้องประกอบพิธี  เชน่เรืองไอ้ฟัก  

และเรืองลัดดาแลนด์ ทีประกอบพิธีทางศาสนาซึงเป็นลักษณะเฉพาะของการนังสําหรับคนไทยใน               

พิธีการ  (ดงัภาพประกอบ 27)   

 

    
 

ภาพประกอบ 25 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์  เออ๋เหรอ  และ  กวนมึนโฮ 
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ภาพประกอบ 26 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง  คืนบาปพรหมพิราม  1+1 เป็นสูญ  

และฝนตกขึนฟ้า 

 

   
 

ภาพประกอบ 27 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง  ไอ้ฟัก และลดัดาแลนด ์

 

 ส่วนลักษณะของตัวละครทีนังบนเก้าอีนัน จะเห็นได้ชัดจากลักษณะตัวละคร 

(Character) โดยเฉพาะตวัละครนําหญิง  เรืองของการจัดวางขา  วา่ลกัษณะของตวัละครนนัๆมีความ

เรียบร้อย  หรือไมเ่รียบร้อยอย่างไร  เช่นตวัละครทีมีลักษณะตวัละครทีมีลกัษณะนิสัยเรียบร้อย  เรียบ

ง่าย  จะมีการจดัวางขาทีแนบขาสองข้างสนิทกนั  แล้วเบนขาทงัคูไ่ปในทิศทางเดียวกนั  รวมถึงมีการ

วางมือทีเหมาะสม  โดยการวางประกบกนั  หรือวางทบักันบนตกั  (ดงัภาพประกอบ 28) ในขณะที             

ตวัละครนําหญิงทีมีนิสัยเปรียว มันใจในตนเอง  จะมีการนังทีมีการจัดวางลักษณะของขาไปคนละ

ทิศทาง  หรือการนงัไขวห้่าง เช่น ภาพยนตร์เรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ทีตวัละครนําหญิงเป็นผู้ หญิงยุค

ใหมที่มีการนงัแยกขาออกจากกนั  หรือตวัละครนําหญิงจากเรืองชวัฟ้าดินสลาย  ทีมีการนงัไขวห้่างต่อ

หน้าเพศชายอยา่งไม่เก้อเขิน เป็นต้น (ดงัภาพประกอบ 29)  
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ภาพประกอบ 28 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง  จดหมายรัก 

 

  
 

ภาพประกอบ 29 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง  รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  และชวัฟ้าดินสลาย 

 

การนังกับพืนโดยไม่มีเก้าอี  จะพบมากในภาพยนตร์ทุกประเภททีตัวละครอยู่ใน

สถ านการณ์ทีอยู่ในชนบท  เช่น  เ รือง เอ๋อ เหรอ  ทีตัวละคร นําชายมัก นังขัดสมาธิกับพืน                                

(ดังภาพประกอบ  30)  เ รือง จดหมายรัก  (ดังภาพประกอบ  31)   และเรืองแฮปปี เบิ ร์ด เดย์                        

(ดงัภาพประกอบ 32)  ผิดกบัตวัละครทีอยูใ่นสถานการณ์ทีเป็นชุมชนเมือง  ทีมกัจะนงัเก้าอีเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น เรืองลัดดาแลนด์ ทีตวัละครนําหญิงอยู่ในชุมชนเมือง  และอาศยัอยู่ในหมู่บ้านจดัสรรแห่ง

หนึง  (ดงัภาพประกอบ 33)  หรือภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า  ทีตวัละครเมืออยู่ในเมือง  ก็จะเลือกนัง

บนเก้าอีแทนการนงัพืน  (ดงัภาพประกอบ 34) เป็นต้น   
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ภาพประกอบ 30 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง เออ๋เหรอ 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์ 
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ภาพประกอบ 33 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรืองลดัดาแลนด์ 

 

   
 

ภาพประกอบ 34 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า 

 

ความสมัพนัธ์ของตวัละครส่งผลตอ่ระยะหา่งในการนงั  หากตวัละครนําและคู่สนทนามี

ความสนิทสนมกนั  ระยะในการนงัก็จะมีความใกล้ชิดกนั  แต่ถ้าตวัละครนํามีการรู้จักกับคู่สนทนา

เพียงผิวเผิน  ระยะทีนงัด้วยกนัก็จะมีความห่างมากขึน เช่น  ภาพยนตร์เรืองจดหมายรัก  ในช่วงแรก

ของภาพยนตร์ทีตวัละครนําหญิงรู้จกักบัสามีในฐานะเพือนบ้าน  ก็จะมีระยะในการนงัทีค่อนข้าง               

หา่งกนั (ดงัภาพประกอบ 35)   แต่เมือมีความสนิทสนมชอบพอกนั  ระยะในการนงัก็จะมีความใกล้กนั

มากขึน  เป็นต้น (ดงัภาพประกอบ 36)   
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ภาพประกอบ 35 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรืองจดหมายรัก

 

 
 

ภาพประกอบ 36 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรืองจดหมายรัก 

 

ประเด็นสุดท้ายในการเคลือนไหวประเภทการนังของตวัละคร  พบวา่ลักษณะการนัง                   

ไมว่า่จะเป็นเรืองของการจดัวางลําตวั  ขา  การวางมือ  หรือลกัษณะโดยรวมของทา่นงั มีความสมัพนัธ์

กบัลักษณะของตวัละคร  กล่าวคือ  อายุ  อาชีพ  ครอบครัว  การศึกษา  ลักษณะนิสัยของตวัละคร                         

สิงทีตวัละครมกัทําเป็นประจํา ซึงเป็นลกัษณะทางสงัคมและจิตวิทยา  ล้วนมีผลทําให้การเคลือนไหว

ในทา่นงัในแตล่ะตวัละครแตกตา่งกนั  หากตวัละครมีลักษณะเป็นผู้หญิงกา๋กนั  ไม่ได้รับการอบรมทีดี 

ไม่ได้รับการศึกษาทีดี  ลักษณะตวัละครเหล่านีจะมีผลทําให้ท่าทางในการเคลือนไหวของตวัละคร 

ตวัอย่างเช่นตวัละครนําหญิงจากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ  ทีเป็นผู้หญิงไม่เรียบร้อย  มีอาชีพเป็น

ผู้หญิงโสเภณี  ลกัษณะการนงัก็จะนงัแยกขา  ไม่ระวงัการวางมือและเท้า เป็นต้น  (ดงัภาพประกอบ                 

37)  ซึงลักษณะการนังในประเภทของภาพยนตร์ทงัห้าประเภทจะมีลักษณะโดยรวมทีมีความเป็น

ธรรมชาติตามบรรทดัฐานทีพบเห็นทวัไปในปัจจุบนั  จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างทีจังหวะของการ

เคลือนไหวตวัละครทีเป็นรอยต่อระหว่างการนงักบัการเคลือนไหวทีจะเปลียนเป็นอากปักิริยาอืนใน

ประเภทของภาพยนตร์แนวตลกขบขัน  ทีมีการเคลือนไหวในจงัหวะทีเร็วกวา่ปกติ 
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ภาพประกอบ 37 ลกัษณะการนงัจากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ 

 

4.2.1.2  ลักษณะการยืน 

การยืนของตวัละครทีปรากฏในภาพยนตร์ประเภทดรามา โรแมนติก  ระทึกขวญั  สยอง

ขวัญและต่อสู้   พบว่าหากตัวละครยืนตามลําพัง  ตัวละครจะมีลักษณะยืนตรง  ขาชิด  ปลายเท้า                

ห่างกนัเล็กน้อย  ส่วมมือแบแนบอยู่ข้างลําตวั  การยืนจะยืนเอียงเล็กน้อย  แต่อยู่ในท่วงทีทีเป็น

ธรรมชาติ  (ดงัภาพประกอบ 38)   ยกเว้นภาพยนตร์ประเภทตลกขบขัน  ทีการยืนจะมีลกัษณะต่างจาก

บรรทดัฐานปกติ  กล่าวคือ  มีการยืนทีหลุกหลิก  ลกัษณะการวางขาและปลายเท้ามกัแยกออกจากกนั   

แขนทงัสองจะไมแ่นบลําตวั  และช่วงลําตวัมกัจะไมย่ืนลกัษณะตรง  (ดงัภาพประกอบ 39)   

 

     
 

ภาพประกอบ 38 ลกัษณะการยนืจากภาพยนตร์เรือง 13เกมส์สยอง  เออ๋เหรอ  และรัก/สาม/เศร้า 

 

   
 

ภาพประกอบ 39 ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง หนหิูน  เดอะมฟูวี 
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การยืนร่วมกับผู้ อืน  ฉากทีปรากฏมากได้แก่  ฉากทียืนคุยสองคนกบัเพือน  หรือคนรัก  

โดยอากปักิริยาทีแสดงออกจะขึนอยู่กบัความสมัพนัธ์ของตวัละครทงัสองคนและอารมณ์ของตวัละครที

รู้สึก ณ ขณะนนั  หากตวัละครมีความสนิทสนมกนัก็จะมีการใช้ส่วนใดส่วนของร่างกายสัมผัสกนั เช่น

มือ  แขน  ขา (ดงัภาพประกอบ 40)   

 

   
 

ภาพประกอบ 40 ลกัษณะการยนืจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ และกวนมนึโฮ 

 

ทา่ทางของตวัละครในขณะยืนและการมีระยะในการยืนมีความสมัพนัธ์กบัความสัมพนัธ์

ของตวัละคร  จะเห็นได้วา่ตวัละครทีไม่สนิทสนมหรือเพิงรู้จกักนั  จะมีระยะในการยืนทีห่างกนั  และ

ท่าทางก็จะมีความสํารวมมากกว่าบุคคลทีสนิทสนมกัน  ยกตัวอย่างเช่น  ภาพยนตร์เรืองหนูหิน  

เดอะมูฟว ี ในฉากทีตวัละครหนหูินเพิงย้ายเข้ามาอยูใ่นบ้านคุณมิลซงึเป็นเจ้านาย  หนหูินก็ยงัยนืคยุใน

ลกัษณะสุภาพ  สํารวม  และมีระยะ  ไม่เข้าใกล้จนเกินไป  เนืองด้วยมีสถานะทีเป็นเจ้านายและลูกจ้าง                    

หรือตัวละครส่างหม่อง  จากเรืองชัวฟ้าดินสลาย  ทีเพิงพบกับคุณหนูซึงผู้ ใหญ่พยายามจับคู่ให้                      

ในฉากทีพากันไปเดินเล่นก็จะทิงระยะในการยืนให้ห่างกนั  (ดงัภาพประกอบ 41)  จากการศึกษา

ภาพยนตร์ทงัห้าประเภทพบวา่การยืนระหวา่งบุคคลสองคนวา่มีความเป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสม

กบัลกัษณะของตวัละคร และความสัมพนัธ์ของตวัละครเป็นอย่างดี 



143 

 

    
 

ภาพประกอบ 41 ลกัษณะการยนืจากภาพยนตร์เรือง หนหูิน เดอะมฟูวี  และชวัฟ้าดินสลาย  

 

ลักษณะของตวัละคร ส่งผลต่อตวัละครในแง่ของการแสดงออกในอากปักิริยา และอวจั

ภาษาในการยืนชดัเจน  ตวัละครทีมีลักษณะเรียบร้อย  สุขุมรอบคอม  ก็จะมีท่าทางการยืนทีสํารวม

เรียบร้อย  เชน่  ครูพินิจ  จากภาพยนตร์เรืองสามชกุ  ไม่วา่จะอยู่ในสถานการณ์ใดการยืนก็จะมีความ

สํารวมเสมอภาพประกอบ (ดงัภาพประกอบ 42)  หลวงพ่อโล่ห์  จากภาพยนตร์ 15คําเดือน11  ถึงแม้

จะเป็นพระภิกษุ  แตเ่มืออยู่ในกุฏิทีเป็นทีปิด  และอยู่กบัลูกศิษย์ทีตนรักเอ็นดู  ก็จะมีท่ายืนทีบ่งบอก

ความเป็นคนทีเป็นกนัเอง  ง่ายๆสบายๆ อารมณ์ดี  เป็นต้น  (ดงัภาพประกอบ 43)  หรือตัวละครเต็น                     

จากภาพยนตร์เรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์ก็จะมีลักษณะการยืนทีเฉพาะตวัมาก  กล่าวคือ  ชอบยืนกอดอก

เวลาจดจ่ออยู่กบัสิงใดสิงหนึง  บ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าความคิด  รู้จกัไตร่ตรอง  และมีความคิด

สร้างสรรค์หรือคิดฝันเสมอมิได้ขาด  ตรงกบัลักษณะนิสยัของตวัละคร  เป็นต้น   (ดงัภาพประกอบ 44)   

 

 

    
 

ภาพประกอบ 42 ลกัษณะการยนืจากภาพยนตร์เรือง สามชุก 
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ภาพประกอบ 43 ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11 
 

   
 

ภาพประกอบ 44 ลกัษณะการยืนจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์ 

 

4.2.1.3  ลักษณะการเดิน 

ในภาพยนตร์ไทยมีความหลายหลายเป็นอยา่งมากเนืองจากการเดินจะขึนอยู่กบัลกัษณะ

ของตวัละคร  และอารมณ์ของตวัละคร ณ ขณะนนั  การเดินของตวัละครเป็นสิงทีบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ  

นิสัยใจคอ  และการดําเนินชีวิตของตัวละครได้เป็นอย่างดี  สิงเหล่านีคือการแสดงถึงลักษณะของ                 

ตวัละคร  การเดินของตัวละครชายจะทําให้ทราบได้ว่าตัวละครเป็นผู้ มีใจคอหนกัแน่นและมีความ

รับผิดชอบหรือไม ่ หรือการเดินสามารถทําให้ทราบถึงความเป็นกุลสตรี  การศึกษา  และการคิดอ่าน

ของตวัละครหญิง  ตวัละครทีเดินเร็วจะมีลักษณะเป็นตวัละครทีไฟแรง  เป็นคนตงัใจจะทําอะไรทําจริง  

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และค่อนข้างอารมณ์แปรปรวน  เช่น ตัวละครโกโก้  จากภาพยนตร์เรือง 1+1              

เป็นสูญ  เป็นผู้หญิงเดินเร็วทีมนัใจในตวัเองสูง ใจร้อน และเมือคิดอะไรก็จทําให้สําเร็จ  แม้สิงนนัจะมี

ความเป็นไปได้ยาก  (ดงัภาพประกอบ 45)  หรือภาพยนตร์เรืองกวนมึนโฮ  ตวัละครเมย์  เป็นผู้หญิงยคุ

ใหม่ทีตัดสินใจรวดเร็ว  มันใจในตวัเอง ทําอะไรคนเดียว ไปเทียวต่างประเทศก็ไปคนเดียว ก็จะมี

ลกัษณะของการเดินเร็วเชน่เดียวกนั  (ดงัภาพประกอบ 46)   
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ภาพประกอบ 45 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง 1+1เป็นสูญ 

 

   
 

ภาพประกอบ 46 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง กวนมึนโฮ 

 

เช่นเดียวกับตัวละครทีเดินช้า  ก็จะมีลักษณะทีเป็นคนให้ความจริงใจกับทุกเรือง                      

ให้ความสําคญักบัทุกคนคอ่นข้างเทา่กนั  แตมี่ความรักอิสระ  ช่างฝัน  เป็นผู้ทีไม่คอ่ยไปตามจุดหมาย 

ไมมี่จดุหมาย  เชน่ตวัละครไอ้ฟัก  ทีเพิงสึกออกมาจากความเป็นพระ  ยงัไม่มีจุดหมายในชีวิต  ไม่มี

ครอบครัว  ตัวละครตวันีก็จะมีการเดินทีมีลักษณะช้าๆเรือยๆ  หรือภาพยนตร์เรือง รัก /สาม/เศร้า                       

ทีตวัละครนํา  เป็นคนเรียนศิลปะ  ช่างฝัน  รักอิสระ  เป็นคนง่ายๆสบายๆ  ลกัษณะการเดินก็จะค่อยๆ

ก้าวเดิน  ไม่เร่งรีบ  (ดงัภาพประกอบ 47)   
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ภาพประกอบ 47 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก  และรกั/สาม/เศร้า 

 

ตวัละครทีชอบเดินก้มหน้า  มักจะแสดงออกถึงการทีเป็นคนมีความวิตกกงัวลครุ่นคิด  

ซีเรียสตลอดเวลา  และไมม่นัใจในตนเอง  มกัพบการเดินในลักษณะนีของตวัละครทีมีเรืองในทางเศร้า  

หรือมีปัญหาให้ต้องขบคิด เช่น  ตวัละครภูชิต  จากเรือง13 เกมส์สยอง  มกัมีการเดินในลกัษณะนีเสมอ  

เนืองจากเป็นตัวละครทีมีปัญหาในชีวิต  และมีเรืองให้ต้องขบคิดแก้ปัญหาตลอดเวลา  เป็นต้น                    

(ดงัภาพประกอบ 48)   
 

      
 

 
 

ภาพประกอบ 48 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง 
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การเดินตามลําพังหรือการเดินพร้อมคู่สนทนาของตัวละครส่วนใหญ่  จะมีลักษณะ                

หลังตรง  แกวง่มือในลกัษณะปกติ  มือซ้ายแกวง่ไปพร้อมกบัการก้าวเท้าขวา  มือขวาแกวง่ไปพร้อมเท้า

ซ้ายในทา่ทีสบายๆ จงัหวะการเดินสมําเสมอ  ส่วนตวัละครหญิงจะไมเ่ดินส่ายตวั โยกศีรษะ  และไมย่กั

ย้ายสะโพก  กล่าวคือการเดินของตวัละครนําหญิงในภาพยนตร์จะไม่มีใครเดินในลักษณะทีไม่สุภาพ  

นอกจากเรือง 1+1 เป็นสูญ  ซึงมีลักษณะการเดินทีเหมาะสมกบัตัวละครเนืองจากเป็นผู้ หญิงทีมี

ลกัษณะทีก๋ากนั  และไมเ่รียบร้อย  เชน่เดียวกบัตวัละครชายทีมีลักษณะการเดินทีสุภาพเหมาะสมกบั

การเดินของคนในปัจจุบนั   

 

4.2.1.4  ลักษณะการนอน  

การนอนโดยทัวไป  เป็นกิริยาทีวางร่างกายทุกส่วนทอดราบลงบนพืนเพือการพักผ่อน  

ภาพทีปรากฏจากภาพยนตร์พบวา่ไมทุ่กเรืองทีปรากฏภาพของการนอนของตัวละคร  หากภาพยนตร์

เรืองใดมีการนอน  จะพบวา่มีการนอนตามลําพงั  และการนอนกบัผู้อืน  ภาพทีปรากฏนันตวัละครจะ

เอนกายนอนในลักษณะราบลงขนานกบัพืน  ฉากทีมีการนอนคนเดียวส่วนใหญ่จะนอนตะแคงข้างไป

ทางซ้ายหรือขวา  และจะเห็นลกัษณะของการยกแขนขึนมาวางข้างๆ บริเวณใบหน้าหรือหวั ส่วนมาก

ลกัษณะของกิริยาทีปรากฎจะเป็นการนอนคิดคํานงึถงึเรืองราวบางอย่าง  มากกวา่การนอนหลับจริงๆ

(ดงัภาพประกอบ 49)  ส่วนการนอนกบัผู้ อืนจะมีลักษณะทีแตกต่างออกไป   กล่าวคือ  หากตัวละคร

พดูคุยกบัระหวา่งนอนจะมีลักษณะการนอนหงาย  แต่หากตวัละครอยู่ในห้องนอนเพือต้องการนอน

หลับ ตวัละครจะมีความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดกนั  หากตวัละครเป็นคู่รกัทีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั  ก็จะมี

อากปักิริยาทีหนัหน้าเข้าหากนัและมีการสมัผัสกนัอยา่งสนิทสนม เชน่ ตวัละครดิว  จากภาพยนตร์เรือง 

จดหมายรัก  ทีเพิงแตง่งานกับสามี  กบัตัวละครพิม/พลอย  จากภาพยนตร์เรืองแฝด  ทีมีความสนิท

สนมกนัมากฉนัท์พีน้อง  ก็มีลักษณะในการนอนหนัหน้าเข้าหากนัตลอดเวลา (ดงัภาพประกอบ 50)   

แต่ถ้าตวัละครทงัคูเ่ป็นคูร่ักทีมีความสัมพนัธ์ทีห่างเหินกนัจะมีลักษณะของหนัตวัออกจากกนัและนอน

ตะแคง เช่น ภาพยนตร์เรืองชวัฟ้าดินสลาย  ทีตวัละครในฉากนีมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนนอน  

และภาพยนตร์เ รืองแฝด  ทีต ัวละครเ ริมมีความสงสัยในความลับของกันและกัน  เ ป็นต้น                             

(ดงัภาพประกอบ 51)   

 



148 

 

   

   

   
 

ภาพประกอบ 49 ลกัษณะการนอนจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก  แฮปปีเบิร์ดเดย์  

รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  แฝด  ลดัดาแลนด์  และกวนมนึโฮ 
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ภาพประกอบ 50 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรืองกวนมนึโฮ แฮปปีเบิร์ดเดย์  จดหมายรัก                 

และแฝด 

 

   
 

ภาพประกอบ 51 ลกัษณะการเดินจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  และแฝด 
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การประมวลลกัษณะของการนอนจากภาพยนตร์พบ  พบวา่โดยมากอากปักิริยาการนอน

เกิดจากนอนเพือพกัผ่อนนอนหลบั  การนอนคุยกนั  และการนอนคิด  จะมีบ้างเพียงเล็กน้อยทีพบภาพ

ของการนอนในภาพยนตร์เพือการอย่างอืน  เช่น  การนอนเพือมีเพศสัมพันธ์  จากตัวละครตุล                    

จากเรืองฝนตกขึนฟ้า  หรือการนอนเพราะเกิดจากอาการเมา  ทีพบในตวัละครเหมยลี จากเรือง

รถไฟฟ้ามาหานะเธอ และเช่นเดียวกบัการยืน เดิน นงัทีอากัปกิริยาเหล่านีจะเปลียนแปลงไปตาม

ลกัษณะของตวัละคร  ขึนอยูก่บัอารมณ์ และขึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ของตัวละครทีมีปฏิสัมพนัธ์ของ              

ตวัละคร ณ  ขณะนนั   

กล่าวโดยสรุปสําหรับการเคลือนไหวในอิริยาบถทงั 4 นงั  ยืน  เดิน  นอน  จะมีรูปแบบที

ไม่ตายตัว  เนืองจากตัวละครนําชายหญิงทีนํามาศึกษามีลักษณะตัวละคร  ทีแตกต่างกัน                             

จงึมีอากปักิริยาทีแตกต่างกันในการเคลือนไหวแบบต่างๆ  ซึงเป็นลักษณะทีเฉพาะตัวของแต่ละคน   

แต่ในภาพรวมพบวา่การเคลือนไหวในอากปัดงักล่าว  มีความเป็นธรรมชาติและมีความเหมาะสมใน

ลกัษณะของตวัละคร  ยคุสมยั  และประเภทของภาพยนตร์ทีควรจะเป็น   อากปักิริยาทีอปกติจากการ

เคลือนไหว  พบในภาพยนตร์ประเภทตลกขบขนั  ในเรืองของจงัหวะทีมีการเร่งให้เร็วหรือช้าด้วยเทคนิค  

เพือให้เกิดอารมณ์ขันร่วมกบัตวัละครในบางฉาก  และภาพยนตร์ประเภทระทึกขวญัทีตวัละครต้องมี

ลกัษณะทีเหนือธรรมชาติด้วยลักษณะตวัละครทีเป็นคนคกุทีเล่นไสยศาสตร์อยู่แล้ว  แต่ภาพยนตร์ใน

ประเภทอืนยงัคงมีการเคลือนไหวในอิริยาบถทงั 4 ทีเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกบัตวัละครแตล่ะตวัที

มีความตา่งของลักษณะตวัละครตามทีกล่าวไป  แตก่ารศกึษาเรืองการเคลือนไหวในอิริยาบถทงั 4 เป็น

เพียงส่วนประกอบหนึงในการศึกษารูปแบบการแสดงเท่านนั  หากจะดภูาพรวมของรูปแบบ (Pattern) 

การแสดงในภาพยนตร์ไทย  จะต้องมีการศึกษาเรืองของการใช้เสียง  การแสดงอารมณ์ความรู้สึก   

และการสร้างตวัละครและบทบาทร่วมด้วย  ดงัจะกล่าวในส่วนต่อไป 
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ตาราง 6  การวเิคราะหส์ไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางร่างกาย จําแนกตามเรือง 

การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้าน การแสดงออกทางร่างกาย จําแนกตามเรือง 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ด้านการแสดงออกทางร่างกาย  ได้ทําการวิเคราะห์เกียวกับการ

เคลือนไหว  ในอากปักิริกา  การยืน  การเดิน  การนงั และการนอนของตวัละคร   

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 10  เรืองที

เ ป็ นภาพ ย นต ร์แน ว 

ดรามา (Drama) 

15 คํา 

เดือน 11 

    หลวงพอ่โลห่ ์ ตัวละครมีการแสดงออก

ท างร่า งกายอย่าง เ ป็ น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่า งก าย ใน อิ ริย าบ ถที

เ ห ม า ะ สม   ทั ง ยืแ บ บ

พระภิกษุไทยในปัจจุบนัที

ท่าทางใจดี 

 

 1+1 เป็น

สญู 

     โกโก้ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายทีเหมาะสมกับ     

ตั ว ล ะ ค ร ที มี บุ ค ลิก ไม่

เ รียบร้อยและอาชีพลัก

ข โ ม ย   โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร นั ง ที ไ ม่

เรียบร้อยของตวัละคร 

 

 บิวตีฟู

ลบ็อกเซอร์ 

     น้องตุ้ม ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายแบบสาวประเภท

ส อ ง ที พ บ เ ห็ น ใ น

ชีวิตประจําวัน  กล่าวคือ

การเดินการแสดงท่าทาง

เกินผู้ หญิงทัวไป  แต่มี

จ ริ ตที ไ ม่ เ กิ นง า ม ส า ว

ประเภทสอง  กิริยาอ่อน

ช้อยแตเ่มืออยู่บนสงัเวียน

ช ก ม ว ย จ ะ มี ก า ร

เคลอืนไหวของการเดินที

รวดเร็วมาก 
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

 คืนบาป

พรหม

พริาม 

หญิงไม่               

ทราบชอื 

ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายทีทํา ให้ เ ชือ ว่า              

ตัว ล ะ คร เ ป็ น เ ด็ ก ส า ว

ต่างจังหวัด และท่าทาง

ไม่ค่อยมีความเชือมันใน

ตนเองจากการแสดงออก

ใ น ก า ร ยื น  เ ดิ น  นั ง  

เป็นต้น 

 

 ไอ้ฟัก      ฟัก ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายทีบ่งบอกถึงคนที

มีจิตใจ ดีและอ่ อนไห ว  

ต า ม ที ตั ว ล ะ ค ร ค ว ร

แสดงออก  โดยเฉพาะ

การนังกับผู้ อืน ทีมีระยะ

เ ห ม า ะ ส ม กั บ

ความสมัพนัธ์เสมอ 

 

 เอ๋อเหรอ       ลกูแก้ว ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

การแสดงออกทงัยืน  เดิน  

นงั นอนมีความเหมาะสม

กบัตวัละครทีต้องปกป้อง

เ พื อ น ที เ ป็ น อ อ ทิ สติก  

โดยตวัละครเป็นเพศหญิง

ที มี ล ั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย

เด็กผู้ชาย  มีทีท่าเข้มแข็ง

เสมอ   
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ              

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

 ไชยา      เปียก ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายเหมาะสมกับการ

ทีตัวละ คร เป็น นักม วย

และนักฆ่า ทุกอิริยาบถที

แสดงออก  โดยเฉพาะ

ก า ร เ ค ลื อ น ไ ห ว บ น

สงัเวียนมวย  และวิธีการ

เคลอืนไหวเพือฆ่าคน 

     

 รักสาม/

เศร้า 

     นํา ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่ า ง ก า ย แ ส ด ง ที เ ป็ น

ธรรมชาติในความเป็น

ผู้ ห ญิ ง ที มี ท่ า ท า ง

ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ว่ อ ง ไ ว  

แ ว ว ต า ขี เ ล่ น   ช อ บ

แสด งอ อก ท า งแว ว ต า 

เก็บความรู้สึกเก่ง  และ

ชอบใช้รอยยมิแทนคําพดู 

 

 สามชกุ อาจารย์พินิจ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่า งก า ย ข อ งตัว ละ ค ร  

โดยเฉพาะการแสดงออก

กับลูกศิษย์ในการแสดง

ถึงความเป็นคนทีมุ่งมัน  

แววตาอบอุ่น   แต่ฉาย

แ ว ว กั ง ว ล อ ยู่ เ ส ม อ                

ตามแบ บอาจาร ย์ทีพบ

เห็นได้ทัวไปอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ            

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

 ชัวฟ้าดนิ

สลาย 

     สา่งหม่อง ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่างกายของตัวละครใน

ทุ ก อิ ริ ย า บ ท ทั ง ยื น  

เ ดิน   นั ง   แ ละ น อ น มี

ความเหมาะสม แสดงถึง

บุคลิกสง่างาม  มีอํานาจ  

และมีความเป็นกนัเองกบั

ทกุคน 

 

ภาพยนตร์ 3 เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนวรักโรแมน

ติก (Romance) 

จดหมายรัก      ดวิ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง

ร่า งก า ย ข อ งตัว ละ ค ร  

แ ส ด ง ถึ ง ผู้ ห ญิ ง วั ย

กลางคนทีมีความมันใจ

ในตนเอง ท่าทางอบอุ่น  

รอยยิมงดงามมีแววหลัง

สูญเสียสามีจะมีตาและ

ท่าทางทีเศร้าสร้อยเสมอ 

 

 แฮปปีเบิร์ด

เดย์ 

     เตน็ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ตัวละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายทัง ยืน  เดิน  

นอน และนังทีบ่งบอกถึง

ผู้ทีมีอารมณ์ดี  ดูท่าทาง

ใจดี  ลักษณะเป็นศิลปิน  

มีบุคลกิลกัษณะทีมีความ

สม จ ริงจา กคว าม เ ป็ น

ศิลปินถ่ายภาพ  
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ              

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

 รถไฟฟ้ามา

หานะเธอ 

     เหมยล ี ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ตัวละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายทีแสดงถึง

ความเป็นผู้หญิงออฟฟิต

วั ย ทํ า ง า น ทั ว ไ ป                     

การเคลือน ไหวของตัว

ละครโดยเฉพาะตอนเมา  

ทําให้ทราบว่าเป็นคนคิด

มากและเหงา   

 

ภาพยนตร์ 3 เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั

(Triller) 

13 เกมส์

สยอง 

     ภชูิต พงึนา

ทอง 

ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ตัวละครสามารถจับต้อง

ได้ เหมือนพนกังานบริษทั

ตามท้องถนนทีทํางาน

หนัก เครียด  ซึงพบเห็น

ได้ทวัไป  ทีมีลกัษณะการ

เ ค ลื อ น ไ ห ว ที เ ร่ ง รี บ  

ทําอะไรรวดเร็วเพือต้อง

รักษาเวลา   

 

 แฝด 

 

     พมิ/พลอย ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

จากการการยืน  เดิน  นัง  

และนอน  แสดงให้เห็นว่า

ตวัละครมีท่าทางมนัใจใน

ต น เ อ ง ต า ม แ บ บ ส า ว

ส มั ย ใ ห ม่ ใ น ทุ ก ก า ร

เคลอืนไหว   
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ             

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

 จอมขมัง

เวทย์ 

     อทิธิ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายไม่เป็น

ธรรมชาติ 

ตัวละครเป็นนักโทษจอง

จํ า  ที มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร

แสดงออกทางร่างกายท่า

เดินและท่านังดูมีอํานาจ 

ทําให้คนเกรงขาม  แต่สิง

ทีดไูม่เป็นธรรมชาติได้แก่

เ รื อ งข องการ เ ดิน แ ละ

ลักษณะท่าทางทีอปกติ

เวลาทีเดินตามท้องถนน 

 

ภาพยนตร์ 2 เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนวตลกขบขนั 

(Comedy) 

หนหูนิ

อินเตอร์ 

 

     หนหูนิ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายไม่เป็น

ธรรมชาติ 

ตวัละครมีการเคลอืนไหว

บางฉากที เร็ วกว่าปกต ิ 

เนืองจากใช้เทคนิคพิเศษ

เข้ามาช่วย  เช่นฉากที

ต้องวิงตามให้ทันรถเพือ

ช่วยเจ้านาย 

 

 กวน มึน โฮ      เมย์ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ตวัละครมีการเคลอืนไหว

ที เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ใ น

อิ ริ ย า บ ท ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

 

ภาพยนตร์ 1 เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนวสยองขวญั 

(Horror) 

ลดัดา

แลนด์ 

     ป่าน ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

ตั ว ล ะ ค ร เ ป็ น ห ญิง วัย

กลางคน อายุประมาณ 

35  ปี ทีมีการแสดงออก

อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม เ ฉ ก

เช่นเดยีวกบัแม่บ้านทัวไป 
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

Gerne ของภาพยนตร์

แต่ละประเภท 

Title การแสดงออกทางร่างกาย 

    ตวัละคร การวิเคราะห์การ              

แสดงออกทางร่างกาย 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 1 เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนวต่อสู้ 

(Action) 

ฝนตกขึน

ฟ้า 

     ตลุ ตวัละครมีการแสดงออก

ทางร่างกายอย่างเป็น

ธรรมชาติ 

มี ก า ร เ ค ลือ น ไ ห ว ที มี

ลกัษณะชดัเจนในคาแลค

เตอร์ของตัวละคร   จาก

คว าม เป็ น ตํารวจ น อ ก

เ ค รื อ ง แ บ บ ห นี ค ดี  

เคลือ น ไห วด้ วย ท่าที ที

ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ว่ อ ง ไ ว  

แตง่ตวัมอซอ เป็นสิงช่วย

เ ส ริ ม ตั ว ละ ค ร ใ ห้ เ ป็ น

ธรรมชาตมิากขึน 

 

ในเรืองของการใช้เสียงสําหรบัการแสดงของตวัละครในภาพยนตร์ทีจะกล่าวถึงในส่วนนี 

ได้แก่บทสนทนาของนกัแสดง  หรือทีเรียกว่า Dialouge  ซึงเป็นส่วนสําคญัในการบอกเรืองราวของ

ภาพยนตร์และความเป็นไปของตวัละคร  โดยในปัจจุบนัจะมีการบนัทึกสดในขณะถ่ายทํา  ส่วนใหญ่

จะไมใ่ช้การพากย์ทงัเรืองเหมือนเมือกอ่น  ซงึการใช้เสียงของตวัละครในภาพยนตร์จะเป็นลักษณะที

เป็นธรรมชาติ  เนืองด้วยสามารถใช้เทคนิคในการตดัตอ่  โดยการปรับระดับเสียงดงัค่อย  สูงตํา  หรือ

หนกัเบาได้ตามต้องการ  หรือหากทีมงานไมพ่อใจก็สามารถอดัเสียงใหม่เพิมลงไปให้ตรงกบัปากของ

ตวัละครได้  โดยจากการศึกษาในส่วนของการใช้เสียง  พบว่าตวัละครมีการใช้เสียงทีค่อนข้างเป็น

ธรรมชาติและเหมาะสมกับลักษณะตัวละครทีได้ทําการวิเคราะห์ไว้ในส่วนแรก  หากแต่มีความ

แตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวละครทีควรจะเป็น  เช่น  ตัวละครนําชายอาจารย์ พินิจ                 

จากเรืองสามชุก  ทีมีลกัษณะของตวัละครทีมีอาชีพเป็นครู  มีออ่นโยน  รักลูกศิษย์ การใช้นําเสียงก็จะ

มีอํานาจตามแบบฉบบัอาจารย์เมือถึงเวลาตักเตือนลูกศิษย์   ใช้นําเสียงอ่อนโยนเสมอเมือพูดเมือ

ต้องการสอนหรือโน้มน้าวใจ  หรือตวัละครนําหญิงจากเรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  เหมยลีมีการใช้

นําเสียงทีเหมาะสมทีเป็นธรรมชาติ  กล่าวคือมีวิธีการพูดและการใช้คําทีสมจริง เนืองด้วยตวัละครมี

ความเป็นธรรมชาติสูง  เมือพดูกบัเพือนการใช้เสียงและคําทีใช้จะเป็นกนัเองมาก  เมืออยูก่บัคนทีแอบ

ชอบ นําเสียงก็จะเปลียนเป็นพดูจาสุภาพ  เสียงเบา แบบสะกดความรู้สึกเขินอาย  ซงึการใช้เสียงของ

ตวัละครในภาพยนตร์แต่ละเรืองนนั  ความเหมาะสมจะมีความสัมพนัธ์กับการเคลือนไหว  และการ
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แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครอีกด้วย  เช่นตัวละครจะเปล่งเสียงดังและมีการพูดทีมี

จงัหวะรวดเร็วเมือแสดงอารมณ์โกรธ  เป็นต้น  โดยจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงัหมดในภาพรวมของ

ทกุประเภทภาพยนตร์ทีเป็นกลุ่มประชากร  พบวา่มีภาพยนตร์เพียงหนงึเรืองเทา่นนั  ทีมีการใช้นําเสียง

ทีอปกติในชว่งครึงหลงัของภาพยนตร์  เมือตวัละครได้กลายจากตํารวจไปเป็นคนเล่นไสยศาสตร์  คือ

เรือง  จอมขมงัเวทย์  ซึงเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวญั  โดยนําเสียงทีตวัละครใช้  สามารถทําให้ผู้ ชม

เชือวา่เป็นผู้ทีดูนา่กลวั ดุดนั มีอํานาจในช่วงแรกของภาพยนตร์ทีตวัละครรับบทเป็นตํารวจ  แต่ในช่วง

ท้ายของภาพยนตร์ทีรับบทเป็นคนเล่นไสยศาสตร์จะมีการใช้นําเสียงทีเค้น  และทุ้มตําผิดธรรมชาติ จน

คนดรูู้สึกอึดอดั  ไม่วา่จะเป็นประโยคคําถามเรียบงา่ยวา่ “มงึหาไอ้นีอยูใ่ช่ไหม” ในฉากทีจะพยายามฆ่า

ล้างแค้นคนทีทําให้ตนต้องติดคุก  หรือประโยคเรียบงา่ยธรรมดาทีพดูกบัเด็กทีเป็นกมุารวา่  “มงึตามมา

ทําไม”  เป็นต้น โดยรายละเอียดในการวิเคราะห์การใช้เสียงในภาพยนตร์แต่ละเรือง  มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปน ี
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ตาราง 7  การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางการใช้เสียง จําแนกตามเรือง 

การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้าน การแสดงออกทางการใช้เสียง จําแนกตามเรือง 
 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่

ละประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 10  

เ รื อ ง ที เ ป็ น

ภ า พ ย น ต ร์

แ น ว ด ร า ม า 

(Drama) 

15 คํา             

เดือน 11 

หลวงพอ่โลห์่ ตวัละครมีการใช้เสยีงที

เหมาะสม 

พดูภาษาถินทางภาคอีสาน 

ก า ร พูด จ า ต ร ง โ ผ ง ผา ง  

มีวิธีการเปล่งเสยีงทีสมจริง  

ไม่ตะโกน  ไม่เค้นเสยีง  

 

 1+1 เป็นสญู             โกโก้ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

ตัว ละ ค ร พูดจ า ค่ อน ข้ า ง

หยาบคาย ดูเป็นคนตรงๆ 

คิ ด อ ะ ไ ร ก็ พ ู ด อ ย่ า ง นั น 

ลกัษณะการใช้เสยีงคอ่นข้าง

ดงัเหมาะสมกับคาแรคเตอร์

ทีเป็นผู้หญิงก๋ากนั 

 

 บิวตีฟลูบ็อก

เซอร์ 

            น้องตุ้ม ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

พูด ติ ด สํ า เ นี ย ง ถิ น ท า ง

ภาคเห นือ  เนืองด้วยตัว

ละครเป็นคนทีมีภูมิลําเนา

ทางภาคเหนือ มีจงัหวะการ

พดูช้า เนิบนาบ นําเสียงน่า

ฟัง  โดยเฉพาะฉากเปิดเรือง

ทีเล่าประวัติความเป็นมา

ของตวัละครเอง 

 

 คืนบาป

พรหมพิราม 

หญิงไม่ทราบชือ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียงของตัวละครทํา

ใ ห้ ผู้ ช ม ท ร า บ ว่ า เ ป็ น ค น

ต่างจังหวัด สรรพนามเรียก

ต น เ อ ง แ ล ะ คํ า ล ง ท้ า ย

ประโยค  และถึงแม้จะอยู่

จังหวัดทางภาคเหนือ  แต่ก็

ไม่ถงึกบัใช้สาํเนียงคนเหนือ 

รวมถึงการใช้ 
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ตาราง 7  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่

ละประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 ไอ้ฟัก             ฟัก ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การ ใช้เ สียง ของตัวละคร

แสดงถึงความซือ ไม่มีจริต

เ จื อป น  คิด อย่ าง ไร ก็พูด

ตรง ไปตรงม า  กา รใ ช้ คํา

ธรรมดา เรียบง่าย แสดงถึงผู้

ที มี ก ารศึ กษา ระ ดับ ป าน

กลาง 

 

 เอ๋อเหรอ             ลกูแก้ว ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียง  และการใช้คํา 

เหมาะสมกบัวยั 

 

 ไชยา             เปียก ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

มีวิธีการเปล่งเสยีงทีสมจริง  

พดูติดสาํเนียงพืนถินภาคใต้

(สําเนียงทองแดง) เสียงดัง

ฟังชดั เหมาะสมกบัตวัละคร

ที อาชีพ เ ป็ น นัก ม วย และ              

นกัฆ่า   

 

 รักสาม/เศร้า             นํา ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

ชอบใช้รอยยิมแทนคําพูด

เสมอ ตัวละครมีการใช้เสียง

ทีกังวาน   เสียงหวาน พูด

เ สี ย ง ค่ อ ย อ ย่ า ง เ ป็ น

ธรรมชาติ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่

ละประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 สามชกุ อาจารย์พินิจ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียงมีอํานาจตาม

แบบฉบับอาจารย์เมือถึง

เ ว ล า ตั ก เ ตื อ น ลูก ศิ ษ ย์  

ใช้นําเสยีงอ่อนโยนเสมอเมือ

พูดเ มือ ต้องการสอน หรือ   

โน้มน้าวใจ 

 

 ชัวฟ้าดนิ

สลาย 

สา่งหม่อง ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

นํ า เ สีย ง อ บ อุ่ น แ ละ เ ป็ น

ธรรมชาติมาก  โดยเฉพาะ

ตอนครําครวญด้วยความ

เสียใจใน ฉากทีขอ ร้องให้            

พะโป้ปลดโซ่และฉากทียพุดี

ฆ่าตวัตาย 

 

ภ า พ ย น ต ร์  3 

เ รื อ ง ที เ ป็ น

ภาพยนตร์แนว

รั ก โ ร แ ม น ติก 

(Romance) 

จดหมายรัก ดิว ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

มีวิธีการเปล่งเสยีงทีสมจริง  

ใช้เสยีงตามคาแรคเตอร์ของ

ตวัละคร  เนืองด้วยเกือบทัง

เรืองจะมีบทสนทนาของผู้นาํ

แสดงนําชายและหญิง  ทําหิ

เห็นได้ชดัเจนว่าการใช้คําใน

บ ท สนท น าจะ เ ห มา ะสม

สาํหรับคนทีเป็นคูรั่กกนั 
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ตาราง 7  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่

ละประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 แฮปปีเบิร์ด

เดย์ 

             เต็น ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

ด้วยความเป็นศิลปิน  ทําให้

อารมณ์ของตวัละครมีความ

หลากหลาย  โดยเฉพาะฉาก

ทีแสดงอารมณ์โกรธทีคนรัก

ไม่ฟืน  อารมณ์เสียใจทีเกิด

อุบัติ เหตุ จะมีวิธีการเปล่ง

เสยีงทีสมจริง   

 

 รถไฟฟ้ามา

หานะเธอ 

             หมวยล ี ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

มีวิธีการพดูและการใช้คําที

สมจริง เนืองด้วยตวัละครมี

ความเป็นธรรมชาติสงู  เมือ

พดูกบัเพือนการใช้เสยีงและ

คําทีใช้จะเป็นกนัเองมาก  

เมืออยู่กบัคนทีแอบชอบ 

นําเสยีงกจ็ะเปลยีนเป็น

พดูจาสภุาพ  เสยีงเบา แบบ

สะกดความรู้สกึเขนิอาย 

 

ภาพยนตร์ 3 

เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์แนว

ระทึกขวญั

(Triller) 

13 เกมส์

สยอง 

ภชูิต พงึนาทอง ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

โดยทัวไปตัวละครมีการใช้

เสียงทีนุ่มนวล  แต่สามารถ

ต ะ โ ก น ใ ส่ ห น้ า ค น ไ ด้

ตลอดเวลาหากรู้สึกกดดัน 

ซึงเป็นธรรมชาติของคนทีมี

อาการเครียด 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 แฝด 

 

     พมิ/พลอย ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียงทีตัวละครใช้  

สามารถทําให้จําแนกได้ถึง

ความต่างของฝา แฝดทัง

สองคนทีคนหนึงมีจิตใจด ี 

อีกคนห นึงมีจิตใจอิจฉา

ริษยา  แต่การพดู  ยังรู้สกึ

ถึงความเกินจริงไปบ้างใน

ฉากทีตวัละครพดูกบัตวัเอง

ห รื อ   บ่นค นเ ดียว  เ ป็ น

เวลานาน 

 

 จอมขมังเวทย์      อทิธิ ตวัละครมีการใช้เสียงที

ไม่เหมาะสม  

การใช้เสียงทีตัวละครใช้  

สามารถทําให้ผู้ ชมเชือว่า

เป็นผู้ ทีดูน่ากลัว ดุดัน มี

อํา น า จ ใน ช่ วง แ ร ก ข อ ง

ภาพยนตร์ทีตวัละครรับบท

เป็นตํารวจ  แต่ในช่วงท้าย

ของภาพยนตร์ทีรับบทเป็น

คนเ ล่น ไสยศาสตร์จะใ ช้

นําเสียงทีเค้น  และทุ้ มตํา

ผิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ประโยคคําถามเรียบง่ายว่า     

“ มึ งห า ไ อ้ นี อ ยู่ ใ ช่ ไ ห ม ”              

เป็นต้น 
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ตาราง 7  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 2 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

ตลกขบขนั 

(Comedy) 

หนูหนิ

อินเตอร์ 

 

     หนหูนิ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียงทีเปล่งออกมา    

ทําให้ผู้ ชมมีความเชือและ

เรียกเสยีงหัวเราะได้อย่างไม่

ยาก  เพราะมีความตลกด้วย

ตัว ละ คร และสถาน การ ณ์  

แทนทีจะตลกด้วยคําพูดที

หยาบคายหรือเจ็บตวัเหมือน

ตลกคาเฟ่ 

 

 กวน มึน โฮ      เมย์ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสียงตวัละครมีความ

เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ดี  เ ช่ น                     

บทสนทนาสนั  ๆ ทีกล่าวว่า 

“เอาป่ะล่ะ” แต่การเล่นกับ

นํา เ สีย งทําใ ห้ รู้สึกว่าผู้ ชม

กําลงัมีความรู้สึกร่วมทีจะได้

เห็นอะไรสนุกสนาน จากตัว

ละคร หลังจ ากที ผ่าน เ รือ ง

เศร้ามาแล้ว 

 

ภาพยนตร์ 1 เรืองที

เป็นภาพยนตร์แนว

สยองขวัญ 

(Horror) 

ลดัดาแลนด์      ป่าน ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

การใช้เสยีงเป็นธรรมชาติมาก  

เวลาพูดกับตัวละครอืน โด

เ ฉ พ า ะ กั บ ส า มี                   

ลูก  และเพือนบ้าน   ห รื อ

แม้แต่ฉากทีตกใจเพราะลูก

หาย  หรือฝันร้ายเห็นสงิเหนือ

ธรรมชาติก็ไม่ได้มีลักษณะ

ของ การเปลง่เสยีงทีเกนิพอด ี
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ตาราง 7  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์แต่

ละประเภท 

Title การแสดงออกทางการใช้เสียง 

ตวัละคร การวิเคราะห์สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 1 เรือง

ทีเป็นภาพยนตร์

แนวตอ่สู้ 

(Action) 

ฝนตกขึนฟ้า      ตลุ ตวัละครมีการใช้เสียงที

เหมาะสม 

แม้จะเป็นแนวตอ่ส ู้ แต่การ

ใช้เสยีงของตวัละครนนัเป็น

ธรรมชาตมิากอยูแ่ล้ว ตวั

ละครเอกทีเป็นตาํรวจมีการ

พดูทนีุ่มนวล ไม่กระโชกโฮก

ฮากเหมือนตํารวจใน

ภาพยนตร์ทัวไป 

 

4.2.2  การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก  

รูปแบบของการแสดงอารมณ์ความรู้สึก  มีความสําคญัต่อสไตล์การแสดง  อีกทงัการแสดง

ความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตามบทบาททีได้รับยงัเป็นส่วนสําคญัในการพิจารณา  รวมถงึ

การถ่ายทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และเจตนารมณ์อย่างสมจริงสมเหตุผล ยังเป็นส่วน

สําคัญในการพิจารณาการให้รางวัลนักแสดงนํายอดเยียมสําหรับรางวัลสุพรรณหงส์อีกด้วย                       

โดย Young (1973) ได้เสนอนิยามเรืองอารมณ์วา่คือกระบวนการหรือสภาวะทางด้านความรู้สึกทีถูก

ทําให้หวนัไหว ซึงแสดงออกมาโดยการเปลียนแปลงของร่างกายในกล้ามเนือเรียบ ( Smooth mussels) 

ต่อมต่างๆ และพฤติกรรมรวม ( Gross behavior)  (โยธิน  ศันสนยุทธ. 2533 : 155)  นกัจิตวิทยาได้

สงัเกตลกัษณะของอารมณ์พบว่า  อารมณ์เป็นภาวะทีไม่คงที  มีลักษณะทีสําคัญเพราะอารมณ์เป็น

ความรู้สึกทีรุนแรงและมีการแสดงออกทางอารมณ์ทีแตกต่างไปจากการกระทําปกติทัวไป เช่น เมือมี

อารมณ์กลวัจะมือสนั  อารมณ์จะเกิดร่วมกบัการเปลียนแปลงทางสรีระ เชน่  เมือเรารู้สึกประหลาดใจ  

จะเบิงตาโต  ปากอ้า  อาจยกมือปิดหน้า  ส่วนการตอบสนองภายในจะมีการเปลียนแปลงอตัราการเต้น

ของหวัใจ (มกุดา  ศรียงค์. 2542 : 255-256)  โดยสิงทีกล่าวมามีส่วนทําให้ตวัละครมีการแสดงออกทีมี

รูปแบบ (Pattern) ทีแตกต่างกนัไปในแต่ละอารมณ์ความรู้สึก ตามทฤษฎีการแสดงอารมณ์ความรู้สึก

ของ อ๊อตเลย์ เค. และ จอห์นสนั หลาด (Oatley, K., & Johnson-Laird)  ทีเชือวา่มีการแสดงออกของ

อารมณ์ 5 อารมณ์ความรู้สึก  ซงึเป็นอารมณ์พืนฐานของมนษุย์  ดงัตอ่ไปน ี
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ภาพประกอบ 52  อารมณ์พืนฐานของมนษุย์ (Fear/ Anger/ Sadness/ Disgust/ Happiness) 

ทีมา :  Oatley, K., & Johnson-Laird, P. N. (1987). Towards a cognitive theory of emotions.  

Cognition and Emotion, 1(1), 29-50 

โดยการแสดงออกของอารมณ์ทงั 5 ซงึเป็นอารมณ์พืนฐานของตวัละครในภาพยนตร์ไทยมีการ

แสดงออกดงัตอ่ไปน ี

 

4.2.2.1  อารมณ์มีความสุข  (Happiness) การแสดงอาการมีความสุขของตวัละครที

ปรากฎในภาพยนตร์ประเภทต่างๆ ปรากฎดงัต่อไปนี 

กลุ่มภาพยนตร์แนวดรามา (Drama) มีทงัสิน 10 เรือง อากปักิริยาทีพบสําหรับการแสดง

อาการมีความสุขของตวัละครในกลุ่มนีจะเห็นเด่นชดัทีการแสดงออกทางใบหน้า ได้แก่  การยิมเห็นฟัน  

หรือทีเรียกวา่  ยิมกว้าง  และเป็นยิมทีจริงใจจนทําให้ตาของตัวละครนันตี/เล็กลง แต่ยงัเห็นประกาย

แห่งความสุขทีอยู่นยัตาของตัวละคร  หรือทีเรียกว่า ตาเป็นประกาย  อีกทังยังมีการหวัเราะไปด้วย  

ประกอบกบัดีกรีของการพดูจะมีการพูดเสียงดงัมากกว่าการพูดปกติ   การใช้มือสัมผัสคู่สนทนามีให้

เห็นโดยทัวไป  เช่น การลูบหลัง การกอด  การจับมือ  ตัวละครทีตกอยู่ในอารมณ์มีความสุขมักมี

ลักษณะของศีรษะและลําตวัเชิดขึน   ทงัยงัมีการเคลือนไหวรวดเร็วกว่าปกติ  เช่น  ภาพยนตร์เรือง                   

15 คํา เดือน 11 (ดงัภาพประกอบ  52)  หลวงพอ่ห์ดีใจทีทีลูกศิษย์ชือคานกลบัมา  ยิมกว้างเห็นฟัน ตา

เป็นประกาย เท้าสะเอว และพูดเสียงดงั  เดินนําบรรดาพระอย่างคล่องแคล่ว อีกเรืองทีเห็นได้ชดั  คือ

เรืองบิวตีฟลูบ็อกเซอร์  ในฉากทีน้องตุ้มสามารถหาเงินก้อนแรกมาให้แม่ได้และคุยกันตามประสาแม่

ลูกอยา่งมีความสุข (ดงัภาพประกอบ  53)  เห็นได้ชดัถงึความสุขทีแสดงออกมาทางสีหน้าและแววตา  



167 

 

ทังยังมีการสัมผัสกับแม่โดยการโอบกอดและจับมือ ทีชัดเจน  ภาพยนตร์เ รือง1+1 เป็นสูญ                             

ทีตวัละครนํา (ดงัภาพประกอบ 54)  มีความสุขทีได้เงินมามากมาย  มีการยิมเห็นฟันกว้าง  ศีรษะเชิด  

และสัมผัสคูส่นทนาอยา่งเป็นกนัเอง  ดงัภาพตอ่ไปนี  
  

 
 

    
 

ภาพประกอบ 53 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง 15 คํา เดือน 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 54 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง บิวตีฟลูบอ็กเซอร์ 
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ภาพประกอบ 55 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก 

 

กลุ่มภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance) ได้แก ่ ภาพยนตร์เรืองจดหมายรัก  แฮปปี

เบิร์ดเดย์  และรถไฟฟ้ามาหานะเธอ โดยภาพยนตร์ในกลุ่มนีจะมีการแสดงออกอารมณ์ทีมีความสุขที

คล้ายกับกลุ่มแรกในเรืองของการแสดงออกทางสีหน้าทีมีตาเป็นประกาย  ยิมอย่างมีความสุข                               

การหวัเราะ  การสัมผสัคู่สนทนา  แต่เนืองด้วยเป็นภาพยนตร์ทีเกียวกบัความรัก  ทําให้เห็นเรืองของ

การสมัผัสกนัของตัวละครทีค่อนข้างมากกวา่ในกลุ่มแรก  อีกทงัการแสดงออกทางสีหน้าจะมีความ

ออ่นโยน  และไม่ยิมกว้างเหมือนการแสดงออกในภาพยนตร์กลุ่มแรก  และไม่มีการเคลือนไหวทรีวดเร็ว

ให้เห็นขณะแสดงอาการทีมีความสุขมากนกั  เห็นชดัในภาพยนตร์เรือง  จดหมายรัก  ในฉากทีตวัแสดง

นําหญิงและชายพดูคยุกนัด้วยความรักและนงัรถเล่น  มีการแสดงออกถึงความสุขได้อย่างชัดเจนทงั

ทางสีหน้าและอวจัภาษาอืนๆ  กล่าวคือ  อากปักริยาการยิมจนตาหยี  การสบตาคู่สนทนาด้วยสายตา

ลึกซงึ  (ดงัภาพประกอบ 55)   
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ภาพประกอบ 56 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง จดหมายรัก 

 

ส่วนกลุ่มภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) และ

ภาพยนตร์แนวตอ่สู้  (Action) การแสดงอากปักริยาอาการมีความสุขของตวัละครมีลักษณะใกล้เคียง

กนั  กล่าวคือภาพยนตร์เรืองแฝดซึงเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror)  (ดงัภาพประกอบ 57)  

ฉากทีตวัแสดงนําของเรืองฉลองวนัเกิดทีประเทศเกาหลี  ทีตัวละครนําหญิงแสดงอาการดีใจทาง                    

อวัจภาษาโดยเฉพาะสีหน้าทีมีความสุขอย่างชัดเจน  โดยการยิมเห็นฟัน ตามองคู่สนทนาอย่างมี

ประกาย  ลักษณะศีรษะตังตรงและเชิดขึนในเวลาหัวเราะหรือยิม ภาพยนตร์เรืองลัดดาแลนด์  

ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror)  (ดงัภาพประกอบ 58)  ฉากทีตัวละครนําหญิงแสดงอาการมี

ความสุขขณะทีนงัคุยกบัสามีในรถทีจะได้มีบ้านใหม่เป็นของครอบครัว  ด้วยสีหน้าทีมีรอยยิมตลอด

ระยะเวลาทีพูดคุยกัน หรืออาการมีความสุขเมือมาถึงบ้านใหม่ และภาพยนตร์เรืองฝนตกขึนฟ้า                  

(ดงัภาพประกอบ 59)  เป็นเพียงฉากเดียวในภาพยนตร์เรืองนีทีแสดงถงึอาการมีความสุขของตัวละคร

นําชาย  โดยพูดคุยกบัหญิงสาวทีตนเองรู้สึกดี  โดยมีอากปักริยาของการยิมเห็นฟัน  หัวเราะ มีการ

สมัผสัคู่สนทนา  และมีการเชิดศีรษะและลําตวัขึน  เป็นต้น   
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ภาพประกอบ 57 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง แฝด 

 

 
 

ภาพประกอบ 58 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขนึฟ้า 
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กลุ่มภาพยนตร์แนวตลกขบขนั (Comedy)  ได้ทําการศึกษาภาพยนตร์เรืองหนูหินอินเตอร์ 

(ดงัภาพประกอบที 60)    ซงึมีภาพของอารมณ์ของการมีความสุขทีชดัเจนกว่ากลุ่มภาพยนตร์ประเภท

อืน  โดยมีลักษณะทีเรียกวา่ exaggerate หรือการแสดงทา่ทางทีใหญ่กวา่ความจริง สังเกตได้ชดัของสี

หน้าตวัละครนําหญิงทียิมกว้างเห็นฟันจนเห็นรอยยน่บริเวณหางตาอย่างชดัเจน  การใช้มือทีชูแขนขึน

เหนือศีรษะ  ศีรษะและลําตวัเชิดขึนเวลามีความสุข มีการพดูเสียงดงัขึน รวมถงึการเคลือนไหวทมีอีตัรา

การเคลือนทีเร็วขึนดงัรูปตวัอย่าง  และกวนมนึโฮ  ฉากทีตวัละครนําหญิงมีความสุขทีได้ไปทอ่งเทียวใน

สถานทีทีใฝ่ฝัน  ยิมกว้าง  หวัเราะอย่างดีใจเมือได้เห็นรูปปันของดาราเกาหลีทีชืนชอบ  และมีอากปั

กริยาของการลูบไล้รูปปันทีค่อนข้าง exaggerate  เช่นเดียวกบัภาพยนตร์เรืองหนูหิน  หรือฉากทีไป

เทียวกับเพือนดืมนําอัดลมอย่างมีความสุขหรือฉากทีตัวละครนําหญิงตัดกุญแจทีโซลทาวเวอร์                     

(ดงัภาพประกอบที 61)  หวัเราะเสียงดงั  พร้อมกบัเปิดลําตวัและแหงนหน้าขึนสูงอีกด้วย 

 

 

   
 

   
 

ภาพประกอบ 60 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง หนหูิน  เดอะมฟูว ี
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ภาพประกอบ 61 การแสดงอารมณ์มีความสุขจากภาพยนตร์เรือง  กวนมนึโฮ 

 

กล่าวโดยสรุปคือ อารมณ์มีความสุข (Happiness)  ของตวัละครนําชายและหญิงใน

ภาพยนตร์ไทย  พบวา่  มีอากปักริยาทีโดดเด่น  ได้แก ่

- การยิมกว้างเห็นฟัน 

- ใช้มือสมัผสัคูส่นทนา 

- พดูด้วยนําเสียงดงักวา่ปกติ 

- หวัเราะ 

- การเคลือนไหวรวดเร็วกวา่ปกติ 

- ลกัษณะของศีรษะและลําตวัเชิดขึน 

- ตาเป็นประกาย 

- สบตาคูส่นทนาในขณะพดู 

 

แต่ในบรรดาประเภทของภาพยนตร์  ภาพยนตร์แนวดราม่า  แนวรักโรแมนติก  แนวระทึก

ขวญัแนวสยองขวญั  แนวต่อสู้  จะมีลักษณะคล้ายกันคือการแสดงอารมณ์มีความสุขจะมีลักษณะที

เป็นธรรมชาติ  เหมือนในชีวติประจําวนัทีเราพบเห็นทวัไป  ตวัละครแสดงนําชายหญิง มกัแสดงอารมณ์
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ทีมีความสุขกบัคนรัก  พอ่แม ่ และเพือนสนิท  โดยการแสดงอากปักริยาของคนทีมีความสุข  โดยสิงที

เห็นในภาพยนตร์ทกุเรืองคือการยิม  ตวัละครจะยิมกว้างและเห็นฟัน  อีกทงัสายตาทีเป็นประกายแห่ง

ความสุข  มีการสบตาคู่สนทนา  มีการหัวเราะสอดแทรกการสนทนา  ในระหว่างการสนทนากับคู่

สนทนาจะมีการสมัผัสร่างกายบางส่วน  เชน่  จบัมือ  ลูบหน้า  กอดคู่สนทนา  เป็นต้น  อีกทงัยงัมีระดบั

ของนําเสียงทีดังขึนกว่าปกติ  การเคลือนไหวร่างกายก็มีความรวดเร็วยิงขึน ลักษณะของศีรษะและ

ลําตวัมีลกัษณะยืดหรือเชิดขึน แต่ทงันีจะมีประเภทของภาพยนตร์ประเภทหนึงทีมีความแตกต่างจาก

ประเภทอืน  ได้แก่  ภาพยนตร์แนวตลกขบขันทีมีอารมณ์ของการมีความสุขทีชัดเจนกว่ากลุ่ม

ภาพยนตร์ประเภทอืน กล่าวคือตวัละครจะมีอากปักริยา  อวจันภาษา  และการเคลือนไหวทีใหญ่หรือ

มากกวา่ภาพยนตร์ประเภทอืน  อาทิ  ตวัละครจะหวัเราะเสียงดังกวา่  ยิมกว้างกว่า  ยิมเป็นระยะ

เวลานานกวา่  ลกัษณะของศีรษะและลําตวัเชิดขึนมากกวา่  เป็นต้น 

 

4.2.2.2  อารมณ์เศร้า  (Sadness) การแสดงอาการเศร้าของตัวละครทีปรากฎใน

ภาพยนตร์ประเภทตา่งๆปรากฎดงัต่อไปนี 

ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  มีทงัสิน 10 เรือง เรือง อากปักิริยาทีพบสําหรบัการแสดง

อารมรณ์เศร้าของตวัละครในกลุ่มนี   จะมีลักษณะการแสดงอารมณ์และอากปักิริยา  กล่าวคือ  ตัว

ละครไมว่า่จะยืนหรือนงั  จะแสดงท่าทางทีเกิดในทางลบกบัตนเอง  การจดัท่าทางของร่างกายจะดูอึด

อดั  เช่น  มือปิดหน้า  เท้าทงัสองอยู่ชิดกนั  ลําตวัโค้งงอ  ศีรษะตก  โดยกิริยาเหล่านีเป็นการปกป้อง

ตนเอง  หรือต้องการอยู่กบัตนเอง  ในบางฉากทีตวัละครแสดงอารมณ์เศร้ามาก  ร่างกายจะเกิดอาการ

สนั  ไมอ่ยูน่ิง   หรือแม้แตใ่นทา่เดินพบวา่เมือตวัละครเศร้าสร้อย  ลักษณะการเดินของร่างกายตวัละคร

ก็โค้งงอลงเชน่กนั  ศีรษะก้ม  ลง  หวัไหล่ตก  แขนขาทงัสองข้างแกวง่ไปมาไม่มาก  การเคลือนไหวช้า

ลง  อาทิ  การก้าวขาช้าลง  มีลักษณะลากเท้าเมือก้าวเดิน  ลักษณะลําตวัทีโค้งไปตามแรงเคลือนไหว  

ทําให้การเคลือนทีของตวัละครดูไม่มีพลังงาน  อีกทงัสิงทีเห็นชดัเจนจากตวัละครทีสืออารมณ์เศร้า

ออกมา  ได้แก่อวจัภาษาทางสีหน้า  ได้แก่  นําตาไหล  หลับตา  การขมวดคิว  และกิริยาอืนๆ  เช่น  

การปิดหน้า  การทรุดตวัลง  การสวมกอดคู่สนทนา  เป็นต้น  ภาพยนตร์ในกลุ่มนีมีลักษณะทีปรากฎ

คล้ายกนั  เชน่  ตวัละครนําในเรือง  ไอ้ฟัก  ชวัฟ้าดินสลาย  ไชยา และรัก/สาม/เศร้า  จะแสดงอาการ

ทรุดตวัเมือมีอารมณืเสียใจเช่นเดียวกนั  และจะมีฉากทีตวัละครมีนําตาไหลเมือมีอารมณ์เศร้าในทุก

เรือง  ภาพยนตร์เรืองไอ้ฟัก  ในฉากทีไอ้ฟักโดนชาวบ้านรังเกียจเพราะเข้าในผิดว่าประพฤติผิดในกาม

กับภรรยาพ่อและฉากทีตัวละครฟักเผาศพพ่อคนเดียวเพราะชาวบ้านไม่มาร่วมงาน  ตัวละครมี

ลกัษณะเหมือนกนัคือ  ร้องไห้นําตาไหล  ทรุดตวัลงกบัพืน  ลําตวัโค้งงอ  ศีรษะตก (ดงัภาพประกอบ 

62)  เช่นเดียวกบัภาพยนตร์เรืองชวัฟ้าดินสลาย  ทีตวัละครนําชาย ส่างหมอ่ง ในฉากทีเสียใจเนืองจาก
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ผู้หญิงทีตนรักตายจากไป  มีอาการ   ร้องไห้นําตาไหล  ทรุดตวัลงกบัพืน  ลําตวัโค้งงอ  มือปิดหน้า และ

ศีรษะตก  (ดงัภาพประกอบ 63)  ตวัละครหญิงก็เช่นเดียวกับตวัละครชาย กล่าวคือ  มีการแสดงอวจั

ภาษาทีเหมือนกนักบัฝ่ายชาย  เชน่  ภาพนตร์เรือง รัก/สาม/เศร้า ในฉากทีตวัละครนําหญิงเล่าให้เพือน

สนิทฟังว่าถูกรุ่นพีข่มขืน  ตวัละครก็จะมีลักษณะทีมีลําตวั  ศีรษะ  ขาขา  โค้งงอและตกตลอดเวลา            

(ดงัภาพประกอบ 64)    

 

   
 

 
ภาพประกอบ 62  การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ไอ้ฟัก 
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ภาพประกอบ 63  การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย 
 

    
 

ภาพประกอบ 64 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง รัก/สาม/เศร้า 

 

ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance) ได้แก ่ ภาพยนตร์เรืองจดหมายรัก  แฮปปีเบิร์ด

เดย์ และรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ในภาพยนตร์กลุ่มนีการแสดงอาการโศกเศร้าพบว่าไม่แตกต่างจาก

ภาพยนตร์ในกลุ่มแรก  ตวัละครนําหญิงจากเรืองภาพยนตร์เรืองเดอะเลทเทอะมีควาเศร้าโศกเสียใจที

สามีจะต้องตายด้วยโรคมะเร็ง โดยทกุครังทีมีฉากร้องไห้  ตวัละครจะแสดงอาการนําตาไหล  และการ

แสดงตําแหน่งของร่างกายทีโค้งงอ (ดงัภาพประกอบที 65)   เชน่เดียวกับเรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์ทีตวัละคร

นําหญิงในเรืองนอนไม่รู้สึกตัว  ทําให้ตัวละครนําชายเกิดอาการโศกเศร้า มีอาการทรุดตวัลงกบัพืน               

และการแสดงตําแหน่งของร่างกายทีโค้งงอ (ดงัภาพประกอบที 66)   หรือตัวละครนําหญิงจากเรือง

รถไฟฟ้า มาหานะเธอ  ทีแสดงอาการนําตาไหล  และสะอืนจนตัวสันทุกครังทีมีเรืองกระทบใจ                      

(ดงัภาพประกอบ 67)    
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ภาพประกอบ 65   การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง เดอะเลทเทอะ 

 

     
 

   
 

ภาพประกอบ 66   การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย ์
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ภาพประกอบ 67   การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 

ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller) และภาพยนตร์แนวสยองขวญั(Horror)  เป็นภาพยนตร์

อีกสองประเภททีมีลักษณะของตัวละครทีเหมือนกบัสองกลุ่มแรก   ตัวละครนําหญิงจากเรืองแฝด                  

มีกิริยานําตาไหลพรากหน้าแสดงอารมณ์ทีสะเทือนใจ  เมือตัวละครนําหญิงสารภาพกับตวัละคร                  

นําชายวา่ตนเป็นผู้ฆ่าแฝดผู้น้องและปลอมตวัเป็นแฝดผู้น้องเสียเอง (ดงัภาพประกอบ 68)  และเรือง

ลดัดาแลนด์ ในฉากทีตวัละครนําหญิงทะเลาะกบัสามี ทกุครงัจะมีอารมณ์โศกเศร้า จะมีอาการปิดหน้า 

นําตาไหล และนงัตวังอ เช่นเดียวกนั  (ดงัภาพประกอบ 69)   
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ภาพประกอบ 68  การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง แฝด 

 

     
 

ภาพประกอบ 69 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์ 

 

ภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy) ได้แก่  ภาพยนตร์เรืองหนูหินอินเตอร์  และ

ภาพยนตร์เรืองกวนมนึโฮ  โดยจากการศึกษาพบว่า  ภาพยนตร์เรืองหนูหินนันไม่มีฉากทีตวัละครนํา

หญิงแสดงอาการเศร้าโศก  แต่ในภาพยนตร์เรืองกวนมึนโฮนันตวัละครนําหญิง แสดงอากัปกิริยาที

สมจริงเหมือนในภาพยนตร์กลุ่มอืนๆ กล่าวคือ มือปิดหน้า  ลําตวัโค้งงอ  ศีรษะตก  เกิดอาการสัน  

นําตาไหล  หลับตา  การขมวดคิว  (ดงัภาพประกอบ 70)   
 

   
 

ภาพประกอบ 70 จากภาพยนตร์เรือง กวนมนึโฮ 



179 

 

ภาพยนตร์แนวต่อสู้  (Action) ได้แก่ ภาพยนตร์เรือง  ฝนตกขึนฟ้า  จาการศึกษาพบว่า  

ภาพยนตร์เรืองนีมีฉากทีแสดงอารมณ์เศร้าน้อย  เนืองจากเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ทีเน้นการต่อสู้

เป็นหวัใจสําคญั  ดงันนัจงึพบฉากทีตวัละครนําแสดงอารมณ์โศกเศร้าเพียงแค่สองฉาก  ฉากแรกเป็น

ฉากทีคนรักของตวัละครเสพยาเกินขนาดจนตาย  ซึงฉากนีจะไม่เห็นอาการเศร้ามากนกั  มีการแสดง

อาการแค่ร่างกายทีลําตวัโค้งงอ  ศีรษะตก  และฉากทีเพือนของตวัละครโดนยิงตาย  ทีทรุดตวัลงร้องไห้

ด้วยความเสียใจ  (ดงัภาพประกอบที 71)   

    
 

ภาพประกอบ 71 การแสดงอารมณ์เศร้าจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า 

 

กล่าวโดยสรุปคือ อารมณ์เศร้า  (Sadness) ของตัวละครนําชายและหญิงใน                 

ภาพยนตร์ไทย  พบวา่  มีอากปักริยาทีโดดเดน่  ได้แก ่

-นําตาไหล 

-สะอกึสะอืน 

-ทรุดลงกบัพืน 

-ก้มหน้า 

-หลบสายตาผู้อืน 

-ใช้มือปิดหน้า 

-ศีรษะตก 

-ลําตวัโค้งงอ 

-ร่างกายสนั/ ไมอ่ยูน่ิง 

-กอดคูส่นทนา 

-จงัหวะการก้าวขาช้าลง / เดินลากขา 

-เท้าชิด 
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การแสดงอารมณ์และอาการโศกเศร้าในประเภทของภาพยนตร์ แนวดราม่า                         

แนวรักโรแมนติก  แนวระทึกขวญั  แนวสยองขวญั  แนวต่อสู้  และตลกขบขัน  ทงัหมดจะมีลักษณะ

คล้ายกนั  โดยกิริยาทีปรากฏในตลัะครหญิงเกือบทุกเรืองได้แก ่การนําตาไหลและอาการสะอึกสะอืน  

รวมถงึมีลกัษณะร่างกายทีสนั  ไม่อยูน่ิง  มีลกัษณะโค้งงอและตกลง  เช่น ศีรษะ  ลําตัว  การวางแขน 

ขา  ลกัษณะของการเอามือปิดหน้าระหว่างร้องไห้  ก็ยงัพบเห็นได้ทวัไปในภาพยนตร์หลายประเภท

ทงัตวัละครนําหญิงและชาย  แต่เป็นทีน่าสังเกตวา่ลักษณะการทรุดตวัลงอยา่งออ่นแรงขณะร้องไห้จะ

พบแทบทุกเรืองในตัวละครนําชายทุกประเภทของกลุ่มภาพยนตร์ทีเป็นประชากรของการศึกษา  

ในขณะทีตวัละครนําหญิงจะไม่มีการทรุดตวัลงไปในขณะทีแสดงอาการโศกเศร้า  และมีภาพยนตร์สอง

เรืองจากกลุ่มประชากรทังหมด  ทีไม่ปรากฎฉากทีตัวละครนําแสดงอาการเศร้า  ได้แก่เ รือง                           

จอมขมงัเวทย์  เนืองจากตวัละครนําชายเป็นคนคกุทีเล่นไสยศาสตร์ แต่มีความเข้าในในสัจธรรม  จงึมี

อารมณ์ทีพร้อมเดินทางสายกลางและรับสถานการณ์ทีเกิดขึนตลอดเวลา  และ หนูหิน เดอะมูฟว ี                   

ทีเป็นภาพยนตร์แนวตลกขบขนั  ซงึตวัละครเป็นคนมองโลกในแง่ดีทีไมมี่เรืองโศกเศร้าในชีวิต 

 

4.2.2.3 อารมณ์โกรธ (Anger) การแสดงอาการโกรธของตวัละครทีปรากฎในภาพยนตร์

รูปแบบต่างๆปรากฎดงัต่อไปน ี

ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama) มีทังสิน 10 เรือง อากปักิริยาทีพบสําหรับการแสดง

อารมรณ์โกรธของตวัละครในกลุ่มนี   กล่าวคือ  ตวัละครทงัชายและหญิงจะแสดงอารมณ์ชัดเจนทีสี

หน้า  ตวัละครจะขมวดคิว  เบิงตา/ ถลึงตา กดัฟัน เวลาพูดจะอ้าปากกว้างขึน  เนืองจากต้องส่งแรง

ตะโกนให้เสียงดงัขึนด้วยอารมณ์  เมือแสดงอารมณ์โกรธตวัละครจะตะโกนใส่คู่สนทนา  ศีรษะจะตงั

ตรง ในบางครังจะโน้มตวัไปข้างหน้าหากอารมณ์โกรธมีความรุนแรง  ตวัละครจะมีลักษณะลําตวัเปิด

กว้าง  แขนและขาเหยียดเกร็งตามความรุนแรงของอารมณ์โกรธเช่นกนั  ตวัละครนําชายในภาพยนตร์

เรืองไชยา ในฉากทีโกรธเพือนสนิท โดยเข้าใจผิดวา่ภรรยาตวัเองหนีตามไปกบัเพือนสนิท  โดยในฉากนี

ตวัละครนําชายแสดงอวจันภาษาทางสีหน้าทีเห็นได้ชดัวา่มีการถลึงตา  กดัฟัน และตะโกนใส่คูส่นทนา

(ดังภาพประกอบ 72)  เช่นเดียวกันกับภาพยนตร์เรืองชัวฟ้าดินสลาย  ทีตัวละครนําชายจะมี

อากปักิริยาทีแสดงถึงอารมณ์โกรธ โดยการถลึงตา  กัดฟัน  และตะโกนใส่คู่สนทนา เช่นเดียวกัน                   

(ดงัภาพประกอบ 73)  ไมต่่างจากตวัละครหญิงทีถึงแม้จะเป็นเพศอ่อนแอ  แต่เมือแสดงอารมณ์โกรธ  

ก็น่ากลวัไมแ่พ้ฝ่ายชาย (ดงัภาพประกอบ 74) แม้ตวัละครจะมีบคุลิกทีแตกตา่งกนั  มีภูมิหลงัทีต่างกนั  

และมีอีกหลายอย่างทีต่างกนั อาทิ  การศึกษา  ฐานะ  ครอบครัว  สภาพทางจิตใจ  แต่เมือแสดงความ

โกรธ  ตัวละครในกลุ่มภาพยนตร์แนวดรามาจะแสดงอารมณ์และอากัปกิริยาคล้ายๆ  กันดังกล่าว

ข้างต้น  แต่อากปักิริยาเหล่านีเป็นการแสดงออกทีพบเห็นได้ทวัไปในชีวติประจําวนั 
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ภาพประกอบ 72 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ไชยา 

 

   
 

ภาพประกอบ 73 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 74 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง 1+1เป็นสูญ 

 

ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance) ได้แก ่ ภาพยนตร์เรือจดหมายรัก,  แฮปปีเบิร์ด

เดย์  และรถไฟฟ้ามาหานะเธอ   โดยอากปักิริยาทีพบสําหรับการแสดงอารมรณ์โกรธของตวัละครใน

กลุ่มนี  มีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มภาพยนตร์แนงดรามามากนัก  กล่าวคือ  ตวัละครทงัชายและ

หญิงจะแสดงอารมณ์ชัดเจนทีสีหน้า  ตวัละครจะขมวดคิว  ถลึงตา กดัฟัน ขบกราม เวลาพูดจะอ้า
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ปากกว้างขนึ  เนืองจากต้องส่งแรงตะโกนให้เสียงดงัขึนด้วยอารมณ์  เมือแสดงอารมณ์โกรธตวัละครจะ

ตะโกนใส่คูส่นทนา  ศีรษะจะตงัตรง ในบางครังจะโน้มตัวไปข้างหน้าหากอารมณ์โกรธมีความรุนแรง  

ตวัละครจะมีลักษณะลําตวัเปิดกว้าง  แขนและขาเหยียดเกร็งตามความรุนแรงของอารมณ์โกรธ ดงั

ตวัอย่างจากภาพยนตร์เรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์ ฉากทีตวัละครนําชายแสดงอารมณ์โกรธต่อหน้าศาล  ทพีอ่

แม่ของคนรักไมย่อมให้ตนเองเป็นผู้ดูแลคนรักทีนอนไมไ่ด้สติ  ตวัละครชายแสดงอวนัภาษาทางสายตา

ทีแข็งกร้าวอย่างชัดเจน  ร่วมด้วยการขมวดคิวเข้าหากนั  การขบกรามจนเห็นเป็นสันนูน  และการ

ตะโกนเสียงดังเมือมีอารมณ์โกรธจัด  โดยไม่สนในคู่สนทนาว่าเป็นศาลทีต้องให้ความเคารพ                                

(ดงัภาพประกอบที 75)  และภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ทีตวัละครนําหญิงโกรธทีครอบครัว

อยากให้ไปดตูวัและแตง่งานกบัคนทีเลือกให้  และฉากทีจะออกมาเล่นนําสงกรานตก์บัคนทีตนเองชอบ  

แต่โดนวยัรุ่นหญิงคนอืนทําตวัสนิทสนมกบัคนทีตนชอบ อาการโกรธจะคล้ายกัน  คือแสดงออกทางสี

หน้าชัดเจน  ศีรษะตงัตรง  ลําตัวเปิดกว้าง  คิวขมวดเข้าหากัน  เป็นต้น   (ดงัภาพประกอบที 76)      

ส่วนภาพยนตร์เรืองเดอะเลทเทอร์  ไม่ปรากฎฉากทีตวัละครนําหญิงแสดงอารมณ์โกรธ     

 

   
 

ภาพประกอบ 75 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์ 
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ภาพประกอบ 76 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 

สําหรับภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  และภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror)                   

จากกลุ่มตัวอย่างทีศึกษา  พบว่าตัวละครนําชาย  จะมีอากัปกิริยาอาการทีแสดงถึงอารมณ์โกรธ

มากกวา่ตวัละครนําหญิง  เชน่  ตวัละครนําชาย จากเรืองจอมขมงัเวทย์  ในฉากทีไม่พอใจทีโดยตาม  

จะใช้เสียงทีแสดงความไมพ่อใจอย่างรุนแรง  ร่วมกบัการแสดงอาการถลึงตา และขมวดคิวแสดงอาการ

ไมพ่อใจชดัเจน  (ดงัภาพประกอบท ี77)   เช่นเดียวกบัตวัละครนําชาย  จากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์

สยอง   ในฉากทีตวัละครไม่พอใจเนืองจากโดนจดหมายจากบริษัทเชิญให้ออก  จึงแสดงอารมณ์โกรธ

ออกมา นอกจากการแสดงอวจันภาษาทางสีหน้าแล้ว  ยงัแสดงอารมณ์โกรธ โดยการร้องโวยวายเสียง

ดงัออกมาด้วยความโมโห ทงัยงัมีการทําลายกระดาษโดยการฉีกและปาออกไปอีกด้วย  ในขณะที              

ตวัละครนําหญิงจะมีการแสดงอาการณ์โกรธหรือไม่พอใจออกมาเพียงเล็กน้อยทางสีหน้าและการกํา

มือ ดงัในตวัอย่างจากภาพยนตร์เรืองแฝด  ในฉากทีตวัละครไมพ่อใจทีคนรับใช้ไม่ยอมค้างอยู่ในบ้าน

เป็นเพือนตน และในฉากทีตวัละครทะเลาะกบัสามี (ดงัภาพประกอบที 78)  ภาพยนต์แฝด ตวัละครพิม  

ไมพ่อใจสาวคนรับใช้  ก็จะแสดงออกชัดทีคิวทีขมวดเข้าหากัน  และตาทีมองจ้องทีหน้าสาวใช้อย่าง

ชดัเจน(ดงัภาพประกอบที 79)   เช่นเดียวกบั และภาพยนตร์เรืองลดัดาแลนด์  ทีตวัละครนําหญิงมีปาก

เสียงกบัสามีเรืองลูก (ดงัภาพประกอบที 80)   ซงึจะเห็นได้วา่ตัวละครนําหญิงทงัสองเรืองมีการแสดง

อารมณ์โกรธทีเป็นธรรมชาติ  ไมม่ีอาการกราดเกรียวรุนแรงเชน่ตวัละครนําชาย 
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ภาพประกอบ 77 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง จอมขมงัเวทย์ 

 

     
 

ภาพประกอบ 78 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง 13  เกมส์สยอง 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 79 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง แฝด 
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ภาพประกอบ 80 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด ์

 

ภาพยนตร์แนวตลกขบขนั (Comedy) สําหรับการแสดงอารมณ์โกรธของตวัละครในกลุ่ม

ภาพยนตร์แนวตลกขบขันนี  จะมีอาการทีค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอืนๆ  กล่าวคือ  ตวัละครจะแสดง

อาการไมพ่อใจออกมาทีริมฝีปากค่อนข้างมาก  มีการเม้มปาก  การห่อปาก  การแสยะยิมทีมุมปาก  

แต่อาการทีแสดงออกมาดังกล่าว  ทําให้ผู้ ชมมิได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครแต่อย่างใด เพราะ                 

ตวัละครแสดงกิริยาอาการดังกล่าวออกมาเพราะมิได้รู้สึกโกรธจริงๆ  ตัวอย่างเช่น  ตัวละครจาก

ภาพยนตร์เ รืองหนูหินโกรธกับคําพูดข องคนจึงแสดงออกทีการทํางานบ้านไม่หยุดหย่อน                            

(ดงัภาพประกอบ 81)   หรือตวัละครนําหญิงจากภาพยนตร์เรือง  กวนมนึโฮ  ทีแสดงอารมณ์โกรธเพือน

ร่วมทางทีเพิงรู้จกักนัได้เพียงสองวนัเพียงเพราะทศันคติไมต่รงกนัเรืองความรัก และไม่ต้องการร่วมทาง

กนัอีกเพราะตวัวา่เริมรักผู้ชายคนนีแล้ว  ด้วยการแสดงอารมณ์ไม่พอใจโดยการใช้เสียงนําเสียงตะคอก  

ถลึงตา  แสยะปาก  (ดงัภาพประกอบ 82)   เป็นต้น  
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ภาพประกอบ 81 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง หนูหิน เดอะมฟูวี 

 

    
 

 
 

ภาพประกอบ 82 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง กวนมนึโฮ 

 

จากการศึกษาการแสดงอารมณ์โกรธของตัวละครนําชาย  จากภาพยนตร์เรืองฝนตก                

ขึนฟ้า  ซึงเป็นภาพยนตร์แนวต่อสู้  (Action)  พบว่า  อากปักิริยาทีแสดงออกยงัคงเป็นทีการแสดง                 

อวจัภาษาทางสีหน้า  การมองคูส่นทนาด้วยสายตาทีไมพ่อใจ  การผลุนผลันลุกขึนยืนเมือได้ยินสิงทีไม่

พอใจ  รวมถึงการพูดด้วยเสียงอันดงัตามความรุนแรงของความโกรธ  ดงัตัวอย่างในฉากทีตวัละคร                

นําชายได้ฟังแผนการของผู้ทีตามฆ่าตนเอง  จงึตะโกนออกไปด้วยเสียงอนัดงั  พร้อมผลุนผลนัลุกขนึยนื  

หรือฉากทีทราบวา่คนทีตวัเองไว้ใจคือน้องสาวของคนทีตามฆ่า  ตวัละครแสดงอารมณ์โกรธออกมา
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ทางสายตา  โดยการถลึงตา/เบิงตา  และการหายใจทีเร็วขึน ซึงเห็นได้จากการทีหน้าอกกระเพือมขึนลง

อย่างรวดเร็ว (ดงัภาพประกอบ 83)    

 

   
 

ภาพประกอบ 83 การแสดงอารมณ์โกรธจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า 

 

 กล่าวโดยสรุปคอื อารมณ์โกรธ (Anger)  ของตวัละครนําชายและหญิงในภาพยนตร์

ไทย  พบวา่  มีอากปักริยาทีโดดเด่น  ได้แก่ 

 -ศีรษะตงัตรง 

 -เบิงตา/ ถลึงตา 

 -คิวขมวด 

 -กดัฟัน/ ขบกราม 

 -แขนขาเหยียดเกร็ง-ลําตวัเปิดกว้าง 

 -ทําลายสิงของ 

-เสียงดงั/ ตะโกนใส่คูส่นทนา 

 

โดยการศึกษาภาพยนตร์ในแต่ละกลุ่มพบว่าอาการแสดงอารมณ์โกรธจะมีลักษณะ

คล้ายกนัดงัทีกล่าวมา  หากแตข่ึนอยูก่บัระดบัความโกรธทีมาทําให้กระทบใจ หากเป็นแคก่ารไม่พอใจ

ก็จะแสดงอาการเพียงสีหน้าและนําเสียง  แตถ้่าเป็นเรืองทีทําให้ระดบัความโกรธของตวัละครมีอารมณ์

โกรธทีรุนแรง  ก็จะมีการทําลายข้าวของ  การเคลือนไหวร่างกายทีมากขึน  การใช้ระดับนําเสียงทีดัง

มากขึน  ซงึการตวัละครนําในทุกเรืองจะมีการแสดงอารมณ์โกรธทีคอ่นข้างเป็นธรรมชาติ  กล่าวคือเป็น

กิริยาทีพบเห็นได้ทวัไปจากคนรอบข้าง  ยกเว้นเรืองหนูหิน  เดอะมูฟวี ทีตวัละครนําหญิงมีการแสดง

อาการโกรธออกมาคอ่นข้างมากกวา่ปกติ  ทําให้เกิดความขบขันในฉากทีตัวละครแสดงอารมณ์โกรธ  

เนืองจากเป็นภาพยนตร์แนวตลกขบขัน  ทีไมอ่ยากให้คนดูเกิดความเครียด 
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4.2.2.4  อารมณ์กลัว  (Fear)  การแสดงอาการกลวัของตวัละครทีปรากฎในภาพยนตร์

ไทยพบวา่มีอารมณ์กลวัทีแสดงออกในสามลกัษณะด้วยกนั  กล่าวคือ   

 1. การกลัวสิงทีมีชีวิต  ได้แก่ มนุษย์ สตัว ์

 2. กลัวเรืองในชีวิตทีเป็นนามธรรม  เช่น กลัวตาย  กลัวตกงาน  กลวัไมมี่ใครรัก 

 3. กลัวสิงทีมองไมเ่ห็น (สิงลีลับ) 

 

โดยสังเกตได้ว่าอารมณ์กลัวในภาพยนตร์ทีได้ศึกษา  มกัจะมาพร้อมกบัอารมณ์ตกใจ  

และเสียใจร่วมด้วย  โดยในประเภทของภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  จะพบอารมณ์กลัวของ                     

ตวัละครนําหญิงเป็นพิเศษ  โดยอากปักิริยาทีพบจะมีอาการหายใจแรงขึน  ทิศทางการเคลือนทีของ               

ตวัละครจะถอยหลัง/เคลือนไหวไปด้านหลงั  ไหล่และช่วงลําตวัห่อและลู่ลง  ตวัละครจะมีการมองไป

รอบๆหรือมองทีคูส่นทนาอย่างหวาดระแวง สลบักบัการมีนําตาคลอหรือนําตาไหล และอาจมียกแขน

หรือขาขึนเพือป้องกนัตนเองร่วมด้วย  เช่น  ตวัละครนําหญิงจากภาพยนตร์เรืองคืนบาปพรหมพิราม  

ในฉากทีกลวัโดนข่มขืนจากคนในหมู่บ้าน  ตวัละครหญิงแสดงอารมณ์กลวัออกมาด้วยสีหน้าหวาดกลวั  

รวมถงึการใช้สายตามองผู้บกุรุกเข้ามาในบ้านอย่างหวาดระแวง  มีการหายใจทีแรงและเร็วขึน  รวมถึง

การแสดงการใช้แขนขาในการปกป้องตนเองจากการถกูคกุคาม  (ดงัภาพประกอบ 84)  หรือตัวละคร

นําหญิงจากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ ทีตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับภาพยนตร์เรืองแรกคือถูก

คนร้ายจบัไปและรู้ชะตากรรมตนเองวา่ต้องโดนกระทําชําเรา  จึงแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาอย่าง

ชดัเจน  โดยการเบิงตาและอ้าปาก  รวมไปถงึการหายใจทีสังเกตได้จากหน้าอกทีขึนลงอย่งรวดเร็ว  แต่

สุดท้ายเมือกลัวถึงทีสุดตัวละครก็จะมีลักษณะของศีรษะ  หน้า  ช่วงลําตัว  แขนขาทีลู่ตกลง (ดัง

ภาพประกอบที 85)   เชน่เดียวกบัภาพยนตร์เรืองรัก/สาม/เศร้า  ในฉากทีตวัละครนําหญิงกลัวทีต้อง

บอกความจริงกบับิดาทีเข้มงวดวา่ตงัครรภ์  สังเกตได้จากอวจัภาษาทางสีหน้าทีห่อเหียว  นําตาคลอ  

ศีรษะตก ลําตวัหอ่  พดูเสียงคอ่ยและสันเครือ (ดงัภาพประกอบ  86)   โดยในกลุ่มภาพยนตร์ประเภทนี

จะเป็นตวัอยา่งของอารมณ์กลัวทีเกิดจากมนษุย์ 
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ภาพประกอบ 84 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง คืนบาปพรหมพิราม 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 85 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ 
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ภาพประกอบ 86 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง รัก/สาม/เศร้า 

 

ส่วนภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance)  จะเป็นตวัอยา่งทีเกิดจากกลวัเรืองในชีวิตที

เป็นนามธรรม  ตวัอยา่งจากภาพยนตร์เรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ฉากทีตัวละครหญิงเมาแล้วขับรถ

เข้าข้างทางจนะกระทงัรถหมุนคว้างจนเกือบไปชนคน  ความกลัวทีเกิดขึนเป็นความกลัวทีเกิดจาก

เหตุการณ์ฉบัพลนั  ทําให้อาการของตวัละครมีลกัษณะของคนทีตกใจร่วมด้วย โดยมีการอ้าปากกรีด

ร้อง  การปกป้องตนเองโดยการก้มหน้าลง  หลับตา นําตาไหล   ยกไหล่ขึน  และจบัพวงมาลยัแน่น (ดงั

ภาพประกอบ  87)    

อีกตวัอยา่งหนึงคือตวัละครนําชายจากภาพยนตร์เรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์  ทีออกอาการกลัว

คนทีตนเองรักตาย  เนืองด้วยเห็นเหตุการณ์ทีคนรักขับรถมาแล้วโดนรถอีกคันพุ่งชน  โดยมีลักษณะ

ของคนทีช็อค  เบิกตากว้าง  ไมม่ีการเคลือนไหวใดๆ แต่เมือได้สติก็มีอาการหายใจแรงและเร็ว  และ

ออกอาการสับสนโดยมองไปรอบๆอย่างหวาดกลัว (ดงัภาพประกอบที  88)   ตัวอย่างสุดท้ายของ

ประเภทภาพยนตร์แนวโรแมนติก  จะเป็นการออกอาการกลัวสิงมีชีวิตทีเป็นสัตว์  ได้แก่ ตุ๊ กแก                       

ในภาพยนตร์เรือง เดอะเลทเทอะ จดหมายรัก  ฉากทีตวัละครนําหญิงย้ายเข้าไปอยู่บ้านทีเป็นมรดก

แถบชานเมืองเป็นครังแรก  แล้วเจอกบัตุ๊กแกทีตนเองไมช่อบ  อาการกลวัทีเกิดขึน คือการกวาดสายตา

อย่างหวาดระแวง  การถอยหลังไปอยู่ใกล้เพือนเพือแสวงหาการคุ้มครองจากคนรอบข้าง  และเมือทน

ความหวาดกลวัไม่ไหว  จึงตดัสินใจวิงออกไปจากห้อง  (ดงัภาพประกอบที  89)   ดงันนัอารมณ์กลวักบั

การเคลือนทีของตวัละคร  จะมีความสมัพนัธ์กบัความกว้างของสถานทีด้วย  จะเห็นได้วา่เมือตัวละคร

มีระดบัความกลัวทีรุนแรง  ถ้ามีสถานทีให้ออกมาจากทีตรงนนัได้  ตัวละครจะมีการเคลือนทีออกมา

จากทีเกิดเหต ุ แต่ถ้าสถานทีนนัเป็นห้องทีมีขนาดเล็ก หรือในรถ  ตวัละครไม่สามารถเคบลือนทีออกมา

ได้  ก็มกัจะมีการแสดงการห่อหุ้มตนเองให้ปลอดภัย  โดยการก้มหน้า  การยกแขนขาขึนมาปกป้อง

ร่างกายและจิตใจ 
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ภาพประกอบ 87 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 

   
 

ภาพประกอบ 88 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง แฮปปีเบิร์ดเดย์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 89 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง  เดอะเลทเทอะ จดหมายรกั 
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ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  และภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) จดัเป็น

ภาพยนตร์สองประเภททีตวัละครแสดงอารมณ์กลัวออกมาได้ใกล้เคียงกนั การแสดงออกจะมีความ

ชดัเจนในความหวาดกลัวทางสีหน้าและท่าทาง  ทีชัดเจนกว่าภาพยนตร์ประเภทอืน  เนืองจากเป็น

ประเภทของภาพยนตร์ทีต้องการกระตกุความหวาดกลัวของผู้ชม  และอาจเพราะเนืองจากการแสดง

อารมณ์ของตวัละครเป็นอารมณ์กลัวทีมาจากสิงทีมองไมเ่ห็น  การแสดงออกจึงผิดกบั  การกลัวสิงทีมี

ชีวิต  หรือ  การกลวัเรืองในชีวติทีเป็นนามธรรม  ยกตวัอยา่งเชน่  ตวัละครนําหญิงจากเรืองลดัดาแลนด์  

ทีเพิงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลงัใหมแ่ละเริมเห็นสิงทีเร้นลับ  การแสดงออกถึงความหวาดกลัวถึงสิงที

มองไม่เห็น  ได้แก ่ การนิวหน้า  การมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวง  อาการถอยหรือเคลือนทีไปข้าง

หลัง  การอ้าปากและเบิงตาเมือขีดของอารมณ์กลัวของตวัละครขึนสูงสุด (ดังภาพประกอบที  90)   

และอารมณ์กลัวจากภาพทีตวัละครนําหญิงเห็น  จากภาพยนตร์เรืองแฝด  ทีมกัส่องกระจก หรือ เห็น

ตวัละครแฝดทีตายไปแล้ว  สงัเกตได้ชดัจากสีหน้าตวัละคร (ดังภาพประกอบที  91)   ทีแสดงอาการ

กลัวจากคิวทีขมวดเข้าหากนั  การหดของช่วงหน้าและลําคอ  การหลับตาปี และเบือนหน้าหนี  และ

อาการตวัแข็งไม่สามารถเคลือนไหวได้  เป็นต้น   
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ภาพประกอบ 90 การแสดงอารมณ์กลัวจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด์ 
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ภาพประกอบ 91 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง  แฝด 

 

ภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy) จากตัวอย่างทียกมาได้แก่  เรืองกวนมึนโฮ  ทีตัว

ละครมีการแสดงออกของอารมณ์กลวั เหมือนในชีวติจริง  โดยฉากทีตวัละครนําหญิง  ทะเลาะกบัตวั

ละครนําชายจึงโดนทิงอยู่กลางถนน  โดยอาการทีแสดงออกเป็นอากปักิริยาทีกลัวความมืดและกลัวคน

มาทําร้าย  จึงออกอาการร้องไห้  แต่การเคลือนไหวจะเป็นไปอย่างช้าๆเนืองจากไม่แน่ใจในทิศทางที

ควรจะไป  การหายใจแรงขึน  และการมองไปรอบตวัอย่างระแวดระวงั  เป็นต้น (ดงัภาพประกอบ 92)   
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ภาพประกอบ 92 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง กวนมึนโฮ 

 

ภาพยนตร์ประเภทสุดท้ายในกลุ่มอารมณ์กลวั  ได้แก่  ภาพยนตร์แนวตอ่สู้  (Action) ซึงมี

การแสดงออกของตวัละคร  ทีมาจากความกลวัมนษุย์ด้วยกนัเอง  โดยในฉากเพียงฉากเดียวทีปรากฎ

อารมณ์กลวัเป็นฉากทีตวัละครนําโดยตามฆ่าจากกลุ่มผู้ มีอิทธิพล  ความกลวัตายจึงปรากฎบนใบหน้า

ของตวัละครทีมีการใช้สายตาทีเบิกกว้าง  อ้าปาก  เนืองจากหายใจไมท่นั  หายใจแรง มือสัน เสียงสัน  

(ดงัภาพประกอบ 93)    

 

    
 

ภาพประกอบ 93 การแสดงอารมณ์กลวัจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า 
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กล่าวโดยสรุปคือ อารมณ์กลัว  (Fear)  ของตวัละครนําชายและหญิงในภาพยนตร์ไทย  

พบวา่  มีอากปักริยาทีโดดเด่น  ได้แก่ 

-หายใจแรงขึน 

-ถอยหลัง/เคลือนไหวไปด้านหลงั 

-มองไปรอบๆอยา่งหวาดระแวง 

-ไหล่และชว่งลําตวัหอ่และลู่ลง 

-นําตาคลอ/ นําตาไหล 

-ยกแขนหรือขาขึนเพือป้องกนัตนเอง 

-นําเสียงสันเครือ 

-มือ และลําตวัสนั 

 

แต่ในบรรดาประเภทของภาพยนตร์  ภาพยนตร์แนวดราม่า  แนวรักโรแมนติก แนวตลก

ขบขัน  และแนวต่อสู้  จะมีลักษณะคล้ายกันคือการแสดงอารมณ์กลัวจะมีลักษณะเหมือนใน

ชีวิตประจําวนัทีเราพบเห็นทวัไป  จะแตกต่างกันทีสิงทีกลัวคืออะไร  ถ้าเป็นการทีตัวละครกลัวสิงทีมี

ชีวิต  ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ หรือกลัวเรืองในชีวิตทีเป็นนามธรรม  เช่น กลัวตาย  กลัวตกงาน  กลัวไม่มี            

ใครรัก   การแสดงอารมณ์จะมีความคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือตัวละครจะมีอาการหายใจแรงขึน                     

ทิศทางการเคลือนทีของตวัละครจะถอยหลัง/เคลือนไหวไปด้านหลัง  ไหล่และช่วงลําตัวห่อและลู่ลง  

ตวัละครจะมีการมองไปรอบๆหรือมองทีคู่สนทนาอย่างหวาดระแวง สลับกบัการมีนําตาคลอหรือ                

นําตาไหล และอาจมียกแขนหรือขาขึนเพือป้องกนัตนเองร่วมด้วย  มีการแสดงสีหน้าหวาดกลัว  รวมถงึ

การใช้สายตามองผู้บกุรุกหรือสิงแปลกปลอมอย่างหวาดระแวง  มีการหายใจทีแรงและเร็วขึน  รวมถึง

การแสดงการใช้แขนขาในการปกป้องตนเองจากการถูกคุกคาม  แต่รูปแบบกลัวสิงทีมองไม่เห็น                   

(สิงลีลับ) ในภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  และภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) จะมีการ

แสดงออกของตวัละครทีชดัเจนในความหวาดกลัวทางสีหน้าและทา่ทาง  มากกวา่ภาพยนตร์ประเภท

อืน  เนืองจากเป็นประเภทของภาพยนตร์ทีต้องการกระตุกความหวาดกลัวของผู้ ชม  และอาจเพราะ

เนืองจากการแสดงอารมณ์ของตวัละครเป็นอารมณ์กลัวทีมาจากสิงทีมองไม่เห็น  จึงต้องการทีจะให้

ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมในความหวาดกลวัไปกบัตวัละคร  จงึเป็นเหตุให้ตวัละครแสดงออกชดัเจนในสีหน้า

และท่าทางมากกวา่ภาพยนตร์ประเภทอืน 
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4.2.2.5  อารมณ์รังเกียจ  (Disgust) เป็นอารมณ์ทีไม่ชอบใจสิงใดสิงหนึง ความ

ขยะแขยง  ไม่อยากเข้าใกล้ จากการศึกษาภาพยนตร์ไทย  พบวา่เป็นอารมณ์ทีพบน้อยทีสุดในบรรดา

อารมณ์ทงัหมด แต่อารมณ์รังเกียจทีปรากฎในภาพยนตร์ไทย โดยมากเป็นอาการทีแสดงออกจากการ

รังเกียจสตัว์และคน  ซงึจะมีกิริยาคล้ายกนั  กล่าวคือ  การแสดงออกทางสีหน้า  อาทิ  สายตาและปาก  

อีกทงัอาการเบือนหน้าหนี  ใช้มือป้องกนั  รวมถงึอาการทีต้องการหลีกให้ห่างจากสิงทีรังเกียจ  โดยมี

ตวัอย่างของตวัละครในภาพยนตร์แต่ละประเภทดงัต่อไปนี   

ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama) สังเกตได้ว่าอารมณ์รังเกียจในภาพยนตร์ทีได้ศึกษา  

มกัจะมาพร้อมกบัอารมณ์กลวัและตกใจร่วมด้วย  โดยในประเภทของภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  

จะพบอารมณ์กลัวของตวัละครเป็นการกลวัคนโดยมาก  โดยอากัปกิริยาทีพบจะมีอาการหายใจแรงขึน  

ทิศทางการเคลือนทีของตัวละครจะถอยหลัง หรือเบนไปจากคนทีรู้สึกไม่ชอบ  หากมีอาการรังเกียจ

มาก  การเคลือนไหวของตัวละครจะเคลือนทีออกจากสิงทีรู้สึกไม่ชอบอย่างรวดเร็ว อวันภาษาที

แสดงออกทางสีหน้าเด่นชดัทีสายตาทีมองด้วยสายตาไม่ชอบใจ  และปากเผยอขึนข้างใดข้างหนึง  

รวมถงึศีรษะทีเบนออกหา่งจากสิงนนัๆ  ยกตวัอย่างจากภาพภาพยนตร์เรืองเอ๋อเหรอ  ทีตวัละครนํา

หญิงแสดงอารมณ์รังเกียจผู้ ชายหัวหน้าแกงค์จับขอทาน  ทีพูดจาข่มขู่เพือบังคับให้เด็กทีจับมาได้

ออกไปขอทาน  ตวัละครแสดงอารมณ์ชัดเจนโดยเฉพาะสีหน้าทีแสดงอาการไม่ชอบใจ  ศีรษะเบน

ออกมาจากคนทีไม่ชอบ  สายตามองคูส่นทนาด้วยสาตารังเกียจ และการเบะปากทีแสดงอารมณ์อยา่ง

ชดัเจน (ดงัภาพประกอบ  94)    เช่นเดียวกบัตวัละครนําหญิง  จากภาพยนตร์เรือง 1+1 เป็นสูญ  ทีมี

อารมณ์รงัเกียจเพศชายทีได้จบัตวัละครมาเพือข่มขู่และสนองตณัหาทางเพศ  ในขณะทีตวัละครนําไม่

ยอมและต่อสู้   ได้แสดงอารมณ์รังเกียจออกมาอยา่งชดัเจน  ทางสายตาและสีหน้า  อีกทงัยงัพยายาม

นําตวัเองออกไปให้หา่งจากกลุ่มคนทีทําให้ตวัละครเกิดอาการดงักล่าว (ดงัภาพประกอบ 95)    
 

    
 

ภาพประกอบ 94 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง เออ๋เหรอ 
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ภาพประกอบ 95 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง 1+1เป็นสูญ 

 

เช่นเดียวกันกบัภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance)  ทีมีการแสดงออกในอารมณ์

รังเกียจทีไมแ่ตกตา่งไปจากภาพยนตร์ประเภทดรามา  กล่าวคือ  ตวัละครนําจะแสดงอกชดัทีสีหน้า  

จากตวัอยา่งทีมาจากภาพยนตร์เรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ฉากทีตวัละครนําหญิงจะต้องโดยสารเรือ

เพือไปทํางาน  และมีนําคลองสาดขึนมาโดน  กิริยาทีตวัละครแสดงออก  คือการเบนศีรษะออกห่าง

จากนํา  หลบัตา  แบะปาก  และพยายามใช้มือป้องกนัไมใ่ห้นําโดนหน้าหรือตวั  (ดงัภาพประกอบ 96)    

 

   
 

ภาพประกอบ 96 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ 

 

ส่วนภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy) อาการรังเกียจทีพบจากการศึกษา  มีส่วนที

แตกตา่งจากประเภทอืนคือ  จะมีอาการแสดงออกทางสีหน้าทีค่อนข้างมาก  เช่น  การอ้าปากกว้าง  คิว

ขมวด หลับตาปี เบะปากจนเป็นรูปสระอิ  และการใช้เสียงทีดงั พดูเสียงดงั  กรีดเสียงดงั  ยกตวัอย่าง

จากภาพยนตร์เรืองหนหูิน  เดอะมูฟว ี ในฉากทีตวัละครหนหูิน จินตนาการวา่ไปทํางานในโรงงานแล้ว

เจอกองทพัหน ู ทําให้แสดงอาการรงัเกียจออกมา  โดยการแสดงสีหน้าทีไมช่อบสัตว์ประเภทหน ู ขมวด

คิว  เบะปาก  หรีตา  และกรีดเสียงดงั (ดงัภาพประกอบที  97)   เช่นเดียวกับภาพยนตร์กวนมึนโฮ                  

ทีตวัละครนําหญิงแสดงอาการรังเกียจคู่สนทนาทีกินปลาหมกึทียงัมีชีวิตอยู่สดๆ  โดยการเบนตวัออก

ห่างคู่สน ทนา  ยกมือขึน ปิดบริเวณปากและหน้า  เบะปาก  แล ะเบือนหน้าหนี   เ ป็น ต้น                             

(ดงัภาพประกอบ  98)    
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ภาพประกอบ 97 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง หนูหิน  เดอะมฟูวี 

 

   
 

   
 

ภาพประกอบ 98 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง กวนมนึโฮ 

 

ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  และภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) ก็เชน่เดียวกนั  

ทีไม่ว่าตัวละครจะรังเกียจสิงทีเป็นคนหรือสัตว์  อากัปกิริยาก็จะออกมาคล้ายๆกัน  ยกตัวอย่าง

ภาพยนตร์เรือง 13เกมส์สยองทีเป็นฉากทีตวัละครนําชายจะต้องพยายามกินแมลงวนัเข้าไปให้ได้  เห็น

ได้จากสีหน้าทีตวัละครมองคิวขมวด และเบะปากเป็นสระอิ ด้วยความรังเกียจ  (ดงัภาพประกอบ  99)  

หรือภาพยนตร์เรืองแฝด  ทีตวัละครแสดงสีหน้ารังเกียจแฝดผู้น้องด้วยการเบือนหน้าหนี  และการ

พยายามเอาตวัออกหา่งทงัทีตวัของแฝดทงัสองคนยงัติดกนัอยู ่(ดงัภาพประกอบ 100)   ในภาพยนตร์

แนวสยองขวญัก็เช่นเดียวกนั  ทีตวัละครนําหญิงทีมีอารมณ์รังเกียจเพือนบ้านทีชอบดุด่าลูกชายของ

ตวัเอง  เมือประจญัหน้ากนัอย่างเลียงไมไ่ด้  ตวัละครจึงฝืนยิมทีแฝงไปด้วยอาการรังเกียจผิดกบันิสัย
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ตวัละคร  ทีปกติเป็นคนร่าเริงและยิมเกง่  การยิมจึงมีลกัษณะฝืนโดยการขยับแต่ปาก  แต่ทุกส่วนบน

ใบหน้าไมไ่ด้แสดงอาการยิมตามไปด้วย (ดงัภาพประกอบ  101)    

 

   
 

   
 

ภาพประกอบ 99 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง 

 

   
 

ภาพประกอบ 100 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง แฝด 
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ภาพประกอบ 101 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง ลดัดาแลนด ์

 

การแสดงอาการรังเกียจในภาพยนตร์แนวต่อสู้  (Action) ไมสู่้พบเห้นมากนกั  มีเพียงฉาก

เดียวทีพบ  ได้แก่ฉากทีตวัละครนําชายแสดงอาการรังเกียจทนายผู้มาตอ่รองให้ตวัละครยอมรบักบัสือ

ในสิงทีตวัละครไม่ได้ทํา  ทําให้ตวัละครแสดงอารมณ์รังเกียจออกมา  โดยการชกัมือออกห่างคู่สนทนา

เมือโดนตัวกัน  และแสดงด้วยสายตารังเกียจปนเกลียดชัง   โดยการถลึงตาและขมวดคิว                             

(ดงัภาพประกอบ 102)    

 

   
 

ภาพประกอบ 102 การแสดงอารมณ์รังเกียจจากภาพยนตร์เรือง ฝนตกขึนฟ้า 

 

กล่าวโดยสรุปคือ อารมณ์รังเกียจ  (Disgust)  ของตัวละครนําชายและหญิงใน    

ภาพยนตร์ไทย  พบวา่  มีอากปักริยาทีโดดเด่น  ได้แก ่

-หายใจแรงขึน 

-ถอยหลัง/เบนตวัหนีจากสิงทีรังเกียจ 

-ขมวดคิว 

-หรีตาลง 
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-เบะปาก/ แสยะปาก 

-ยกแขนหรือขาขึนเพือปัดป้อง 

-กล่าวคําสบถ 

-กรีดร้อง / เอะอะเสียงดงั 

 

แต่ในบรรดาประเภทของภาพยนตร์  ภาพยนตร์แนวดราม่า  แนวโรแมนติก และแนวตอ่สู้ 

จะมีลักษณะคล้ายกนัคือการแสดงอารมณ์รังเกียจจะมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวนัทีเราพบเห็น

ทัวไป  จะแตกต่างกันทีสิงทีรังเกียจวา่คืออะไร  กล่าวคือตัวละครจะมีการหายใจแรงขึน  มีการเบน                 

ตวัและศีรษะจากสิงทีรังเกียจชดัเจน  ส่วนสีหน้าตวัละครจะขมวดคิว  หรีตาลง  เบะปากหรือแสยะปาก

ตามระดบัทีรังเกียจ  หากรังเกียจมากตวัละครจะเบะปากเป็นรูปสระอิ  ร่วมด้วยกิริยาอืน เช่น ยกแขน

หรือขาขึนเพือปัดป้อง  การพูดจาทีมกักล่าวคําสบถ  การกรีดร้อง เอะอะเสียงดงัเมือมีอารมณ์ตกใจ

ร่วมด้วย  แต่ประเภทของภาพยนตร์แนวตลกขบขันจะมีลักษณะของอารมณ์รังเกียจทีมากกว่า

ภาพยนตร์ประเภทอืนๆ โดยจะมีอาการแสดงออกทางสีหน้าทีค่อนข้างมาก  เช่น  การอ้าปากกว้าง  คิว

ขมวด หลับตาปี เบะปากจนเป็นรูปสระอิ  และการใช้เสียงทีดัง พูดเสียงดงั  กรีดเสียงดงั  แต่จาก

การศึกษาพบข้อสรุปวา่อารมณ์รังเกียจเป็นอารมณ์ทีพบได้น้อยทีสุดในบรรดาการแสดงอารมณ์

พืนฐานทงัห้าของตวัละคร 

รูปแบบของการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัละครทีกล่าวมาทงัหมด  เป็นภาพรวมทีได้

ทําการศกึษาตวัละครนําจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  โดยการแสดง

อารมณ์หรืออากปักิริยาของตวัละครอาจแตกตา่งไปตามลกัษณะตวัละคร (Character) และยงัมีความ

แตกตา่งกนัในประเภทของภาพยนตร์ เช่นเดียวกบัทีคุณนิธิวฒัน์  ธราธร  ผู้ กํากับภาพยนตร์แนวหน้า  

ได้ให้ความคิดเห็นเรืองของสไตล์การแสดงวา่สไตล์การแสดงควรเป็นอย่างไรต้องขึนอยู่กบัประเภทของ

ภาพยนตร์ด้วย (นิธิวัฒน์  ธราธร. 2556: สัมภาษณ์) หรือทีเห็นชัดคือหนังประเภทตลกขบขัน                        

ทีมีลักษณะของการแสดงออกมากกว่าบรรทัดฐานทีเป็นจริง  เหมือนดังทีอรพรรณ  อาจสมรรถ                     

(อรพรรณ  อาจสมรรถ.2556: สัมภาษณ์) ผู้ ฝึกนกัแสดง หรือ Acting Coach ทีมีชือเสียง ได้เคยให้

ข้อคิดเห็นไว้วา่ภาพยนตร์ประเภทนีห้ามไม่ได้ทีจะต้องปล่อยพลงังานให้มากและต้องเล่นให้ใหญ่ด้วย

แนวภาพยนตร์  อีกทงัผู้ศกึษายงัพบวา่รูปแบบในการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัละครทีกล่าวมาได้มี

ความแตกตา่งจากบรรทดัฐาน (Norm)  จากในชีวิตประจําวนัทีพบเห็นในบางตัวละคร  หรือมีความ

แตกตา่งจากภาพยนตร์ทีเป็นสากล  เช่นภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัออสการ์  แต่ทงันีการศกึษาสไตล์การ

แสดงทีกล่าวมาข้างต้น  ทําให้ค้นพบรูปแบบ (Pattern)  การเคลือนไหว  การใช้เสียง และการแสดง

อารมณ์ทีคอ่นข้างชดัเจนของการแสดงไทย 
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ตาราง 8  การวเิคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้านการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  

จําแนกตามเรือง 

การวิเคราะห์สไตล์การแสดงของภาพยนตร์ด้าน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

จําแนกตามเรือง  

โดยการวิเคราะห์นีจะเป็นการวิเคราะห์จากการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครทัง 5 

อารมณ์  ได้แก่อารมณ์ดีใจ  อารมณ์เสียใจ  อารมณ์โกรธ  อารมณ์กลัว  และอารมณ์รังเกียจ  ซึงมี

ลกัษณะดงัตอ่ไปน ี

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 

10 เรือง               

ทีเป็น

ภาพยนตร์

แนวดรามา 

(Drama) 

15 คํา 

เดือน 11 

หลวงพอ่

โลห่์ 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 
 

ตัวละครแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกออกมาอย่าง

ชัดเ จน   โดยเฉพาะก ารแสดงอารมณ์ทัง 5 ส่งผ่านการ

เคลอืนไหว การใช้เสียง  และอากปักิริยา  โดยเฉพาะฉากที

ปะทะอารมณ์ด้วยความศรัทธาของตัวละครหลวงพ่อและเคน  

และฉากทีหลวงพ่อพยายามดํานําลงไปวางพลุใต้นําด้วย

ตวัเองจนมรณภาพในทีสดุ 

 

 1+1                     

เป็นสญู 

โกโก้ ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 
 

สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาได้อย่างแยบยล

ทางการเคลือนไหวร่างกาย และท่าทางตัวละครทีปรากฎ

ลักษ ณะขอ งผู้ หญิงที ห ยาบ ก ร ะด้า งแ ละไม่แ คร์ สังคม  

โดยเฉพาะอารมณ์ทีต้องแสดงอารมณ์โกรธใครสักคนใน            

หลายฉาก 

 

 บิวตีฟู

ลบ็อก

เซอร์ 

น้องตุ้ม ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

ผู้ชมเชือในการแสดงของตวัละครน้องตุ้ม  ส่วนหนึงเป็นเพราะ

ภาพยนตร์นําชีวิตจริงของผู้ แสดงมาสร้างสรรค์ แต่สว่นหนึง

เกิดจากการทีน้องตุ้มจดจําอารมณ์ตอนทีเกิดเรืองจริงได้ดี  

จึงสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สกึออกมาได้สมจริง 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 คืนบาป

พรหม

พริาม 

หญิงไม่

ทราบชอื 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ตวัละครหญิงไม่ทราบชอืแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก

ทีเป็นธรรมชาติเนืองด้วยบทละครมีความสมจริงและมีสว่น

ช่วยตัวละครให้สามารถแสดงแสดงออกทางอารมณ์และ

ความรู้สกึทีเป็นธรรมชาตไิด้  และสามารถทําให้ผู้ชมเชอืได้จริง

ถึงความรู้สกึเสยีใจ  เจ็บปวดรวดร้าวไปกบัตวัละคร 

 

 ไอ้ฟัก ฟัก ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

สามารถทําให้ผู้ ชมเกิดอารมณ์ร่วมจนเกิดความรู้สึกสงสารที

คนดีอย่างฟักต้องถกูสงัคมประนามจนต้องหลงันําตา 

 เอ๋อเหรอ ลกูแก้ว ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ความห่วงใยและปรารถนาดีของตัวละครลกูแก้วทีมีต่อเพือน

สนิทชือ ต๋อง ซึงเป็นเด็กดาวซินโดม ทําให้คล้อยตามได้ถึง

ความรู้สกึทีแท้จริงของคําว่าเพือนแท้ 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 ไชยา เปียก ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ความสาํเร็จในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึทีเป็น

ธรรมชาติของตัวละคร  ทําให้เกิดอารมณ์ร่วมในสุนทรียะ

ความรู้สกึเกลยีดชงัได้อย่างชดัเจน 

 

 รักสาม/

เศร้า 

นํา ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ตวัละครแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเป็นธรรมชาติ

ทางสายตา ในคว าม รู้ สึกแอบ รักเพือนสนิท   และการ

เคลอืนไหวอย่างเชืองช้าหดหู่  จากความเจ็บปวดทีถูกขมขืน

สง่ผา่นมายงัผู้ชมได้อย่างด ี

   

 สามชกุ อาจารย์

พนิิจ 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

แสดงความโดดเด่นในเรืองของการแสดงอารมณ์ความรู้สกึรัก

ลกูศิษย์  และต้องการปกป้องเด็กนักเรียนจากยาเสพติดอย่าง

ชดัเจน 

 



206 

 

ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 ชัวฟ้าดนิ

สลาย 

สา่ง

หม่อง 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ตวัละครสา่งหม่อง แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเป็น

ธรรมชาติในทุกอารมณ์ได้อย่างลงตัว  โดยเฉพาะอารมณ์

เสียใจทีมีต่อคนทีตนเองรัก  ทังการเคลือนไหวของร่างกาย  

และการพดู   

 

ภาพยนตร์ 3 

เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์

แนวรักโร

แมนตกิ 

(Romance) 

จดหมาย

รัก 

ดิว ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ตัวละครดิว มีความสามารถดึงดูดผู้ชมให้ติดตามได้อย่างมี

สมาธิเนืองจากตวัละครแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที

เป็นธรรมชาตทิังในอารมณ์ดใีจ  เสยีใจ  และกลวั 

 

 แฮปปี

เบิร์ดเดย์ 

เต็น ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเป็นธรรมชาติของตัว

ละคร  ทําให้ผู้ชมเชือวา่เต็นมีความรักในตวัคนรัก  และพร้อมที

จะเสยีสละดแูลคนรักทีนอนเป็นเจ้าหญงินิทราตลอดไป 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 รถไฟฟ้า

มาหานะ

เธอ 

เหมยล ี ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

ตัวละครมีการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเป็น

ธรรมชาติ เนืองจากมีความเข้าใจในความรู้สกึของสาวโสดเป็น

อยา่งดี  ทังยงัเข้าใจอารมณ์ของคนทีเจอคนรักหลงัจากทีพลดั

พรากกนัไปหลายปีในฉากสดุท้ายทีจบแบบมีความสขุ 

 

ภาพยนตร์ 3 

เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์

แนวระทึก

ขวัญ(Triller) 

13 เกมส์

สยอง 

ภชิูต พึง

นาทอง 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

ไม่เป็น

ธรรมชาติ  

 

การแสดงความรู้สึกทางอารมณ์และความรู้สึกทีคล้ายกันใน

หลายฉาก  เช่น ฉากทะเลาะกบัน้อง ฉากโทรศัพพ์หาบุพการี

ด้วยความเป็นห่วง  ทีการแสดงออกของอารมณ์ไม่ได้แตกต่าง

กนั ในนําเสยีงทีพดู  หรือการแสดงออกทางการเคลอืนไหว 

 

 แฝด 

 

พมิ/

พลอย 

ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

ไม่เป็น

ธรรมชาติ 

 

สามารถหลอกคนดไูด้อย่างแนบเนียนว่าเป็นคนละคนกับฝา

แฝดทีตายไป  แต่สาํหรับการแสดงแสดงออกทางอารมณ์และ

ความรู้สึกทีตัวละครมองเห็นฝาแฝดทีตายไปแล้วจะมีมาก

จนเกินไป  จนทําให้เหมือนตวัละครมีอาการทางประสาท 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne 

ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวั

ละคร 

การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

 จองขมงั

เวทย์ 

อิทธิ ตวัละคร

แสดงออก

ทาง

อารมณ์

และ

ความรู้สกึ

ทีเป็น

ธรรมชาต ิ

 

ตั ว ล ะ ค ร แ ส ด ง อ า ร ม ณ์ ใ ห้ ผู้ ช ม รู้ สึ ก ร่ ว ม ด้ ว ย มี ค ว า ม พ อ ดี                    

แตฉ่ากการตอ่สู้จากการพยายามใช้วิชาอาคมให้หลดุพ้นจากการจอง

จํา และฉากการต่อสู้กบันายตาํรวจรุ่นลกูทีฝึกอาคมจนเหนือกว่านันตัว

ละครแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเกินจริงไปสกันิด  ซึงหาก

ตัวละคร มีความ นิงและแสดงออกทา งสายตา  จะทําให้ผู้ ชมมี

จินตนาการทีดีกว่านี  แต่โดยรวมยังจัดว่าเป็นธรรมชาติสําหรับ

ภาพยนตร์ลกัษณะนี 

 

ภาพยนตร์ 

2 เรืองที

เป็น

ภาพยนตร์

แนวตลก

ขบขนั 

(Comedy) 

หนหูนิ

อินเตอร์ 

 

หนหูนิ ตวัละคร

แสดงออก

ทาง

อารมณ์

และ

ความรู้สกึ

ทีไมเ่ป็น

ธรรมชาต ิ

 

ทําให้ผู้ชมคล้อยตามและเชือได้ในแง่ของละคร  แต่ในการแสดงบาง

อารมณ์กม็ากกว่าบรรทดัฐานปกต ิ เช่น  อารมณ์                ดีใจ  ทีมี

การใช้อวจัภาษาทีเกินบรรทดัฐานของการแสดงออกทวัไป 

 

 กวน มึน 

โฮ 

เมย์ ตวัละคร

แสดงออก

ทาง

อารมณ์

และ

ความรู้สกึ

ทีเป็น

ธรรมชาต ิ

การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึทีสมจริงและเป็นธรรมชาติ ทํา

ให้ผู้ชมเชอืและคล้อยตามไปกบับทบาทของตัวละครในตอน   โดยสงิที

ทําให้ตวัละครประสบความสําเร็จสว่นหนึคือการคัดเลอืกตัวละครที

เหมาะสมกบับทบาททีได้รับ 
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ตาราง 8  (ตอ่) 

 

Gerne ของ

ภาพยนตร์

แต่ละ

ประเภท 

Title การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

ตวัละคร การ

วิเคราะห์

สไตล์การ

แสดง 

ลักษณะ 

ภาพยนตร์ 1 

เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์

แนวสยอง

ขวัญ 

(Horror) 

ลดัดา

แลนด์ 

ป่าน ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

การแสดงอารมณ์ทีไม่มากเกินพอดีและเป็นธรรมชาติ  ทําให้ผู้

เชือได้ไม่ยากว่าตัวละครมีความรักในครอบครัว  และมีความ

กดดันจากสิงรอบตวั  ไม่ว่าจะเป็นมารดา  เพือนบ้าน  และ

ครอบครัวตนเองอย่างแท้จริง 

 

ภาพยนตร์ 1 

เรืองทีเป็น

ภาพยนตร์

แนวต่อสู้ 

(Action) 

ฝนตกขึน

ฟ้า 

ตลุ ตวัละคร

แสดงออก

ทางอารมณ์

และ

ความรู้สกึที

เป็น

ธรรมชาติ 

 

มีการแสดงออกทางอารมณ์และความ รู้สึกได้อย่างลึกซึง

ชดัเจน  แม้กระทังการทีตวัละครตลุทีพูดกับหญิงสาวคนรักที

เป็นโสเภณี  เป็นประโยคทีพดูออกมาเรียบง่าย  พร้อมการ

แสดงอารมณ์ทางสายตาทีทําให้ผู้ ชมเกิดความรู้สึกกินใจ 

ลกึซึงและเป็นธรรมชาติ 
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 หากมองในภาพรวมของการแสดงในเรืองของการเคลือนไหว  การใช้เสียง การแสดงอารมณ์

ความรู้สึก  และ การสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร  โดยแยกเป็นประเภทของภาพยนตร์จะ

พบวา่  ภาพยนตร์แนวดรามา (Drama)  ตวัละครจะมีการแสดงออกทางการแสดงของตัวละครในใน

ภาพรวมทีมีความเป็นธรรมชาติในการเคลือนไหว  การใช้นําเสียง  และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกใน

ภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น ตัวละคร“น้องตุ้ม”  จากเรือง บิวตีฟูลบ็อกเซอร์  ทีมีการแสดงออกแบบสาว

ประเภทสองได้อย่างพอดี  หรือ ตวัละคร”เปียก”จากภาพยนตร์เรืองไชยา ทีเป็นนกัมวยและนกัฆ่า ทีมี

บุคลิกลักษณะเป็นคนใต้ทีเหียมโหด  หรือแม้แต่  ตวัละครนําหญิงทีไม่ปรากฎชือ  จากเรืองคืนบาป

พรหมพิราม  ทีมีลักษณะเป็นเด็กสาวต่างจงัหวดั  สวยแบบคนไทยเรียบๆ แต่งกายแบบคนพืนถิน  เป็น

ต้น   ส่วนการแสดงออกทางการใช้เสียง  ตวัละครในหลายเรืองจะมีการใช้เสียงทีเหมาะสม  มีการใช้

ภาษาท้องถิน (Dialect)อาทิ  15 คําเดือน 11 ทีพดูภาษาอีสานตามท้องเรืองหรือบททีมีสถานทีจาก จ.

หนองคาย หรือตัวละครจากเรืองไชยาแทบทุกตัวละครจะใช้ภาษาใต้ เป็นต้น  ในเรืองของการ

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ตวัละครเอกในทกุเรืองมีการแสดงออกทางอารมณ์ทีโดดเด่นและ

เป็นธรรมชาติสูง  เช่น  ตวัละครนําชาย ”ครูพินิจ” จากเรืองสามชกุนนั  แสดงความโดดเดน่ในเรืองของ

การแสดงอารมณ์ความรู้สึกรกัลูกศิษย์และต้องการปกป้องเด็กนกัเรียนจากยาเสพติดอยา่งชดัเจน  รวม

ไปถึง  ตวัละคร”ฟัก”  จากเรืองไอ้ฟัก  ทีสามารถทําให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมจนเกิดความรู้สึกสงสารทีคน

ดีอยา่งฟักต้องถูกสงัคมประนามจนต้องหลงันําตา   อีกทงัเรืองของการสร้างตวัละครและบทบาทของ

ตวัละคร  ทงั 10 เรืองยงัมีความน่าสนใจในแงข่องการสร้างตวัละครทีมีความต้องการชดัเจน  มีสิงทีตวั

ละครอยากเอาชนะ  อยากได้บางสิง  และวิธีทีตวัละครต้องเผชิญและเอาชนะอุปสรรค  เชน่  ตวัละคร”

ส่างหม่อง” จากเรืองชวัฟ้าดินสลาย  มีความต้องการความรัก  เนืองด้วยตงัแต่เด็กไม่มีพ่อแม่  มีความ

ต้องการทางร่ายกาย กล่าวคือตณัหาราคะ  ทีไมส่ามารถระงับอารมณ์จนมองข้ามความมีศีลธรรมผิด

ศีลจนทําให้ประพฤติผิดในกามได้  อีกตัวอย่างคือตัวละคร  จากภาพยนตร์เรืองรัก/สาม/เศร้า ทีตัว

ละครทีพบเจอทีเรืองร้ายแม้กระทงัการโดนข่มขืนและท้องโดยไม่เต็มใจ  เหตุการเลวร้ายทีเกิดขึนใน

ชีวิตทําให้ตัวละครค่อยๆโตเป็นผู้ ใหญ่และพยายามคิดแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจโลก ก้าวข้าม

อปุสรรคได้ในทีสุด 

ส่วนภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance)  ตวัละคร “ดิว” จากภาพยนตร์จดหมายรัก  มี

การแสดงออกทงัทางร่างกาย  การเคลือนไหว  รวมถึงอวจัภาษาทีเป็นธรรมชาติ  ผู้ชมเชือในความเป็น

หญิงสาววยักลางคนทีเสียสามีไปก่อนวนัอันควร  เนืองจากมีแววตาและท่าทางทีเศร้าสร้อย  หรือ                  

ตวัละคร  “เต็น”  ทีมีบุคลิกลักษณะทีมีความสมจริงจากความเป็นศิลปินถ่ายภาพ ผมยาวประบ่า 

ลกัษณะเป็นศิลปิน  แตง่กายสะอาดตา ปรากฎตวัแบบง่ายสบายด้วยกางเกงยีนส์เสมอ  หรือกระทงั 

“หมวยลี”  ตวัละครเอกจากเรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ทีหน้าตาบ่งบอกถึงความมีเชือสายจีน(หมวย)  
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รูปร่างสูง ผอม แขนขายาว ผิวสีขาวเหลือง  ใบหน้าเล็ก รูปไข่  ตาชันเดียว   ผมสีดํา ยาวประบ่า 

นําเสียงอ่อนโยน  แต่งตวัเหมือนหญิงออฟฟิตวยัทํางานทวัไป ใช้ของแบรนด์เนม ซึงนับเป็นตัวละคร

ธรรมดาทีพบเห็นได้ทวัไปจากชีวิตจริง  เช่นเดียวกนักับการแสดงออกทางการใช้เสียง  ทีตวัละครทงั               

3 ตวัละคร  มีการใช้นําเสียงทีเป็นธรรมชาติ มีวธีิการเปล่งเสียงทีสมจริง  ไมต่ะโกน  ไม่เค้นเสียง  และ

ใช้เสียงตามคาแรคเตอร์ของตวัละครนันๆ  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร  

สามารถทําให้ผู้ เสพงานซาบซงึในเรืองราวของละคร  มีความสามารถดึงดูดผู้ ชมให้ติดตามได้อย่างมี

สมาธิเท่ากับทีนกัแสดงมีสมาธิกับบทบาทการแสดงของตน  และท้ายทีสุดการสร้างตัวละครและ

บทบาทของตวัละคร  ยกตวัอยา่งภาพยนตร์รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ตัวละคร “เหมยลี” เป็นผู้ หญิงคิด

บวก มองสิงรอบตวัเป็นเรืองสวยงามเสมอ อยากมีความรักแตข่ีกลัว ด้วยความทีเป็นโสดและไม่เคยมี

แฟนมากอ่น ออ่นประสบการณ์ จึงทําให้ไม่กล้าเสียง แต่มีความเชือมันในความรัก ค่อนข้างเพ้อฝัน 

และช่างจินตนาการ  ความกลวัทีจะรักใครสักคนของเหมยลี  เกือบทําให้สูญเสียคนทีรักไป  แต่ทงันี

ทังนันตัวละครมีความชดัเจนในความต้องการของตนเอง  ทีสุดท้ายตัวละครก็ยอมทําตามในสิงที

ตนเองต้องการและเอาชนะความกลวัทีจะรักใครได้ในทีสุด 

ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั (Triller)  จากการศึกษาภาพยนตร์ทงั 3 เรือง ได้แก ่ ภาพยนตร์เรือง 

13 เกมส์สยอง  ภาพยนตร์เรืองแฝด และภาพยนตร์เรืองจอมขมังเวทย์  ตัวละครพิม/พลอยจากเรือง

แฝดตัวละครเป็นคนรักแรง  เกลียดแรง  อาการทางจิตมกัเห็นภาพหลอนของฝาแฝดของตวัละคร

เพราะตวัละครคิดวา่ตนเป็นสาเหตทุีทําให้ฝาแฝดของตนเสียชีวติ ทําให้ตวัละคร เริมมีการเปลียนแปลง

ทางอารมณ์ จากเป็นคนร่าเริง กลายเป็น คนโกรธ สับสน และคล้ายเป็นคนมีปัญหาทางจิต เป็นตวั

ละครทีซับซ้อนมาก  การแสดงออกทางร่างกายของตัวละคร  การแสดงออกทางการใช้เสียง  การ

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  สามารถหลอกคนดูได้อย่างแนบเนียนวา่อาการทตีวัละครเป็นนนั

คือการทีตวัละครมองเห็นฝาแฝดทีตายไปแล้ว   จงึนบัได้วา่การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกนนัมี

ความสมจริงและเป็นธรรมชาติ  รวมถึงการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครทีสามารถทําให้ผู้ชม

เข้าถึงและจบัต้องได้  หรือแม้กระทังตัวละคร  “ภูชิต พึงนาทอง” จากภาพยนตร์ 13เกมส์สยอง ที                    

ตวัละครสามารถจบัต้องได้  เหมือนพนักงานบริษัทตามท้องถนนทีพบเห็นได้ทวัไป  ทีมีลักษณะของ                  

ตวัละครทีเมือกอ่นเป็นคนทีค่อนข้างมองโลกในแง่ดี  เป็นคนรักครอบครัว  มีข้อเสียทีเป็นคนเชือคนงา่ย  

มีจิตใจอ่อนแอถูกชกัจูงได้ง่าย  และออ่นต่อโลก  เมือโดนกดดนัถึงทีสุด  ภูชิตสามารถทําได้ทุกอย่าง  

กราบเท้าเด็กช่างกล  กินอุจจาระสุนัข ฆ่าสัตว์ใหญ่  ไปจนถึงฆ่าคน  ในขณะทีตัวละคร “อิทธิ”                      

ในภาพยนตร์เรือง จอมขมงัเวทย์ มีการแสดงทีสมจริงและเป็นธรรมชาติทําให้ผู้ชมมีการคล้อยตามกบั

ตวัละครทีอดีตเป็นนายตํารวจหนว่ยพิเศษ เคยจบัคนร้ายทีเกง่กล้าทางอาคม หนงัเหนียวฟันแทงไม่เข้า

มานบัไม่ถ้วน แตต่วัเองกลับต้องโทษคดีวิสามญัคนร้าย จนกลายเป็นนกัโทษถกูขังลืมอยู่ในคกุมืดแดน
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จองจําพิเศษ และพยายามให้วิชาอาคมให้หลุดพ้นจากการจองจํา แต่สุดท้ายก็ยังพ่ายแพ้ให้กับ

นายตํารวจรุ่นลูกทีฝึกอาคมจนเหนือกวา่ บวกกับลักษณะทีมีรูปร่างบึกบึน  หน้าตาหน้ากลัว แววตา

ดดุนั ไว้หนวดและเคลายาว การแต่งตัวสกปรก ขนเยอะ ท่าเดินและท่านงัดูมีอํานาจ ยิงทําให้ผู้ ชมมี

ความรู้สึกร่วมด้วยจนเกินความสนใจไปตลอดเรือง  สําหรับในภาพยนตร์ประเภทนีพบในเรืองของการ

ใช้เสียงทีอาจมีลักษณะทีแตกต่างจากบรรทดัฐานไปบ้างจากตัวละครอิทธิ  ภาพยนตร์จอมขมงัเวทย์  

ในเรืองของโทนเสียงทีกดตําลงมากและการพดูในจงัหวะทีคอ่นข้างช้ากวา่การพดูของคนทวัไป 

ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) เรืองลดัดาแลนด์  เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวญัเพียงเรือง

เดียวในรอบทศวรรษ  ทีได้รับรางวลันกัแสดงนํายอดเยียมในการประกวดรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติ

สุพรรณหงส์   ตวัละคร”ป่าน” จากเรืองเป็นแมบ้่านทีใช้ชีวิตอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม ่พร้อมหน้าครอบครัว

ประกอบด้วย สามีและลูกชาย 1 คน  ตัวละครมีการแสดงออกทังทางร่างกายทีเป็นธรรมชาติ การ

แสดงออกทางการใช้เสียง  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ทีเหมาะสม   แม้กระทังฉากที

ตกใจเพราะลูกหาย  หรือฝันร้ายเห็นสิงเหนือธรรมชาติก็ไมไ่ด้มีลักษณะของการเคลือนไหว  การเปล่ง

เสียง  หรือการแสดงอารมณ์ทไีมม่ากเกินพอดี  ส่วนการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร  แม้วา่

ตวัละครจะถูกสร้างขึนจากแม่บ้านธรรมดา  แต่บริบทแวดล้อมก็ทําให้ตวัละครน่าสนใจจากการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัตวัละครแวดล้อม  ทงัสามี  ลูกชาย  บรรดาเพือนบ้าน และพอ่แมข่องตวัละครเอง   

ภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy)   ภาพยนตร์เรืองหนหิูนอินเตอร์   มีตัวละครคือ หนูหิน 

ทีมีการแสดงออกทางร่างกาย  การแสดงออกทางการใช้เสียง  การแสดงออกทางอารมณ์และ

ความรู้สึกทีแตกตา่งจากบรรทดัฐาน  ในการแสดงอารมณ์  เช่น  อารมณ์ดีใจและรังเกียจ  แต่ความ

ตลกทีแสดงออกนนั  ไม่ใช่การจงใจทีจะเรียกเสียงหวัเราะในสถาการณ์ทีหนูหินจะต้องเผชิญในเรือง  

แม้จะมีความเป็นไปได้ยากแตผู่้ชมก็คล้อยตามและเชือได้ในแง่ของความเป็นภาพยนตร์ประเภทตลก

ขบขนั  การสร้างตวัละครทีทําให้หนหูินมีทา่ทางเชยและซือ ดทู่าทางมาจากต่างจงัหวดั รูปร่างตวัเล็ก 

ผอมบาง  ผมสนัทรง ม้าเต่อ  ผิวคลําเล็กน้อย  ลักษณะใบหน้ามีโหนกออกแนวคนอีสาน  พูดภาษา

อีสานเป็นหลัก  พูดภาษากลางไม่ถนัด  สวมเสือคอกระเช้า นุ่งผ้าซินตลอดเวลา ท่าทางอารมณ์ดี                  

ทําให้ผู้ ชมมีความเชือและเรียกเสียงหวัเราะได้อย่างไม่ยาก  เพราะมีความตลกด้วยตวัละครและ

สถานการณ์  แทนทีจะตลกด้วยคําพูดทีหยาบคายหรือเจ็บตวัเหมือนตลกคาเฟ่ หรือตัวละคร “เมย์” 

จากภาพยนตร์เรือง กวน มึน โฮ ทีมีการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางการใช้เสียง การ

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก และการสร้างตัวละครและบทบาทตวัละครทีสมจริงและเป็น

ธรรมชาติ ทําให้ผู้ชมเชือและคล้อยตามไปกบับทบาทของตวัละคร  อีกทงัลกัษณะของตวัละครทีสร้าง

ให้เป็นคนพดูเกง่ ยิมเก่ง นา่รัก มีนําใจ ออ่นโยน ฉลาด ร่าเริงแจม่ใส มองโลกในแง่ดี และมีการแต่งตวั

ตามแบบวยัรุ่นสไตล์เกาหลีทวัไป ยิงเป็นการเพิมอรรถรสในการรับชมและมีความรู้สึกร่วมไปกบัตวั
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ละครด้วย  ในส่วนของการใช้เสียงตวัละครแสดงได้ดี เช่น บทสนทนาสนั ๆ ทีกล่าวว่า “เอาป่ะล่ะ” แต่

การเล่นกบันําเสียงทําให้ผู้ชมรู้สึกวา่กําลังจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่เกินความคาดหมายจากตวัละคร  

หลังจากทีผ่านเรืองเศร้ามาแล้ว 

ส่วนภาพยนตร์แนวต่อสู้  (Action)  เพียงเรืองเดียว  ได้แก่ภาพยนตร์เรืองฝนตกขึนฟ้า  ถูกจดั

อยู่ในประเภทภาพยนตร์ประเภทต่อสู้  เนืองด้วยว่ามีฉากการต่อสู้ ในลักษณะการใช้ปืนต่อสู้

คอ่นข้างมากทีปรากฎในภาพยนตร์ ตวัละคร “ตุล” ทีปรากฎในภาพยนตร์นันมีลักษณะชดัเจน  จาก

ความเป็นตํารวจนอกเครืองแบบหนีคดี  กล่าวคือมีผิวสีแทน  แก้มตอบ ขอบตาดําคลําเหมือนคนอด

นอน ผมยุง่และยาวประบ่า  หนวดเคราประปราย เคลือนไหวด้วยทา่ทีทีคล่องแคล่วว่องไว  แต่งตวัมอ

ซอ เสือเชิตแขนยาว  กางเกงยีนส์  และยงัมีการแสดงออกทางการใช้เสียงทีมีความเหมาะสมและเป็น

ธรรมชาติ  การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีไม่เสแสร้ง  มีการสือความหมายทีพูดได้อย่าง

ลึกซงึชดัเจน  แม้กระทงัคําวา่ “พีรักเธอ”  ทีตุลพูดกับหญิงสาวคนรักทีเป็นโสเภณี  เป็นประโยคทีพูด

ออกมาเรียบงา่ย   แต่รู้สึกกินใจ  หรือการทีตวัละครสามารถใช้ภาษาเงียบระหวา่งคําพดูในการสือสาร

ได้อย่างแนบเนียน  ลึกซึงและเป็นธรรมชาติ   การสร้างตัวละครและบทบาทของตัวละคร                             

จากภาพยนตร์เรืองดงักล่าว  มีการเปลียนแปลงตวัละครจากตํารวจมาเป็นโจรทีต้องถกูตามล่า  แต่การ

เปลียนแปลงของชีวิตจาหน้ามือเป็นหลงัมืออยา่งรวดเร็วทําให้ตวัละครทีถกูสร้างขึนขาดความสมจริง

อยู่บ้าง หรือแม้กระทงัการสร้างให้ตวัละครเป็นตํารวจทีเกง่กาจ  สามารถหนีการจบักมุได้เสมอ  แตค่น

รักกลบัถกูฆ่าตายในขณะทีอยู่ในบ้านด้วยกนั  เป็นต้น 

 



บทที 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาเรือง ตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย: กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์ ผู้ ศึกษาได้ทําการศกึษาเจาะลึกทีลกัษณะตวัละครนาํ

ชายและหญิงทีพบในภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์  วิเคราะห์สไตล์การแสดงที

ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ และยังได้ทําการศึกษาทศันะ

ของผู้ทีเกียวข้องกบัการแสดงต่อการแสดงและนกัแสดงภาพยนตร์  เพือช่วยให้บุคคลทีเกียวข้องด้าน

การแสดงเข้าใจถึงรูปแบบตัวละคร และสไตล์การแสดงในวงการภาพยนตร์ในปัจจุบัน  โดยผู้ ศึกษา                  

ได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทสังคมและ                    

วฒันธรรมไทย  โดยได้ศึกษาการแสดงจากกรณีศึกษาบทบาทตัวละครของนกัแสดงทีได้รับรางวัล

ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  ค รังที 12-21 (ปี 2545 -2554) ในบทบาทของตัวละครนํา                       

(Main Character) ทงัชายและหญิง ผู้ วิจยัได้มุง่ประเด็นการศึกษาวเิคราะห์ตวัละครในภาพยนตร์ไทย 

และสไตล์การแสดง ไทยในปัจจบุนั  โดยสามารถสรุปผลได้ดงันี 

 

5.1  ความมุ่งหมายของการวจัิย 

     1.  เพือศกึษาวิเคราะหต์วัละครในภาพยนตร์ไทยในบริบทสังคมและวฒันธรรมไทย 

    2.  เพือศกึษาวิเคราะห์รูปแบบสไตล์การแสดงในภาพยนตร์ไทย  

 

5.2  วิธีดาํเนนิการวจัิย 
5.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ผู้ ศึกษาจะทําการเลือกกลุ่มตวัอย่างตัวละครนําชายและหญิงจากภาพยนตร์ทีนักแสดงนํา

ได้รับรางวลัภาพยนตร์แหง่ชาติสุพรรณหงส์    ตงัแตปี่ พ.ศ 2545 - 2554  ดงันี 

 

นักแสดงนําชายยอดเยียม 

ปีทไีด้รับรางวัล            ภาพยนตร์เรือง        ตัวละครทวิีเคราะห์      นักแสดง  

ครังที 12  ประจําปี 2545       15 คํา เดือน            หลวงพอ่โล่ห์           นภดล  ดวงพร 

ครังที 13 ประจําปี 2546       บิวตีฟลูบ็อกเซอร์            น้องตุ้ม                  อสันี  สุวรรณ   

ครังที 14  ประจําปี 2547        ไอ้ฟัก                             ฟัก                        ปิติศกัดิ  เยาวนานนท์ 

ครังที 15 ประจําปี 2548       จอมขมงัเวทย์                อิทธิ               ฉตัรชยั เปล่งพานชิ  
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ครังที 16 ประจําปี 2549        13 เกมส์สยอง         ภูชิต  พึงนาทอง        กฤษดา สุโกศล   

ครังที 17 ประจําปี 2550         ไชยา                             เปียก                           อคัรา  อมาตยกลุ  

ครังที 18 ประจําปี 2551         แฮปปีเบิร์ธเดย์              เต็น                        อนนัดา เอเวอริงแฮม 

ครังที 19 ประจําปี 2552         สามชกุ                        อาจารย์พินิจ            ปรเมศร์ น้อยอํา   

ครังที 20 ประจําปี 2553         ชวัฟ้าดินสลาย              ส่างหมอ่ง            อนนัดา เอเวอริงแฮม   

ครังที 21 ประจําปี 2554         ฝนตกขึนฟ้า                  ตลุ                        นพชยั ชยันาม    
 
นักแสดงนําหญิงยอดเยียม  

ปีทไีด้รับรางวัล                   ภาพยนตร์เรือง         ตัวละครทวิีเคราะห์     นักแสดง 

ครังที 12  ประจําปี 2545           1+1 เป็นสูญ                 โกโก้                       อริสรา  วงษ์ชาลี 

ครังที 13 ประจําปี 2546         คืนบาปพรหมพิราม       หญิงไมท่ราบชอื      พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์   

ครังที 14  ประจําปี 2547         เดอะเลตเตอร์                ดิว                      แอน ทองประสม   

ครังที 15 ประจําปี 2548         เออ๋เหรอ                       ลูกแก้ว         นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ  

ครังที 16 ประจําปี 2549          หนูหิน เดอะมฟูวี           หนูหิน                 รุ้งลาวลัย์ โทนะหงษา 

ครังที 17 ประจําปี 2550         แฝด                            พิม/พลอย           มาชา่ วฒันพานิช 

ครังที 18 ประจําปี 2551         รักสามเศร้า                    นํา                      รัชวิน วงศ์วริิยะ   

ครังที 19 ประจําปี 2552         รถไฟฟ้า มาหานะเธอ     เหมยลี   ศิริน หอวงั   

ครังที 20 ประจําปี 2553           กวน มนึ โฮ                เมย์                    หนึงธิดา โสภณ  

ครังที 21 ประจําปี 2554         ลดัดาแลนด์                   ป่าน                    ปิยธิดา วรมสุิก   

   

 รวมไปถึงประชากรศึกษาทีเป็นบุคลากรทีเกียวข้องการผลิตภาพยนตร์จากสถานทีราชการ 

บริษัท  และค่ายภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ นกัวชิาการ ผู้ กํากบั นกัแสดง ผู้ ฝึกนกัแสดง ผู้ ชม อีกจํานวนหนงึ     

ซงึไมส่ามารถสรุปจํานวนประชากรได้อย่างแนช่ดั  ด้วยเหตทุีบคุลากรเหล่านีไมใ่ชพ่นกังานประจํา 

 

5.2.2  เครืองมือทใีช้ในการเก็บข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้เลือกเครืองมือทีใช้ในการศกึษาได้แก ่

1. ภาพยนตร์  โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์ทีนกัแสดงนําชายและหญิงได้รับรางวลัภาพยนตร์

แห่งชาติสุพรรณหงส์    ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2554   ครังที 12-21  จํานวน 20 คน โดยเป็นนกัแสดง             

นําชาย 10 คน  นกัแสดงนําหญิง 10 คน   

2. การสัมภาษณ์  โดยใช้คําถามแบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured interview)  การใช้

คําถามแบบกึงโครงสร้างนีช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตดัคําถามบางคําถามและเพิมคําถามพิเศษเฉพาะ
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เรืองขณะทีทําการสมัภาษณ์ได้  และผู้สัมภาษณ์สามารถจดัเรียงคําถามให้เหมาะสมกบัผู้ถกูสมัภาษณ์

และสถานการณ์แวดล้อมทีแตกตา่งกนั การสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างนนั ผู้วิจยัสามารถเพิมคําถาม

ในประเด็นใหมบ่างประเด็นทีได้จากการสัมภาษณ์ซงึไมไ่ด้พิจารณาถึงมาก่อนเพือช่วยให้ได้ข้อมูลทีมี

ความหนาแน่นขึนซงึจะเป็นประโยชน์ตอ่การวจิยัและเนือหาวิจยัมากขึน 

 

5.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวจิยัเรืองตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวฒันธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์

ไทยทีได้รับรางวลัแหง่ชาติสุพรรณหงส์  ผู้วิจยัใช้วธีิรับชมและวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงั 20 เรือง  และใช้

การเก็บข้อมูลโดยตรงตามตัวผู้ ให้ข้อมูลด้วยตนเอง  ได้แก่ นักวิชาการ  ผู้กํากับ  นักแสดง ผู้ ฝึก

นกัแสดง  ในวงการภาพยนตร์  ในชว่งระหวา่งเดือน  กรกฎาคม 2554 ถงึเดือน มีนาคม 2556 

 

5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัครงันี ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก ่ การศึกษาตวัละครและสไตล์การแสดงของนกัแสดง

ในภาพยนตร์ไทยในภาพยนตร์ไทย  เพือหาบริบาททางสังคมและวฒันธรรม  โดยใช้ทฤษฎีการ

วิเคราะห์ตวัละคร  เพือหาลักษณะของตวัละครไทย และทฤษฎีการแสดง เพือหารูปแบบของการแสดง

ไทยในช่วงทศวรรษทีผ่านมา   

  

5.3  สรุปผลการศึกษาวจัิย 

 ผลจากการศึกษาตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทสงัคมและวฒันธรรมไทย : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์  ตงัแต่ปี พ.ศ. 2545-2554  ในบทบาทของนกัแสดง

นําชายและหญิง   และจากการสมัภาษณ์ทศันะผู้ เกียวข้อง  

 

 5.3.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร 

จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของนักแสดงนําชาย และหญิงทีได้รับรางวลัภาพยนตร์

แห่งชาติสุพรรณหงส์  ตงัแต่ปี พ.ศ 2545- 2554  จํานวน 20 เรือง รวมทังสิน 20 คน  โดยใช้กรอบการ

วิเคราะห์โดยประเมินจาก ลักษณะทางกายภาพ ด้านสังคม และจิตวิทยาข้างต้น  ทําให้ได้ผล

การศกึษาโดยสรุปดงันี 

5.3.1.1 ข้อมูลทางกายภาพ 

ลกัษณะทางกายภาพของตวัละครทีปรากฎในภาพยนตร์ผู้ วิจยัได้ทําการศึกษา อายุ  ส่วนสูง

และนําหนกั  สีผม  นยัน์ตา  สีผิว  ท่าทาง  บุคลิกทวัไป  ข้อบกพร่อง  พนัธุกรรม  เมือผู้สร้างงานมีภาพ

ของตวัละครในจินตนาการแล้ว  ก็จะมอบหมายให้ผู้ คัดเลือกนักแสดง (Casting) ได้ทําการคดัเลือก
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นักแสดงให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายคดัเลือกนกัแสดง  และผู้ กํากับทีได้ทําการวิเคราะห์และ

ตีความจากบทภาพยนตร์มากทีสุด  ซึงอาจมีลักษณะทางกายภาพของนักแสดงทีอาจทําการ

เปลียนแปลงได้ยาก เช่น  ส่วนสูง  นําหนัก  รูปร่างหน้าตา  แต่อย่างไรก็ตาม  หลักการการคดัเลือก

นักแสดงนัน  ผู้ มีหน้าทีในการคัดเลือกนักแสดงจะทําการคัดเลือกนักแสดงตามหลักการคดัเลือกที

สามารถนํามาปรับบคุลิกลักษณะให้ตรงกบัความต้องการของผู้ สร้างงานได้ตามสมควร ทีเรียกกนัว่า 

“พลิกบทบาท” เพราะเป็นภาพทีผู้ชมไมคุ่้นกบัภาพทีปรากฏในใจ หรือเป็นภาพทีเปลียนแปลงไปจาก

ตวัตนของนกัแสดง  เช่นการใส่คอนแทคเลนส์เพือเปลียนสีตาจากสีดําเป็นสีนําตาลออ่น  เพือให้หน้าดู

ออ่นวยัลง  หรือการเปลียนสีผมจากสีดําเป็นสีแดง  เพือให้ลกัษณะตวัละครกลายเป็นสาวเปรียวมาก

ขึน  เป็นต้น 

ผลการศึกษาตวัละครด้านกายภาพ  จะเห็นได้วา่ตัวละครนําชายในภาพยนตร์ไทย เป็นแบบ

ฉบบัของเพศชายทีมีจิตใจเป็นชายแท้เกือบทงัหมด  มีเพียง 1 เรืองเทา่นนัทีเป็นลกัษณะของชายจิตใจ

เป็นหญิง  ได้แก่เรือง   บิวตีฟลูบ็อกเซอร์  ตวัละครนําชายส่วนใหญ่มีอายุเฉลียที 31 -35 ปี  ซงึเป็นวยัที

ก้าวเข้าสู่วยักลางคน เป็นวยัทีต้องสร้างรากฐาน  สร้างครอบครัว  และฐานะให้มันคง  ดงันนัช่วงอายุ

ในวยันีถือเป็นวยัทีมีเรืองราวในชีวิตทีนา่สนใจ  โดยเฉพาะเรืองของความรัก  จึงเป็นวยัทีเหมาะสมใน

การสร้างเรืองราวในภาพยนตร์ให้น่าสนใจ  อีกทงัรูปร่างหน้าตาของตวัแสดงนําชายส่วนใหญย่งัจดัวา่มี

รูปร่างหน้าตาทีจดัวา่เป็นชายไทยแท้  กล่าวคือ  มีสีตาสีผมสีดํา  ตดัผมสนัรองทรง  สีผิวสีแทน  รูปร่าง

สันทัด เป็นต้น   ส่วนเรืองท่าทางของตัวละครนําชายจะมีลักษณะคล่องแคล่ว  กระฉับกระเฉง  ดู

แข็งแรง  บคุลิกดี  มีการแตง่กายทีสะอาด  ดูดี  แต่จะมีความแตกต่างกนัไปตามอาชีพ  และมีการพูด

ภาษาไทย  ทีเป็นภาษากลางเกือบทงัหมด   จะมีเพียงสามเรือง  ได้แก่  15 คําเดือน 11 ทีตวัละครพูด

ภาษาถินอีสาน เรืองบิวตีฟูลบ็อกเซอร์  พูดภาษาถินภาคเหนือ  และเรืองไชยา พูดภาษาถินภาคใต้   

โดยส่วนมากตัวละครนําชายในภาพยนตร์จะมีลักษณะความเป็นบุรุษในอุดมคติ กล่าวคือมี

ความสามารถ สมบูรณ์แบบ  และมกัดูดีในการปรากฏตัวฉากแรกเสมอ  แล้วจางค่อยๆแปรเปลียน

สภาพไปเป็นสภาพทีเลอะเทอะ  ไม่ดูแลตวัเอง  ไม่น่าดูมากขึน  อาทิเช่น  เรืองไอ้ฟัก  จอมขมงัเวทย์  

13เกมส์สยอง  ไชยา  แฮปปีเบิร์ดเดย์  ช ัวฟ้าดินสลาย  ฝนตกขึนฟ้า  ทีมีลักษณะทางกายภาพที

คล้ายกัน  อาทิ  ผม หนวดเครารุงรัง  หน้าตามอมแมมไปด้วยคราบสกปรก  เสือผ้าเปรอะเปือน                  

เป็นต้น   

ส่วนลักษณะทางกายภาพของตัวละครนําหญิงในภาพยนตร์ไทยนัน  โดยมากมีรูปร่าง                 

หน้าตาดี  จัดได้ว่ามีความสวยงามในแบบยุคสมัยของการสร้างภาพยนตร์เรืองนนัๆเช่นเดียวกับ

นักแสดงนําชาย   ตวัละครโดยมากมีอายุประมาณ 21-25 ปีซึงเป็นวยัรุ่นตอนปลายทียงัคงความ

สวยงาม  ชว่งอายสํุาหรับผู้ หญิงในวยันีถือเป็นวยัทีมีเรืองราวในชีวิตทีน่าสนใจในแง่มุมของของความ
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รัก จึงเป็นวยัทีเหมาะสมในการสร้างเรืองราวในภาพยนตร์ให้น่าสนใจ  อีกทงัรูปร่างหน้าตาของตัว

แสดงนําหญิงส่วนใหญ่ยังจัดว่ามีรูปร่างหน้าตาทีจัดวา่เป็นหญิงไทยแท้  กล่าวคือ  มีสีตาสีผมสีดํา   

ตดัผมสันตามสมยั  สีผิวสีขาวเหลือง  รูปร่างผอม สูงโปร่ง เป็นต้น   ส่วนเรืองท่าทางของตวัละครนํา

หญิงจะมีลักษณะคล่องแคล่ว  กระฉบักระเฉง  ดสูุขภาพดี  บคุลิกดี  มีการแตง่กายทีสะอาด  ดูดี  แต่

จะมีความแตกต่างกนัไปตามอาชีพ  และมีการพูดภาษาไทย  ทีเป็นภาษากลางทงัหมด   จะมีเพียง

เรืองเดียว  ได้แก ่ หนหิูนอินเตอร์   ทีตวัละครพดูภาษาถินอีสาน เทา่นนั   โดยส่วนมากตวัละครนําหญิง

ในภาพยนตร์จะมีลกัษณะของความอ่อนแอในจิตใจมกัมีความทกุข์กับเรืองของความรัก กล่าวคือมัก

เสียใจและผิดหวงัเรืองของความรักแบบหนุ่มสาว  การพลดัพรากจากคนรกั  ความไม่สมหวงัในชีวิตคู่    

อาทิเช่น  เรือง 1+1=0  คืนบาปพรหมพิราม  รักสามเศร้า  เดอะ เลทเทอร์  แฝด  กวนมึนโฮ  ลัดดา

แลนด์  ทีฝ่ายหญิงจะต้องออ่นแอ  ต้องการคนมาปกป้อง  ตวัละครหญิงจะมอบความรักให้กบัคนคน

เดียว และเป็นทีน่าสังเกตว่า  ตัวละครทัง 10 เรืองทีเป็นตัวละครนําหญิงจากภาพยนตร์ทีได้

ทําการศกึษาข้อมูลเป็นการนําเสนอจากการเล่าเรืองผ่านมุมมองของตวัละครนําหญิงทงัหมด 

 5.3.1.2 ข้อมูลทางสังคม 

ภาพยนตร์ไทยสะท้อนภาพของสงัคมผ่านตวัละคร โดยการสร้างภูมิหลัง และสภาพแวดล้อม

ของตวัละคร ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ตวัละครทงัชายและหญิงเป็นชนชนักลาง ประกอบอาชีพที

หลายหลาย พบเป็นพนกังานออฟฟิตมากทีสุด จากเรือง รักสามเศร้า  รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  13 เกมส์

สยอง  กวนมนึโฮ  และประกอบอาชีพอืน    เช่น  ช่างภาพ (จากเรืองแฮปปีเบิร์ดเดย์)  ครู (จากเรือง

สามชุก)  นกัเขียน( จากเรืองเดอะ เลทเทอร์)  โดยตวัละครเหล่านีมีงานทํา และมีรายได้ปานกลาง                

พอเลียงตนเองและครอบครัวได้  พบว่าตัวละครเหล่านีมีการศึกษาทีสูงในระดับปริญญาตรีขึนไป                    

จะมีตัวละครทีมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรีในภาพยนตร์ทีตัวละครมีภูมิลําเนาและเรืองราวใน

ภาพยนตร์ทีอยู่ต่างจังหวดัเท่านัน  เช่น  ตัวละครน้องตุ้ม  จากภาพยนตร์เรืองบิวตีฟูลบ็อกเซอร์                      

ทีมีภูมิลําเนาในจังหวดัเชียงราย  ตวัละครเปียก  จากภาพยนตร์เรืองไชยา  ทีมีภูมิลําเนาในจังหวดั                 

สุราษฎร์ธานี  ตัวละครหนูหิน  จากภาพยนตร์เรืองหนูหิน  เดอะมูฟวี  ทีมีภูมิลําเนาในจังหวัด

อุบลราชธานี  ส่วนสภาพครอบครัวของตัวละครจะเห็นได้ว่าตัวละครส่วนใหญ่อาศัยอยู่กบับุพการี                

(พอ่แม ่ผู้เลียงดู)และอยูก่บัครอบครวั (ตวัละคร สามี/ภรรยา และลูก)  ส่วนข้อมูลทางด้านสังคมอืนๆ 

เช่น ศาสนา  ส่วนใหญ่ตวัละครนบัถือศาสนาพุทธ  มีเชือชาติไทยทงัตวัละครชายและหญิง  จะมีเพียง 

2 ตัวละครทีไม่ได้เป็นคนเชือชาติไทยแท้   ได้แก่  ตวัละครส่างหม่องจากภาพยนตร์เรืองชวัฟ้าดินสลาย  

ทีมีเชือชาติพม่า  และตวัละครเหมยลี  จากภาพยนตร์เรืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ทีมีเชือชาติจีนแท้  

และโดยมากตัวละครอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมากกว่าชุมชนชนบท  และตวัละครแทบทุกตวัจะไม่

ปรากฎการมีส่วนร่วมทางการเมือง  และไมป่รากฏเรืองงานอดิเรกทีชดัเจน 
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จากการศึกษาตวัละครในภาพยนตร์  พบว่าตวัละครมกัประสบปัญหาอย่างหนักหน่วงด้าน

สงัคม   โดยมากเป็นปัญหาทีก่อเกิดจากสภาพการใช้ชีวิตคู่ สภาพครอบครัวทีแตกแยก ปัญหาการ

ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว  ประเด็นปัญหาทีเกียวกบัปากท้อง การกระเสือกกระสนทํามาหากิน ทีมี

การต่อสู้  แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น การนึกถึงประโยชน์ส่วนตวัเป็นทีตัง นบัเป็นประเด็นทีมีความสําคัญ

รองลงมาก  นอกจากนียงัพบประเด็นปัญหาด้านยาเสพติด และอาชญากรรม ปัญหาเหล่านีได้ถูก

สะท้อนออกมาในบทบาทของตวัละครนําทงัชายและหญิง  ซึงตัวละครจะมีพัฒนาการ โดยการผ่าน

ชีวิตไปอยา่งยากลําบากในตอนต้นและพบทางออกในท้ายเรือง  แตเ่ป็นทีน่าสงัเกตวา่ทางออกของตัว

ละครในภาพยนตร์หลายเรืองเป็นทางออกทีไมไ่ด้สวยงาม  และมกัมีจุดจบทีต้องพบกบัความสูญเสีย  

เช่น  ตวัละครหลวงพอ่โล่ห์  จากภาพยนตร์เรือง 15คําเดือน 11 ทีมรณภาพจากความพยายามลงไปจดุ

บงัไฟใต้แมน่ํา ตวัละครส่างหมอ่ง  จากภาพยนตร์เรือง ชวัฟ้าดินสลาย  ทีเป็นบ้าเพราะไม่สามารถรับ

สภาพของภรรยาทีฆ่าตัวตายและทีตนเองต้องอยู่กับศพภรรยาได้  ตัวละครภูชิต  พึงนาทอง                      

จากภาพยนตร์เรือง 13เกมส์สยอง  ทีต้องสูญเสียโอกาสและคนทีตนเองรัก  เพราะความโลภหลงเชือ

เด็กทีหลอกให้เล่นเกมส์  ตวัละครตลุ  จากภาพยนตร์เรืองฝนตกขึนฟ้า  ทีต้องพบจดุจบของชีวิตเพราะ

ไปเจอวา่ผู้มีอิทธิพลทําผิดจึงพยายามตามจบัเนืองด้วยตนเองเป็นตํารวจทีรักความยติุธรรม  เป็นต้น   

 5.3.1.3 ข้อมูลทางจิตวิทยา 

ในการศึกษาข้อมูลทางจิตวิทยาของตัวละคร  ประกอบไปด้วย  พฤติกรรมทางเพศ  

บุคลิกลักษณะทัวไป  ภาวะทางอารมณ์  ทัศนคติต่อชีวิต  ความสามารถพิเศษ  ระดับสติปัญญา                 

โดยผลการศึกษาพบวา่  พฤติกรรมทางเพศส่วนมากไม่ปรากฏในภาพยนตร์  จะมีเพียง 2 เรืองเท่านนัที

ปรากฏชดัเจน  ได้แก่  ภาพยนตร์เรืองบิวตีฟูลบ็อกเซอร์  ทีปรากฏพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศจากชาย

เป็นหญิง  เนืองจากมีฮีโร่ในใจเป็นสาวประเภทสอง    และภาพยนตร์เรืองชวัฟ้าดินสลายทีมีพฤติกรรม

ทางเพศกบัภรรยาผู้ทีเลียงด ู โดยบุคลิกทีโดดเดน่ของตวัละครนําทงัชายและหญิงพบวา่เป็นผู้มีจิตใจดี

และอ่อนโยน  มักมีมุมมอง และทัศนคติทีมองโลกในแง่ดี  อารมณ์ดี  มีระดับสติปัญญาทีดี  เช่น  

ภาพยนตร์เรืองไอ้ฟัก  ทีไม่สามารถทอดทิงแมเ่ลียงได้ถึงแม้แมเ่ลียงจะเป็นบ้า  และภาพยนตร์เรืองหนู

หิน เดอะมุฟว ี ทีคิดชว่ยเหลือคนอืนเสมอ  อีกทงัยงัพบวา่ตวัละครนําทุกตวัสะท้อนให้เห็นถงึแง่คิดทาง

คณุธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และประเพณีของคนไทย  โดยแทรกอยู่ในการแสดงออก และอุปนิสัย

ของตวัละคร  ทีเห็นได้ชดัเจน  ได้แก่ เรืองของความซือสัตย์สุจริต  เช่น  ภาพยนตร์เรือง  ฝนตกขึนฟ้า  

ทีเป็นตํารวจทียดึมนัในคุณธรรมจนทําให้ตนเองตกอยู่ในอนัตราย  ตวัละครมกัยดึถือในเรืองความเชือ 

โดยส่วนมากเป็นทางเชือทางพุทธศาสนา เป็นตัวแทนของภาพความดีงามทางพุทธศาสนา เช่น  

ภาพยนตร์เรือง  15 คําเดือน 11  ทีหลวงพ่อโล่ห์มีเจตนาดีอยากให้คนเข้าวดัทําบุญ  ทําให้พยายาม

สร้างบงัไฟพญานาคปลอมขึน  หรือภาพยนตร์เรืองสามชุก  ทีครูพินิจมีเจตนาดีให้นกัเรียนในอําเภอ
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สามชุกไมเ่กียวข้องกบัยาเสพติด  นอกจากนียงัพบตวัละครนําบางเรืองทีแสดงมุมมองทางความเชือ

ทางไสยศาสตร์   เชน่  จอมขมงัเวทย์    แฝด  และลดัดาแลนด์  ทียงัมีการสอดแทรกความเชือเรือง ผี  

วิญญาณ  การทําไสยเวทย์  สิงเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวถีิแหง่ตะวนัออก และความอ่อนแอ

ในจิตใจมนุษย์ทีต้องพงึสิงเล้นลบัมาทําให้เกิดความมนัใจในการดําเนินชีวิต 

ข้อมลูทงัสามด้านของตวัละคร นอกจากจะทําให้เห็นภาพสะท้อนของคนไทย  ข้อมูลดังกล่าว

ยงัมีความสัมพันธ์กับการสร้างตัวละครให้มีความสมจริงเป็นภาพทีปรากฏในภาพยนตร์  โดยใน

ภาพรวมของการสร้างตัวละครและบทบาทของตวัละครนันมีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ  ซึง

สามารถนิยามได้จากการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครวา่การสร้างตัวละครและบทบาทของ

ตวัละครทีสมจริง   คือ  การทีตวัละครถกูสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างพอดี  ทงัลักษณะทางด้านกายภาพ  

ทางด้านสงัคม  และทางด้านจิตวิทยาพร้อมทังถ่ายทอดการแสดงออกมาได้อย่างน่าเชือถือ  เช่นตวั

ละครเป็นคนต่างจงัหวดั  มีการสร้างตัวละครและบทบาทให้พูดภาษาถิน  หรือคนแก่อายุมาก  ทีมี

ทา่ทางการเดินอย่างเหมาะสมกบัอายุ  ส่วนการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครทีไม่สมจริง  คือ  

การทีตวัละครถกูสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างขาดความพอดี  ทงัลักษณะทางด้านกายภาพ  ทางด้าน

สงัคม  และทางด้านจิตวิทยา  พร้อมทงัถ่ายทอดการแสดงออกมาได้อย่างขาดความน่าเชือถือ  เช่น  

ตวัละครเป็นเด็ก  แต่มีการสร้างตวัละครให้การแสดงออกทางบทบาทมีอายุมากเกินจริง เป็นต้น  จาก

การศกึษาพบวา่ การสร้างตวัละครและบทบาทส่วนใหญ่มีลักษณะสมจริง   

ภาพยนตร์แนวดรามาจะมีเพียง 1 เรืองเท่านนั  ทีขาดความสมจริง ได้แก่เรือง  รถไฟฟ้ามาหา

นะเธอ  ตวัละครนําหญิงชือเหมยลี  ทีการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครมีความสมจริงในเรือง

ของการมีความชัดเจนในความต้องการของตนเอง  ทีสุดท้ายตวัละครก็ยอมทําตามในสิงทีตนเอง

ต้องการและเอาชนะความกลัวทีจะรักใครได้ในทีสุด  ลักษณะการสร้างตวัละครนนัจะทําให้ผู้ชมรู้สกึวา่

ตวัละครเป็นผู้หญิงคิดบวก มองสิงรอบตวัเป็นเรืองสวยงามเสมอ อยากมีความรกัแต่ขีกลัว ด้วยความที

เป็นโสดและไมเ่คยมีคนรกัมากอ่น ออ่นประสบการณ์ จงึทําให้ไมก่ล้าเสียง แต่มีความเชือมนัในความ

รัก ค่อนข้างเพ้อฝัน และช่างจินตนาการ  ความกลัวทีจะรักใครสักคนของเหมยลี  เกือบทําให้สูญเสีย

คนทีรักไป  แต่สิงทีดขูัดกบัความเป็นจริงไปบ้างคือเรืองของการสร้างตวัละครให้ผู้ ชมเชือวา่หญิงสาว

หน้าตานา่รักและมีความมนัใจในตวัเองคนนีไม่เคยมีคนรัก และขีอาย  หรือความไมเ่สถียรของตวัละคร

ในเรืองของความรัก  ทีบางครังก็มีความกล้าในการแสดงออก  แต่บางครังก็ไม่มีความกล้าจนทําให้

เกือบจะไมส่มหวงัในความรกั  เป็นต้น  ส่วนภาพยนตร์ระทึกขวญั  ตวัละครทงั 3 เรือง  มีการสร้างตัว

ละครและบทบาทของตวัละครมีความไม่สมจริง  ในเรือง 13เกมส์สยอง  ตวัละครภูชิต  พึงนาทอง  มี

บทบาทของตวัละครออกแนวไม่สมจริงไปบ้างในหลายฉากทีมีการฆ่า  หรือมีศพเกิดขึน  รวมถึงการ

ห่างไกลความสมจริงทีขัดกันคือตัวละครนําชายทีมีลักษณะนิสัยทีอ่อนโยน รักครอบครัว  และมี
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ลกัษณะทางกายภาพทีเป็นคนเรียบร้อย  สะอาดสะอ้าน  จะลุกขึนมาทําสิงทีผิดศีลธรรมแทบทุกข้อ 

ภาพยนตร์เรืองแฝด  ตวัละครนําชือพิม/พลอย มีการสร้างตวัละครมีความสมจริงโดยเฉพาะในช่วงแรก

ทีผู้ชมเชือสนิทใจวา่ฝาแฝดเป็นตวัละครพีน้องสองคนทีรักกันมาก  แต่การสร้างตวัละครและบทบาท

ของตวัละครทีต้องแสดงเป็นคนทงัสองคน  ยงัไมมี่เอกลักษณ์พอทีจะแยกแยะความแตกตา่งของคนทงั

สองคน  ภาพยนตร์เรืองจอมขมงัเวทย์  ตวัละครอิทธิ  การสร้างตวัละครและบทบาทของตัวละครมี

ความสมจริง  สําหรับภาพยนตร์แนวไสยศาสตร์  ทีอยู่ทีความเชือส่วนบคุคล  ถึงแม้จะมีฉากทีห่างไกล

จากความจริง แต่ลักษณะของตัวละครทีค่อยๆเปลียนจากตํารวจเป็นคนเล่นไสยศาสตร์มีความ

แตกตา่งกนัมาก  จนเกือบจะไมใ่ช่คนเดิม  รวมถึงลักษณะกายภาพทีมีลกัษณะของความเป็นตวัละคร

ทีเป็นแบบแผน ( Type Character)  ซงึหมายถงึ  ตวัละครทีมีลกัษณะของรูปแบบทีตายตวัในบทบาท

นนัๆ  ส่วนภาพยนตร์แนวตลกขบขัน มีภาพยนตร์ 1 เรืองทีมีการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละคร

มีความสมจริง แต่ไมท่งัหมด  เนืองด้วยประเภทของภาพยนตร์เป็นแนวทางค่อนไปทางไม่สมจริงอยู่

แล้ว  ตวัละครหนหิูนจงึมีลักษณะทางกายภาพ  ทางสังคม  และทางจิตวิทยาทีต้องให้ผู้ ชมภาพยนตร์

เกิดความตลกขบขันอยู่แล้ว  ส่วนภาพยนตร์แนวสยองขวญั 1 เรือง  ได้แก่เรืองลัดดาแลนด์  ตัวละคร

นําหญิงชือป่าน  เป็นตวัละครทีถูกสร้างขึนอย่างเหมาะสม  กล่าวคือ  บริบทแวดล้อมทําให้ตวัละคร

นา่สนใจจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัตวัละครแวดล้อม  ทงัสามี  ลูกชาย  บรรดาเพือนบ้าน และพอ่แม่ของ

ตวัละครเอง  ซงึสิงเหล่านีเป็นบริบทแวดล้อมทีทําให้การสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครมีความ

สมจริง และภาพยนตร์แนวต่อสู้  1 เรือง  ได้แกเ่รืองฝนตกขึนฟ้า  ตัวละครตุล  มีการเปลียนแปลงของ

การสร้างตวัละครได้อยา่งชดัเจน  จากตํารวจมาเป็นโจรทีต้องถกูตามล่า  แต่การเปลียนแปลงทีค่อยๆ

ดําเนินไปทีละนิด  ทําให้มีผลต่อทศันคติของตวัละครอย่างเป็นธรรมชาติ  แต่ในแง่ของการสร้างตวั

ละครและบทบาทของตัวละคร ในบางช่วงยังทําให้ขาดความเชือไปบ้าง  เช่นตัวละครเป็นตํารวจที

เก่งกาจ  สามารถหนีการจบักุมได้เสมอ  แต่คนรักกลับถูกฆ่าตายในขณะทีอยู่ในบ้านด้วยกัน  หรือ  

การทีตํารวจหนุม่อนาคตไกลกลบัเลือกโสเภณีเป็นคนรัก  เป็นต้น   

กล่าวโดยสรุป จากภาพยนตร์ 20 เรือง  มีภาพยนตร์ 3 เรืองทีไม่มีความสมจริงด้านการสร้าง

ตวัละครและบทบาทของตัวละคร  โดยภาพรวมคิดเป็นภาพยนตร์ทีมีการสร้างตวัละครและบทบาท

ของตวัละครทีสมจริงคิดเป็น  ร้อยละ  85  โดยภาพยนตร์ทงั 3 เรืองเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวญั 

 

 5.3.2. ผลการวิเคราะห์สไตล์การแสดง 

จากการวิเคราะห์สไตล์การแสดง ในภาพรวม พบวา่ ตวัละครนําชายและหญิงมีการแสดงออก

ทางการเคลือนไหว การแสดงออกทางการใช้เสียง การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในแบบของ

คนไทย ดงัตอ่ไปนี 
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 5.3.2.1  การเคลือนไหว 

การเคลือนไหวในอิริยาบถทงั 4 นัง  ยืน  เดิน  นอน  จะมีรูปแบบทีไม่ตายตัว  เนืองจากตัว

ละครนําชายหญิงทีนํามาศึกษามีลักษณะตวัละคร (Character)  ทีแตกต่างกนั  จึงมีอากปักิริยาที

แตกต่างกนัในการเคลือนไหวแบบต่างๆ  ซึงเป็นลักษณะทีเฉพาะตวัของแต่ละคน   แต่ในภาพรวม

พบวา่การเคลือนไหวของตวัละครในภาพยนตร์มีความเป็นธรรมชาติและมีความเหมาะสมกบัลักษณะ

ของตวัละคร  ยคุสมยั  และประเภทของภาพยนตร์ที การเคลือนไหวทีอปกติพบในภาพยนตร์ประเภท

ตลกขบขนั  ในเรืองของจงัหวะทีมีการเร่งให้เร็วหรือช้าด้วยเทคนิค  เพือให้เกิดอารมณ์ขันร่วมกับตวั

ละครในบางฉาก  และภาพยนตร์ประเภทระทึกขวญัทีตวัละครต้องมีลักษณะทีเหนือธรรมชาติด้วย

ลักษณะตัวละครทีเป็นคนคุกทีเล่นไสยศาสตร์อยู่แล้ว  แต่ภาพยนตร์ในประเภทอืนยังคงมีการ

เคลือนไหวในอิริยาบถทงั 4 ทีเป็นธรรมชาติและเหมาะสมกบัตวัละคร  

 5.3.2.2 การใช้เสียง 

 จากการศึกษาในส่วนของการใช้เสียง  พบว่าตัวละครมีการใช้เสียงที ค่อนข้างเป็น

ธรรมชาติและเหมาะสมกบัลักษณะของตวัละคร หากแต่มีความแตกต่างกนัไปตามลักษณะของตัว

ละครทีควรจะเป็น  อาทิ ตวัละครจะมีการใช้นําเสียงออ่นโยนเมือพูดเมือต้องการสอนหรือโน้มน้าวใจ  

หรือตัวละครเมือพูดกับเพือนการใช้เสียงและคําทีใช้จะเป็นกันเองมาก  เมืออยู่กับคนทีแอบชอบ 

นําเสียงก็จะเปลียนเป็นพูดจาสุภาพ  เสียงเบา แบบสะกดความรู้สึกเขินอาย  ซึงการใช้เสียงของตวั

ละครในภาพยนตร์แต่ละเรืองนนั  ความเหมาะสมจะมีความสัมพันธ์กบัการเคลือนไหว  และการ

แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครอีกด้วย  เช่นตัวละครจะเปล่งเสียงดังและมีการพูดทีมี

จ ังหวะรวดเร็วเมือแสดงอารมณ์โกรธ  โดยจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ทังหมดในภาพรวมของ                    

ทกุประเภทภาพยนตร์ พบวา่มีภาพยนตร์เพียงหนงึเรืองเท่านนั  ทีมีการใช้นําเสียงทีอปกติในช่วงครึง

หลังของภาพยนตร์  คือเรือง  จอมขมงัเวทย์  ซงึเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวญั  ดงันนัในภาพรวมของ

การศกึษาสรุปได้วา่การใช้เสียงของตวัละครในภาพยนตร์ไทยนนัมีความเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ 

 

   5.3.2.3 การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

 การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร  มีความสําคญัต่อสไตล์การแสดง  อีกทงัการ

แสดงความรู้สึก หรือแสดงอารมณ์ทีสอดคล้องตามบทบาททีได้รับยงัเป็นส่วนสําคญัในการพิจารณา  

รวมถงึการถา่ยทอดความรู้สึก เป็นไปตามสถานการณ์และเจตนารมณ์อย่างสมจริงสมเหตุผล ยังเป็น

ส่วนสําคญัในการพิจารณาการให้รางวลันกัแสดงนํายอดเยียมสําหรับรางวลัสุพรรณหงส์  โดยการ

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครมีส่วนทําให้ตวัละครมีการแสดงออกทีมีรูปแบบ 
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(Pattern) แตกตา่งกนัไปในแต่ละอารมณ์   ซงึการแสดงออกของอารมณ์ทงั 5 ซึงเป็นอารมณ์พืนฐาน

ของตวัละครในภาพยนตร์ไทยมีการแสดงออกดงัตอ่ไปน ี

5.3.2.3.1 อารมณ์มีความสุข  (Happiness)  

การแสดงอารมณ์มีความสุขของตัวละครในทุกแนวภาพยนตร์จะมีลักษณะทีเป็น

ธรรมชาติ  เหมือนในชีวิตประจําวนัทีเราพบเห็นทวัไป  ตวัละครแสดงนําชายหญิงจะแสดงอากปักริยา

ของคนทีมีความสุขทีเห็นในภาพยนตร์ทุกเรืองคือการยิม  ตัวละครจะยิมกว้างและเห็นฟัน  อีกทัง

สายตาทีเป็นประกายแห่งความสุข  มีการสบตาคู่สนทนา  มีการหัวเราะสอดแทรกการสนทนา  ใน

ระหวา่งการสนทนากบัคูส่นทนาจะมีการสมัผัสร่างกายบางส่วน  เชน่  จบัมือ  ลูบหน้า  กอดคู่สนทนา  

เป็นต้น  อีกทงัยงัมีระดบัของนําเสียงทีดงัขึนกว่าปกติ  การเคลือนไหวร่างกายก็มีความรวดเร็วยิงขึน 

ลักษณะของศีรษะและลําตวัมีลักษณะยืดหรือเชิดขึน แต่ทงันีจะมีประเภทของภาพยนตร์ทีมีความ

แตกตา่งจากภาพยนตร์ประเภทอืน  ได้แก่  ภาพยนตร์แนวตลกขบขัน  กล่าวคือตวัละครจะมีอากัป

กริยา  อวจันภาษา  และการเคลือนไหวทีใหญ่หรือมากกวา่ภาพยนตร์ประเภทอืน   

5.3.2.3.2  อารมณ์เศร้า  (Sadness)     

การแสดงอารมณ์เศร้าของตวัละครในทกุแนวภาพยนตร์จะมีลกัษณะทีคล้ายกนั  โดย

กิริยาทีปรากฏในตัละครหญิงเกือบทุกเรืองได้แก่ การนําตาไหลและอาการสะอึกสะอืน  รวมถึงมี

ลกัษณะร่างกายทีสนั  ไมอ่ยู่นิง  มีลกัษณะโค้งงอและตกลง  ลักษณะของการเอามือปิดหน้าระหว่าง

ร้องไห้  ก็ยงัพบเห็นได้ทวัไปในภาพยนตร์หลายประเภททังตัวละครนําหญิงและชาย  แต่เป็นทีน่า

สังเกตว่าลักษณะการทรุดตัวลงอย่างอ่อนแรงขณะร้องไห้จะพบแทบทุกเรืองในตัวละครนําชายทุก

ประเภทของกลุ่มภาพยนตร์ทีเป็นประชากรของการศึกษา  ในขณะทีตัวละครนําหญิงจะไม่มีการทรุด

ตวัลงไปในขณะทีแสดงอาการโศกเศร้า  และมีภาพยนตร์สองเรืองจากกลุ่มประชากรทงัหมด  ทีไม่

ปรากฎฉากทีตวัละครนําแสดงอาการเศร้า  ได้แก่เรือง  จอมขมงัเวทย์  และ หนูหิน เดอะมูฟวี  ทีเป็น

ภาพยนตร์แนวตลกขบขนั   

5.3.2.3.3  อารมณ์โกรธ  (Anger) 

การศึกษาภาพยนตร์ในแต่ละกลุ่มพบว่าอาการแสดงอารมณ์โกรธจะมีลักษณะ

คล้ายกนัดงัทีกล่าวมา  หากแตข่ึนอยูก่บัระดบัความโกรธทีมาทําให้กระทบใจ หากเป็นแคก่ารไม่พอใจ

ก็จะแสดงอาการเพียงสีหน้าและนําเสียง  แตถ้่าเป็นเรืองทีทําให้ระดบัความโกรธของตวัละครมีอารมณ์

โกรธทีรุนแรง  ก็จะมีการทําลายข้าวของ  การเคลือนไหวร่างกายทีมากขึน  การใช้ระดับนําเสียงทีดัง

มากขึน  ซงึการตวัละครนําในทุกเรืองจะมีการแสดงอารมณ์โกรธทีคอ่นข้างเป็นธรรมชาติ  กล่าวคือเป็น

กิริยาทีพบเห็นได้ทวัไปจากคนรอบข้าง  ยกเว้นเรืองหนูหิน  เดอะมูฟวี ทีตวัละครนําหญิงมีการแสดง



224 

 

อาการโกรธออกมาคอ่นข้างมากกวา่ปกติ  ทําให้เกิดความขบขันในฉากทีตัวละครแสดงอารมณ์โกรธ  

เนืองจากเป็นภาพยนตร์แนวตลกขบขัน   
 

5.3.2.3.4  อารมณ์กลัว  (Fear)   

การแสดงอารมณ์กลัวของตวัละครในทุกแนวภาพยนตร์จะมีลักษณะทีคล้ายกนัคือ

การแสดงอารมณ์กลวัจะมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวนัทีเราพบเห็นทวัไป  จะแตกต่างกันทีสิงที

กลัวคืออะไร  ถ้าเป็นการทีตัวละครกลัวสิงทีมีชีวิต  ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ หรือกลัวเรืองในชีวิตทีเป็น

นามธรรม  เช่น กลัวตาย  กลัวตกงาน  กลัวไม่มีใครรัก   การแสดงอารมณ์จะมีความคล้ายคลึงกัน  

กล่าวคือตวัละครจะมีอาการหายใจแรงขึน  ทิศทางการเคลือนทีของตวัละครจะถอยหลงั/เคลือนไหวไป

ด้านหลัง  ไหล่และช่วงลําตัวห่อและลู่ลง  ตวัละครจะมีการมองไปรอบๆหรือมองทีคู่สนทนาอย่าง

หวาดระแวง สลบักบัการมีนําตาคลอหรือนําตาไหล และอาจมียกแขนหรือขาขึนเพือป้องกนัตนเองร่วม

ด้วย  มีการแสดงสีหน้าหวาดกลัว  รวมถึงการใช้สายตามองผู้บุกรุกหรือสิงแปลกปลอมอย่าง

หวาดระแวง  มีการหายใจทีแรงและเร็วขึน  รวมถึงการแสดงการใช้แขนขาในการปกป้องตนเองจาก

การถูกคกุคาม  แต่รูปแบบกลัวสิงทีมองไม่เห็น (สิงลีลับ) ในภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  และ

ภาพยนตร์แนวสยองขวญั (Horror) จะมีการแสดงออกของตวัละครทีชดัเจนในความหวาดกลัวทางสี

หน้าและท่าทาง  มากกวา่ภาพยนตร์ประเภทอืน  เนืองจากเป็นประเภทของภาพยนตร์ทีต้องการกระตกุ

ความหวาดกลวัของผู้ชม  และอาจเพราะเนืองจากการแสดงอารมณ์ของตวัละครเป็นอารมณ์กลวัทีมา

จากสิงทีมองไมเ่ห็น  จงึต้องการทีจะให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมในความหวาดกลัวไปกบัตวัละคร  จึงเป็นเหตุ

ให้ตวัละครแสดงออกชดัเจนในสีหน้าและทา่ทางมากกวา่ภาพยนตร์ประเภทอืน 

 

5.3.2.3.5  อารมณ์รังเกียจ  (Disgust)   

การแสดงอารมณ์รังเกียจของตวัละครในทกุแนวภาพยนตร์จะมีลกัษณะทคีล้ายกนัคือ

การแสดงอารมณ์รังเกียจจะมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวนัทีเราพบเห็นทวัไป  จะแตกต่างกนัทีสิงที

รังเกียจวา่คืออะไร  กล่าวคือตวัละครจะมีการแสดงออกทีมีการหายใจแรงขึน  มีการเบนตวัและศีรษะ

จากสิงทีรังเกียจชดัเจน  ส่วนสีหน้าตวัละครจะขมวดคิว  หรีตาลง  เบะปากหรือแสยะปากตามระดับที

รังเกียจ  หากรังเกียจมาก  ตวัละครจะเบะปากเป็นรูปสระอิ  ร่วมด้วยกิริยาอืน เช่น ยกแขนหรือขาขึน

เพือปัดป้อง  การพดูจาทีมกักล่าวคําสบถ  การกรีดร้อง เอะอะเสียงดงัเมือมีอารมณ์ตกใจร่วมด้วย  แต่

ประเภทของภาพยนตร์แนวตลกขบขันจะมีลักษณะของอารมณ์รังเกียจทีมากกว่าภาพยนตร์ประเภท

อืนๆ โดยจะมีอาการแสดงออกทางสีหน้าทีค่อนข้างมาก  เช่น  การอ้าปากกว้างคิวขมวด หลบัตาปี เบะ

ปากจนเป็นรูปสระอิ  และการใช้เสียงทีดัง พูดเสียงดงั  กรีดเสียงดงั  แต่จากการศึกษาพบข้อสรุปว่า

อารมณ์รงัเกียจเป็นอารมณ์ทีพบได้น้อยทีสุดในบรรดาการแสดงอารมณ์พืนฐานทงัห้าของตวัละคร 
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การแบ่งประเภทของภาพยนตร์ เป็นตัวแปรสําคัญในการหาผลสรุปของสไตล์การ

แสดง  เพราะจากกลุ่มตวัอย่างภาพยนตร์ทีศกึษาพบวา่  ภาพยนตร์ประเภทดรามา  รักโรแมนติก ตลก

ขบขัน  สยองขวญั  ระทึกขวัญ   และแนวต่อสู้   มีสไตล์การแสดงของนักแสดงในภาพรวมมีความ

สมจริงต่างกัน  กล่าวคือภาพยนตร์แนวดรามา (Drama) ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก (Romance) 

ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ (Horror) และภาพยนตร์แนวต่อสู้  (Action) มีความเหมาะสมและเป็น

ธรรมชาติ  ในขณะทีภาพยนตร์แนวระทึกขวญั  และตลกขบขัน  มีลักษณะของการแสดงออกของตวั

ละคร  ในการเคลือนไหว  การใช้เสียง  และการแสดงอารมณ์และความรู้สึกทียงัมีความแตกต่างจาก

บรรทดัฐานของคนไทยในโลกปัจจบุนั  โดยพบวา่ 

1.การเคลือนไหวของตวัละครในภาพยนตร์ รวม 2 เรือง มีความแตกต่างจากบรรทดั

ฐานในการเคลือนไหวของคนไทย ได้แก่ภาพยนตร์แนวระทกึขวญั(Triller)  1 เรือง และภาพยนตร์แนว

ตลกขบขนั (Comedy) 1 เรือง คิดเป็นความสมจริงทางการเคลือนไหวของตวัละครในภาพยนตร์  คิด

เป็นร้อยละ 90    

2.การใช้เสียงของตัวละครในภาพยนตร์ 1 เรือง มีความแตกต่างจากบรรทัดฐานใน

การใช้เสียงของคนไทย  ได้แก่ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  เพียง 1 เรือง  คิดเป็นความสมจริง

ทางการใช้เสียงของตวัละครในภาพยนตร์  คิดเป็นร้อยละ 95   

3.และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครในภาพยนตร์ รวม 3 เรือง 

มีความแตกต่างจากบรรทัดฐานในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของคนไทย ได้แก่

ภาพยนตร์แนวระทึกขวญั(Triller)  2 เรือง  และภาพยนตร์แนวตลกขบขัน (Comedy) 1 เรือง คิดเป็น

ความสมจริงทางการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตวัละครในภาพยนตร์  คิดเป็นร้อยละ 85    

 

5.4  อภปิรายผล 

        ในส่วนของการอภิปรายผลผู้วิจยัมีประเด็นในการอภิปรายทงัสิน 3 ประเด็น  ได้แก่  ภาพของ

ตวัละครทีสะท้อนลกัษณะของความเป็นไทย  รูปแบบของการแสดงหรือสไตล์การแสดงในภาพยนตร์

ไทย   รวมไปถึงแนวทางการพฒันาการแสดงของไทย  โดยจะทําให้ผู้ ทีเกียวข้องกบัวงการการแสดง

ภาพยนตร์ได้ตระหนกัถงึงานทีสร้างสรรค์  และตระหนกัถึงการพฒันาทิศทางการแสดงภาพยนตร์ทีมี

ความเหมาะสมในบริบทวฒันธรรมและสงัคมไทย  โดยมีรายละเอียดของการอภิปรายผลดงัตอ่ไปนี 

 

 5.4.1  ตัวละครภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย  

ภาพยนตร์ เป็นศิลปะแขนงหนึงทีสะท้อนคุณค่าของสังคมไทย เป็นสือทีช่วยกระจายและ

เผยแพร่ความทันสมัย ค่านิยม ความเชือต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสังคมให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
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กว้างขวางทีสุด ซงึก็เป็นการสะท้อนภาพชีวิตและสังคมไทยในช่วงหนึงของการทําภาพยนตร์นนั คือ 

นอกจากจะเป็นสือในการขายฝันแล้ว ภาพยนตร์ยงัทําให้เห็นถงึวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมท่ามกลาง

ความเชือต่าง ๆ กล่าวคือ จากการทีภาพยนตร์จะต้องผูกพนักับชีวิตของคน ทําให้ผู้ สร้างได้แทรก

ทศันคติ คา่นิยม ประเพณี และขนบธรรมเนียมวฒันธรรมต่าง ๆ ลงไปด้วย ตวัอย่างทีเห็นได้ชดั ได้แก ่

เสือผ้า การแต่งกาย ตลอดจนลกัษณะคําพดูต่าง ๆ เป็นต้น ซงึสิงตา่ง ๆ เหล่านีได้มีการผันแปรไปตาม

สภาพสังคมทีไม่หยุดนิง ลักษณะเหล่านีบางทีก็สามารถสร้างอิทธิพลให้แก่คนในสังคมได้อีกด้วย 

ดงันนัภาพยนตร์จึงอาจจะเป็นได้ทงักระจกทีคอยสะท้อนสภาพของสังคมและยงัเป็นไฟทีคอยส่องสวา่ง

ในแนวทางของสงัคมอีกด้วย (ศรอนงค์  สุขยิง.  2547) 

 ภาพยนตร์ไทยนนัเกิดขึนจากการจําลองเรืองราวในชีวติจริง อนัมีเนือหาทีแต่งขึนเพือให้ผู้ดเูกิด

ความเพลิดเพลิน มีความตืนเต้น เร้าใจ หรือสะเทือนอารมณ์ด้วยเรืองราวทีสนุกสนานหรือชวนฉงน

สงสยัอย่างสมเหตุสมผล ภาพยนตร์จะสมบูรณ์ได้ จะต้องมีตวัละครทีสําคญั  ได้แก่  ตัวละครนําชาย

หญิง  หรือทีเรียกวา่  พระเอกนางเอก  และการทีภาพยนตร์จะประสบความสําเร็จนนั  สิงสําคญัอีก

ประการคือการศึกษาและวิเคราะห์ตวัละครให้เข้าใจความรู้สึกนกึคิดของตวัละครอยา่งถอ่งแท้เสียกอ่น  

ก็จะทําให้การแสดงทีออกมานนัมีความสมจริงและผู้ชมเกิดความเชือในสิงทีได้รับชมรับฟัง  ตัวละคร  

หมายถึง  การกระทํา (action) ซึงการกระทํา  ก็คือตัวละคร  และไม่จําเป็นต้องเป็นทีทีเขาพูด (Syd 

Field.  1984) การทําความเข้าใจในตวัละครในบทภาพยนตร์เป็นการอธิบายพฤติกรรมการกระทํา  

เป็นการเล่าเรืองด้วยภาพ  ดงันนัเราต้องแสดงให้เห็นวา่ตวัละครแสดงหรือมีการตอบสนองอย่างไรกบั

สถานการณ์  บางครังเมืออา่นบทจึงเกิดความรู้สึกวา่การอธิบายลักษณะตวัละครไม่ชัดเจน  ซึงบางที

อยากให้ตวัละครแสดงอารมณ์รุนแรงกวา่นี  มีมิติมากกว่านี  ให้สัมผัสทีชดัเจนมากกว่านี  ซึงเหล่านี

เป็นสิงทีตวัละครแสดงอารมณ์และอากปักิริยาให้ตวัละครในบทภาพยนตร์มีชีวิตขึน 

 สําหรับภาพยนตร์ไทยทีศกึษานนัตวัละครจะอยูใ่นลกัษณะของตวัละครหลายลกัษณะหรือตวั

ละครทีมีลักษณะซับซ้อน (Round or Complex Characters) คือ ตวัละครทีแสดงลักษณะนิสัยใน

หลาย ๆ ด้านออกมา เป็นลกัษณะทีเหมือนมนุษย์มากทีสุด เพราะมีชีวิตชีวา มีความคิด มีอารมณ์ มี

ความรู้สึก มีทงัดีทงัเลวอยูใ่นตวัละครตวัเดียว รวมทงัยงัมีความเปลียนแปลงหรือมีพัฒนาการในทาง

ลกัษณะนิสัยเหมือนกบัมนษุย์จริง ๆ คือ ตวัละครจะมีการเปลียนแปลงลกัษณะนิสยัหรือการกระทําไป

ตามสถานการณ์หรือเหตุปัจจยัทีเกิดขึนหรือเปลียนแปลงไป (มนชนก ทองทิพย์.  2540) ซึงเป็น

ลกัษณะของตวัละครทีมีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ  ซงึสามารถนิยามได้จากการสร้างตวัละครและ

บทบาทของตวัละครว่าการสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครทีสมจริง   คือ  การทีตวัละครถูก

สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างพอดี  ทงัลกัษณะทางด้านกายภาพ  ทางด้านสังคม  และทางด้านจิตวิทยา

พร้อมทงัถา่ยทอดการแสดงออกมาได้อย่างน่าเชือถือ เช่น ภาพยนตร์เรืองลัดดาแลนด์  ตัวละครนํา
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หญิงชือป่าน  เป็นตวัละครทีถูกสร้างขึนอย่างเหมาะสม  กล่าวคือ  บริบทแวดล้อมทําให้ตวัละคร

นา่สนใจจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัตวัละครแวดล้อม  ทงัสามี  ลูกชาย  บรรดาเพือนบ้าน และพอ่แม่ของ

ตวัละครเอง  ซงึสิงเหล่านีเป็นบริบทแวดล้อมทีทําให้การสร้างตวัละครและบทบาทของตวัละครมีความ

สมจริง และเมือศกึษาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดงันี 

 ผลการศึกษาตวัละครด้านกายภาพทังตัวละครชายและหญิง  สะท้อนให้เห็นภาพของ

ผู้ชายผู้หญิงไทยทีสะท้อนออกมาในปัจจุบันอย่างชัดเจน  จะเห็นได้ว่าตวัละครนําชายในภาพยนตร์

ไทย เป็นทีนา่สังเกตวา่  มีภาพยนตร์ 1 เรืองทีเป็นลักษณะของเพศชายทีจิตใจเป็นหญิง  ได้แก่เรือง   

บิวตีฟูลบ็อกเซอร์  ซึงเป็นภาพสะท้อนของการบ่งบอกถึงการเปิดกว้างเรืองของเพศทีสามมากขึน  

หลังจากทีภาพยนตร์เรืองบิวตีฟลูบ็อกเซอร์เผยแพร่  ทําให้มีภาพยนตร์ทีตีแผ่ภาพสะท้อนของการเป็น

เพศทีสามตามมาอีกมาก  อาทิ  เพือน..กรูักมงึวะ่  รักแห่งสยาม  ไม่ได้ขอให้มารัก  เป็นต้น  อีกทงัตวั

ละครนําชายส่วนใหญมี่อายุเฉลียที 31 -35 ปี     ซึงเป็นวยัทีก้าวเข้าสู่วยักลางคน เป็นวยัทีต้องสร้าง

รากฐาน  สร้างครอบครัว  และฐานะให้มันคง  ดงันนัช่วงอายุในวยันีถือเป็นวยัทีมีเรืองราวในชีวิตที

น่าสนใจ  โดยเฉพาะเรืองของความรัก  จึงเป็นวยัทีเหมาะสมในการสร้างเรืองราวในภาพยนตร์ให้

นา่สนใจ  โดยส่วนมากตวัละครนําชายในภาพยนตร์จะมีลักษณะความเป็นบรุุษในอุดมคติ กล่าวคือมี

ความสามารถสมบูรณ์แบบ และมกัดูดีในการปรากฏตวัฉากแรกเสมอ แล้วแปรเปลียนสภาพไปเป็น

สภาพทีเลอะเทอะ  ไมด่แูลตวัเอง  ไมน่า่ดมูากขึน  อาทิเช่น  เรืองไอ้ฟัก  จอมขมงัเวทย์  13เกมส์สยอง  

ไชยา  แฮปปีเบิร์ดเดย์  ชัวฟ้าดินสลาย  ฝนตกขึนฟ้า  ซึงจะมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ไทย

สมยักอ่นทีลักษณะกายภาพของตวัละครนําชายมักจะมีภาพทีสมบูรณ์แบบเสมอ  ส่วนลักษณะทาง

กายภาพของตวัละครนําหญิงในภาพยนตร์ไทยนนั มีลกัษณะทีสวยงามในแบบยุคสมยัของการสร้าง

ภาพยนตร์เรืองนนัๆ  ตวัละครโดยมากมีอายุประมาณ 21-25 ปีซึงเป็นวยัรุ่นตอนปลายทียงัคงความ

สวยงาม  ชว่งอายุสําหรับผู้หญิงในวยันีถือเป็นวยัทีมีเรืองราวในชีวติทีนา่สนใจในแง่มุมของของความ

รัก จึงเป็นวยัทีเหมาะสมในการสร้างเรืองราวในภาพยนตร์ให้น่าสนใจ  อีกทงัรูปร่างหน้าตาของตัว

แสดงนําหญิงส่วนใหญย่งัจดัวา่มีรูปร่างหน้าตาทีจดัวา่เป็นหญิงไทยแท้  ตดัผมสันตามสมยั  สีผิวสีขาว

เหลือง  รูปร่างผอม สูงโปร่ง เป็นต้น   ส่วนเรืองท่าทางของตัวละครนําหญิงจะมีลักษณะคล่องแคล่ว  

กระฉบักระเฉง  ดสูุขภาพดี  บคุลิกดี  มีการแต่งกายทีสะอาด  ดดูี ซงึเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงไทยใน

ปัจจบุนั   โดยส่วนมากตวัละครนําหญิงในภาพยนตร์จะมีลกัษณะของผู้หญิงทีมกัจะอ่อนแอ  ต้องการ

คนมาปกป้อง  และจะมอบความรักให้กับคนคนเดียว เหมือนภาพของผู้ หญิงไทยในปัจจุบัน  แต่ใน

ขณะเดียวกนัภาพของตวัละครหญิง 10 ปีก่อนกบัปัจจบุนัก็เปลียนไป  เหมือนภาพยนตร์เรือง  รถไฟฟ้า

มาหานะเธอ  ทีมีภาพของผู้หญิงทีสมยัใหม่และทดัเทียมผู้ ชายมากขึน  ออกไปทํางานนอกบ้านเป็น
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ปกติ  สามารถดืมเหล้าได้  เมาได้เหมือนผู้ชาย  เดินทางไปไหนมาได้ด้วยตนเอง  ดูแลสุขภาพมากขึน 

เป็นต้น 

  ด้วยสภาพสงัคมทีมีความซบัซ้อนมากขึน และเกิดปัญหาทางสงัคมในลกัษณะต่าง ๆ 

มากขึน ปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้ผู้คนต้องทํางานหนักเพือทีจะหารายได้เลียงตนเองและครอบครัว

อย่างเพียงพอ ด้วยสภาพของสงัคมไทยในปัจจบุนัมีการเปลียนแปลงไปอยา่งมาก ผู้คนในสังคมมีการ

เบียงเบนความสัมพนัธ์ไปจากเดิม และสถาบนัทางสังคมก็ทําหน้าทีไม่ครบสมบูรณ์ สิงเหล่านีเป็น

ปัจจยัพืนฐานทีทําให้เกิดปัญหาสงัคม ปัญหาสงัคมไทยมีอยู่มากมาย เชน่ ปัญหาทีเกียวกับครอบครัว 

ปัญหาทีเกียวข้องกบัเศรษฐกิจ ปัญหาทีเกียวข้องกบัความรุนแรง หรือปัญหาเชิงปรัชญา ซึงปัญหา

เหล่านีมกัจะสะท้อนอยู่ในภาพยนตร์ไทยอยา่งชดัเจน จากการศึกษาตวัละครในภาพยนตร์ พบว่าตวั

ละครมกัประสบปัญหาอย่างหนกัหนว่งด้านสงัคม โดยมากเป็นปัญหาทีกอ่เกิดจากสภาพการใช้ชีวิตคู่ 

สภาพครอบครัวทีแตกแยก ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว  ประเด็นปัญหาทีเกียวกบัปาก

ท้อง การกระเสือกกระสนทํามาหากิน ทีมีการต่อสู้  แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ปัญหาเหล่านีได้ถูกสะท้อน

ออกมาในบทบาทของตัวละครนําทงัชายและหญิง ซึงตวัละครจะมีพฒันาการ โดยการผ่านชีวิตไป

อย่างยากลําบากในตอนต้นและพบทางออกในท้ายเรือง  แต่เป็นทีน่าสังเกตว่าทางออกของตวัละครใน

ภาพยนตร์หลายเรืองเป็นทางออกทีไมไ่ด้สวยงาม  และมกัมีจุดจบทีต้องพบกบัความสูญเสีย  เชน่  ตวั

ละครภูชิต  พึงนาทอง จากภาพยนตร์เรือง 13 เกมส์สยอง  ทีต้องสูญเสียโอกาสและคนทีตนเองรัก  

เพราะความโลภหลงเชือเด็กทีหลอกให้เล่นเกมส์ หรือตวัละครตลุ  จากภาพยนตร์เรืองฝนตกขึนฟ้า  ที

ต้องพบจดุจบของชีวิตเพราะไปเจอวา่ผู้มีอิทธิพลทําผิดจงึพยายามตามจบัเนอืงด้วยตนเองเป็นตํารวจที

รักความยติุธรรม  เป็นต้น   

ในการศกึษาข้อมลูทางจิตวิทยาของตวัละคร  สิงทีชัดเจนทีสะท้อนความคิดของตวั

ละครในแง่จิตวิทยา  คือการทีตัวละครนําทุกตัวสะท้อนให้เห็นถึงแง่คิดทางคุณธรรม  จริยธรรม  

คา่นิยม  และประเพณีของคนไทย  โดยแทรกอยู่ในการแสดงออก และอุปนิสัยของตัวละคร  ทีเห็นได้

ชดัเจน โดยส่วนมากตวัละครมกัยดึถือในเรืองความเชือ โดยส่วนมากเป็นทางเชือทางพุทธศาสนา เป็น

ตวัแทนของภาพความดีงามทางพทุธศาสนา เช่น  ภาพยนตร์เรือง  15 คําเดือน 11  ทีหลวงพ่อโล่ห์มี

เจตนาดีอยากให้คนเข้าวดัทําบญุ  ทําให้พยายามสร้างบงัไฟพญานาคปลอมขึน  นอกจากนียงัพบตวั

ละครนําบางเรืองทีแสดงมมุมองทางความเชือทางไสยศาสตร์   เชน่  จอมขมงัเวทย์    แฝด  และลดัดา

แลนด์  ทียงัมีการสอดแทรกความเชือเรือง ผี  วิญญาณ  การทําไสยเวทย์  สิงเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นวิถีแห่งตะวนัออก และความอ่อนแอในจิตใจมนุษย์ทีต้องพึงสิงเล้นลับมาทําให้เกิดความ

มนัใจในการดําเนินชีวติ สอดคล้องกบัแนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2553) กล่าววา่ คนไทยมีความ

เชือมลูฐานในเรืองเวรกรรม กฎแหง่กรรม หรือสวรรค์นรกมานานมากแล้ว การทีคนไทยเชือและยอมรับ
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สภาพความแตกต่างของคนในเรืองฐานะและอํานาจนนั มีส่วนสําคญัทําให้คนไทยทีมีฐานะยากจน

และไม่มีอํานาจขาดความกระตือรือร้นในการพึงตนเองหรือพฒันาฐานะของตนเอง เพราะเชือวา่ทํา

อย่างไรก็ไม่มีทางรํารวย มีฐานะ มีหน้ามีตาหรือมีชือเสียงขึนมาได้ ลกัษณะอปุนิสยัของคนไทยทีฝังใจ

อยู่กบัความเชือเรืองเวรกรรมนี ทําให้คนไทยปล่อยตวัปล่อยใจไปตามเวรตามกรรม โดยปล่อยตัวตาม

สบาย ไมม่ีชีวติจิตใจ ไมมุ่มานะดินรนต่อสู้  ไมท่ะเยอทะยาน และไมเ่ข้ามาร่วมในกิจกรรมเพือสงัคม 

 

5.4.2 สไตล์การแสดงภาพยนตร์ไทยมีรูปแบบอย่างไร? 

 

สไตล์การแสดงในภาพยนตร์ไทยเป็นประเด็นทีสําคญัประเด็นหนงึทีการวจิยันีให้ความสําคัญ 

เพราะเป็นทีสิงทีเรามกัได้ยินทีคําวพิากษ์วจิารณ์ในสังคมส่วนใหญ่ว่า สไตล์การแสดงของนกัแสดงที

ปรากฎในสือตา่งๆนนั “ไม่ดี” “ไม่สมจริง” หรือ”ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนนักแสดงฝรัง” ซึงนกัวิชาการ

ด้านการแสดงได้จดัรูปแบบการแสดงของนกัแสดงภาพยนตร์ไทย อยู่ในรูปแบบการแสดงทีเรียกวา่ เกนิ

จริง (overacting) คือ นกัแสดงจะแสดงอารมณ์ออกมาผิดธรรมชาติ เสียใจก็เสียใจอยา่งมาก อารมณ์

โกรธก็แสดงออกมาอย่างน่ากลัว ซึงเป็นแบบที สุรพล วิรุฬรักษ์ เรียกว่าเป็น “standard pattern”                      

คือลอกเลียนแบบมาเรือยๆ  ทีตวัร้ายต้องขมงึตา  ต้องร้องกรีดกร๊าด  ตวันางเอกต้องนา่สงสาร   นําตา

ไหลพราก (สุรพล วิรุฬห์รักษ์.  2555: สัมภาษณ์)  ซึงสาเหตุทีทําให้นักแสดงไทยมีการแสดงแบบ                  

“ไมเ่ป็นธรรมชาติ” อาจเป็นเพราะ นกัแสดงไทยขาดความเข้าใจใน  ตวัละครและเป็นตวัละคร และมี

การแสดงแบบทําตามๆกนัมา จงึทําให้ดแูล้วขาดความเป็นธรรมชาติไปในทีสุด (อรพรรณ  อาจสมรรถ.  

2556: สมัภาษณ์) 

แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงในภาพยนตร์ไทยก็เริมพฒันาให้เป็นรูปแบบการแสดงทีมีความ

สมจริง (realistic) มากขึน ซงึเงือนไขทีสําคญัสิงหนงึของระดบัความสมจริงของการแสดงคือประเภท

ของภาพยนตร์ (genre) (นิธิวฒัน์  ธราธร.  2556: สัมภาษณ์)  เช่น ภาพยนตร์แนวดรามา่ต้องแสดงให้

นิง  เพราะต้องการให้มีความสมจริง ส่วนภาพยนตร์ประเภทตลกขบขนั อาจจะต้องเล่นเกินจริงเพราะ

ต้องการให้ผู้ชมตลก แต่ก็มีการพัฒนาให้มีความสมจริงมากขึน (อรพรรณ  อาจสมรรถ.  2556: 

สมัภาษณ์)  

ในเรืองของการตดัสินวา่การแสดงเป็นอยา่งไรนนั  นกัแสดงผู้มีความสมดลุ  ทีมีความชํานาญ

ทางด้านเทคนิคและพฒันาทางอารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กนัไป  จะมีการพิจารณา 3 ด้าน  ได้แก่  การ

แสดงออกทางร่างกาย  การแสดงออกทางเสียง  และการแสดงทางอารมณ์ความรู้สึก ประกอบกบัการ

ตดัสินรางวลันักแสดงนําในภาพยนตร์ไทย   มีเกณฑ์การตดัสินเรืองการแสดงเน้นไปทีลักษณะทาง

กายภาพ  คือทางการเคลือนไหวร่างกายและการใช้เสียง  อีกทงัยังมีการพิจารณาในเรืองของการแสดง
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อารมณ์ความรู้สึก   ทําให้ผู้ศกึษาได้ทําการมุ่งความสําคัญไปที 3 ด้านดังกล่าวเพือวิเคราะห์ลักษณะ

ของการแสดงในรูปแบบของไทย  ซงึเมือทําการศกึษาการแสดงในภาพยนตร์เทียบกบับรรทดัฐานของ

คนไทยดงัต่อไปน ี

ประเด็นแรก  เรืองการเคลือนไหวในภาพยนตร์ไทยนนั  พบวา่  การยืน เดิน นงั นอนของตวั

ละครนนัส่วนใหญมี่ความเป็นธรรมชาติ  จะมีเพียงภาพยนตร์ประเภทตลกขบขัน (Comedy) 1 เรือง  

ได้แก่เรือง  ภาพยนตร์เรืองหนูหิน   เดอะมูฟวี   และภาพยนตร์ประเภทระทึกขวญั(Thriller) 1 เรือง  

ได้แก่  ภาพยนตร์เรืองจอมขมงัเวทย์  รวม 2 เรือง จาก 20 เรืองเท่านนัทีมีลักษณะไม่เป็นธรรมชาติ  

หากเทียบกบับรรทดัฐานของการเคลือนไหวในชีวิตประจําวนั  ยกตวัอย่างเช่น  ตวัละครหนูหิน  จาก

ภาพยนตร์เรืองหนหิูน   เดอะมูฟว ี  ทีการยืนจะมีลักษณะต่างจากบรรทดัฐานปกติ  กล่าวคือ  มีการยืน

ทีหลุกหลิก  ลกัษณะการวางขาและปลายเท้ามกัแยกออกจากกนั  แขนทงัสองจะไม่แนบลําตวั  และ

ชว่งลําตวัมกัจะไม่ยืนลักษณะตรงเสมอ  ในขณะทีอากปักิริยาของการยืนในบรรทัดฐานของคนไทย    

จะมีลักษณะการยืนทีตงัตรงเป็นมุมฉากกบัพืน  คอ  ศีรษะ  อก  จะตงัตรง  ทิงนําหนกัลงทีปลายเท้าทงั

สองข้าง  ยืนคนเดียวต้องมีความสบาย  ขาสองข้างชิดกัน  และแขนปล่อยแนบลําตวั  ไม่ยืนถ่างขา  

แกวง่แขน(สมจินตนา ภกัดิ ศรีวงศ์. 2538: 44-46) หรือการเคลือนไหวของตวัละครอิทธิ  จากภาพยนตร์

เรืองจอมขมงัเวทย์  โดยสิงทีดไูม่เป็นธรรมชาติได้แก่เรืองของการเดินและลักษณะทา่ทางทีอปกติเวลา

ทียืน  กล่าวคือ  การยืนตรงหลับตาเป็นเวลานานๆในฉากทีอยูใ่นคุก  ซึงความไม่เป็นธรรมชาติในจุดนี

อาจเพือให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมหรือสามารถสร้างจินตนาการไปกับตวัละครมากขึน  และเป็นการเร้า

อารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความกลัวและตืนตระหนกไปกับตัวละคร  และสําหรับประเด็นของการ

เคลือนไหวของตวัละครนียงัพบความมีเอกลกัษณ์ของคนไทยจากภาพการยืน  เดิน  นงั  นอน  จากตวั

ละคร  เช่น  ลักษณะการนงัพบัเพียบทีไม่ปรากฎในภาพยนตร์ชาติอืน เช่น  ฉากการนงัฟังพระเทศน์

จากภาพยนตร์เรืองไอ้ฟัก  และภาพยนตร์เรืองลดัดาแลนด์ ได้แก ่ การนงัพบัเพียบในฉากทีเป็นทางการ  

โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรม  เชน่  การนงัตอ่หน้าพระสงฆ์  โดยมีลกัษณะของการนงัพบัขาไปทาง

เดียวกนั เก็บปลายเท้าเข้าหาตวั  ซึงเป็นกิริยามารยาทในท่าทีมีความงดงามเหมาะสม  ตามหลักของ

กายวิภาคและมีความทนัสมยัสําหรับคนไทยตลอดกาล (สํานกัวฒันธรรม  กรุงเทพมหานคร. 2552:7)  

หรือการนงัทีมีระดบัของผู้ ทีมีคณุวฒิุและวยัวฒิุทีแตกตา่งกนั  กล่าวคือ  การมีการนงัทีมีระดบัสูงตําไม่

เทา่กนัโดยดูจากอายุและสถานะทางสงัคมของตวัละคร  หรือแม้แตก่ารรักษาระยะกบัคูส่นทนาทมีีอายุ

และสถานะทางสังคมของตัวละครทีแตกต่างกัน  เช่น  ตวัละครส่างหม่อง  จากภาพยนตร์ชวัฟ้าดิน

สลาย  ทีนงัอยูบ่นพืนในขณะทีตวัละครยพุดีซงึมีศกัดิ เป็นอาสะใภ้นงัสูงกวา่อยูบ่นเก้าอี  เนืองจากยพุดี

มีศกัดิ และอายทุีสูงกวา่  หรือตวัละครหนหิูน  เดอะมฟูวี   ทีเป็นคนรับจ้างทําความสะอาดบ้านนังพบั

เพียบบนพืนตํากวา่เจ้านายของบ้านเสมอ   ซึงการนงัดงักล่าว  เป็นการนงัทีเป็นอิริยาบถทีสมควรเมือ
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อยู่ตอ่หน้าผู้ทีมีอายุและสถานะทางสังคมทีตํากวา่อีกฝ่าย  (รัศมี-สุทธิ  ภิบาลแทน. 2537:39)  โดยเป็น

สิงทีเป็นเอกลักษณ์และเป็นบรรทดัฐานทีปฏิบติักนัมาเป็นเรืองปกติ  แต่ภาพของการเคลือนไหวของตวั

ละครในบางเรืองก็มีการเปลียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น ภาพทีปรากฎในการนอนของตัวละคร  จะมี

ความใกล้ชิดกนัมากขึน  มีอากปักิริยาการกอดก่ายทีแนบชิด หรือภาพทีส่อว่าตัวละครมีเซ็กส์กนัใน

ขณะทีนอนอยู่ในห้องนอน  และมีการสัมผัสกนัอยา่งสมจริง  ในขณะทีภาพยนตร์ในยุคก่อนเพียงแค่มี

การแพนกล้องไปทีสิงของในห้องนอนเพือเเป็นสัญลักษณ์วา่มีเซ็กส์กนั  หรือการสมัผัสกนัอย่างใกล้ชิด

ระหวา่งตวัละครทีมีความสัมพนัธ์เป็นเพือนหรือคนรักกนัทีมากขึนกวา่ภาพยนตร์สมยัก่อน  แต่อยา่งไร

ก็ตามผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่าการเคลือนไหวของตวัละครไทยทีปรากฎในภาพยนตร์นนัค่อนไปทาง

สมจริงและเป็นธรรมชาติ  แต่ความเป็นธรรมชาตินนัก็มีเอกลกัษณ์และแตกตา่งจากการแสดงของชาติ

อืน เนืองจากเกิดจากบริบททางวฒันธรรมและสงัคมทีหล่อหลอมมาเป็นคนไทยทีเหน็จากภาพตวัละคร

ทีปรากฎในภาพยนตร์ 

        ประเด็นทีสอง  เรืองการใช้เสียงของตวัละคร มีความชัดเจนในเรืองของความเป็นธรรมชาติ

คอ่นข้างมาก  จะมีเพียงภาพยนตร์ประเภทระทกึขวญั(Thriller) 1 เรือง  ได้แก่  ภาพยนตร์เรืองจอมขมงั

เวทย์  รวม 1 เรือง จาก 20 เรืองเท่านนัทีมีลักษณะไม่ธรรมชาติหากเทียบกับบรรทดัฐานของการใช้

เสียงในชีวิตประจําวนั  ซึงภาพยนตร์เรืองจอมขมงัเวทย์ตวัละครจะมีลักษณะของการเค้นเสียง  การกด

เสียงตําอยู่มาก  โดยเฉพาะครึงหลังของภาพยนตร์ทีนําเสียงของตัวละครมีลักษณะทีอปกติ

คอ่นข้างมาก  แตสํ่าหรบัภาพยนตร์ประเภทอืนนนัยงัคงมีการใช้นําเสียงทีเป็นปกติหากเทยีบกบับรรทดั

ฐานการพดูของคนไทย  แต่ผู้ศกึษามีข้อสังเกตเกียวกบัการใช้เสียงทีเป็นเอกลกัษณ์วา่  คนไทยเป็นชาติ

ทีไม่ใช้เสียงดังโวยวาย  หรือตะโกนโหวกเหวก  เพราะคนไทยถือว่าวาจาทีไพเราะอ่อนหวานเป็น

คณุสมบติัสําคญัของการพดูทีแสดงออกถงึความคิดทีสะท้อนออกมาจากใจ  อนัเป็นสิงทีจะทําให้ผู้ฟัง

เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือลบกบัผู้ ฟัง(สํานกัวฒันธรรม  กรุงเทพมหานคร. 2552:9)  ซึงการใช้

นําเสียงดงัและมีการตะโกนของตวัละคร  จะพบในฉากทีตวัละครมีการแสดงอารมณ์ทีทําให้การเปล่ง

เสียง  ดงักวา่ปกติ  เช่น  อารมณ์โกรธ รวมไปถงึการใช้ศพัท์ทีเป็นไปตามยคุสมยั  เช่น  ในปัจจุบนัการ

พดูกนัระหวา่งเพือนทีปรากฎในภาพยนตร์มีการใช้ศพัท์กูมึงอยู่บ่อยครัง  ซึงจดัเป็นการใช้เสียงทีเป็น

เหตุเป็นผลกบัลกัษณะของตวัละครและอารมณ์ของตวัละคร ณ ขณะนนั  และผู้ศกึษายงัตงัข้อสังเกต

อีกประเด็นหนึงคือ  เสียงทีได้รับฟังจากภาพยนตร์นนัเป็นเสียงทีผ่านเทคนิคการตกแต่งมาแล้ว  โดย

ฝ่ายผลิตภาพยนตร์สามารถทําการแก้ไขเสียงทีตวัละครพดู  เพิมเสียงหนกัเบา สูงตํา  หรือหากการใช้

เสียงของตวัละครไมเ่หมาะสม  ก็สามารถพากย์ใหม่ในภายหลังได้  ดงันนัการใช้เสียงของตวัละครใน

ภาพยนตร์จึงเป็นสิงทีถกูปรับแต่งมาแล้วโดยผู้สร้างสรรค์งานคิดวา่เหมาะสมทีจะเผยแพร่สู้ ผู้ชมและ

ผู้ ฟังภาพยนตร์ 
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       ประเด็นทีสาม  การแสดงอารมณ์และความรู้สึก พบวา่  การยืน เดิน นงั นอนของตวัละครนนัส่วน

ใหญ่มีความเป็นธรรมชาติ  จะมีเพียงภาพยนตร์ประเภทตลกขบขัน (Comedy) 1 เรือง  ได้แก่เรือง  

ภาพยนตร์เรืองหนูหิน   เดอะมูฟวี   และภาพยนตร์ประเภทระทึกขวญั(Thriller) 1 เรือง  ได้แก่  

ภาพยนตร์เรืองจอมขมงัเวทย์  รวม 2 เรือง จาก 20 เรืองเท่านนัทีมีลกัษณะไมเ่ป็นธรรมชาติหากเทียบ

กบับรรทดัฐานของการเคลือนไหวในชีวิตประจําวนั   

โดยภาพของตวัละครในภาพยนตร์ไทยมีแนวโน้มทีมีสไตล์การแสดงค่อนข้างสมจริงและเป็น

ธรรมชาติมากขึนหากเทียบกบัการแสดงละครไทยสมยัก่อน  ดงัที สตานิสลาฟสกีผู้ ซึงถือวา่เป็นผู้ทรง

อิทธิพลในด้านการแสดงแนวใหม ่ ได้สอนให้เรียนรู้ถงึมนษุย์ทีแท้จริง โดยเน้นการสังเกตจากความจริง

และการฝึกอารมณ์ความรู้สึกจากฐานแหง่ความจริง  ให้แสดงออกมาเป็นกิริยาทา่ทาง  เสียงพดู  อย่าง

ชีวิตจริง  และสิงทีสตานิสลาฟสกีกล่าวนีก็ตรงกบัทศันะของผู้ให้สมัภาษณ์ทีเป็นผู้ ทีเกียวข้องทางการ

แสดง ทงันีความสมจริงทีกล่าวมามีความแตกต่างจากทางการแสดงทางตะวนัตก  อาจเป็นเพราะ

เหตุผลด้านวฒันธรรมการแสดงของคนไทยทีมีมาแต่โบราณก่อนการเกิดภาพยนตร์ในประเทศไทย  

เช่น การแสดง  โขน  ลิเก  ทีมีลกัษณะหา่งไกลความสมจริง  และวฒันธรรมของไทยในการเคลือนไหว

ร่างกาย  การใช้เสียง  และการแสดงอารมณ์ก็แตกต่างจากประเทศทางตะวนัตก แต่อย่างไรก็ตาม 

สไตล์การแสดงของตวัละครในภาพยนต์ไทยทีสมจริงนีพบวา่ยงัมีข้อบกพร่องบางส่วนในเรืองของ ทงั

การเคลือนไหว  การใช้เสียง  และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอยู่บ้าง ซึงผลของการวจิยันี

อาจจะสามารถเป็นหนึงในข้อมูลทีสําคญัสําหรับนกัวิชาการและผู้ ทีเกียวข้องกับการแสดงของไทย

ตอ่ไป   

ผู้ วิจยัจึงสามารถสรุปได้ในภาพรวมวา่นกัแสดงไทยมีการแสดงทีสมจริง ซึงความสมจริงนี เป็น

ความสมจริงบนพืนฐานของความเป็นไทย ทีมีปัจจยัด้านวฒันธรรมและบริบทของสังคมไทย เป็นตวั

หล่อหลอมทีทําให้ สไตล์การแสดงของนกัแสดงไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ ทีแตกต่างจากสไตล์การ

แสดงตะวนัตก อินเดีย และเอเชียชาติอืนๆ  

 

5.5 ข้อเสนอแนะ  

 จากการทําวิจยัเรืองตวัละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ไทยทีได้รับรางวลัแห่งชาติสุพรรณหงส์  ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี 

 1. การศกึษาวิจยัเพือทําความเข้าใจในลกัษณะเฉพาะของวงการภาพยนตร์ไทยยังนบัว่าขาด

แคลน  ขาดการศึกษาวิจัยอย่างจริงจงั  ด้วยเหตุทีมักจะคิดไปเองวา่น่าจะเหมือนกับต่างประเทศ                  

จงึนา่ทีจะมีการวิจยัเพือให้ทราบถึงลกัษณะเฉพาะตนของงานศิลปะแขนงนี 
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2. การวิจัยครังต่อไปนกัวิจัยอาจจะทําการศึกษาการแสดงของนกัแสดงละครโทรทัศน์ไทย                          

ซงึในการวิจยันีไมไ่ด้กําหนดขอบเขตครอบคลุมไว้  เพือให้ทราบถงึลกัษณะตวัละครและสไตล์การแสดง

ของละครโทรทศัน์เชน่เดียวกนั 

 3. การศกึษาเกียวกบัการแสดงนคีวรจะได้รับการสนบัสนนุจากภาคส่วนทีเกียวข้องเพือเป็น

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการในด้านนีให้แพร่หลายยิงขนึ  

 4. รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุและกระตุ้นการพฒันาการแสดงภาพยนตร์ไทย

อย่างจริงจงั  นอกจากเป็นการเผยแพร่อตัลกัษณ์ของไทยแล้ว  ยงัเป็นส่วนหนึงการขยายอตุสาหกรรม

ภาพยนตร์ในเชิงธุรกิจของประเทศอีกด้วย 
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ภาคผนวก ก 
ทศันคติของผู้ทเีกียวข้องกับการแสดงต่อการแสดงของนักแสดงไทย 

จากผู้ทเีกียวข้อง ได้แก่ นักแสดง ผู้กาํกับ ผู้ฝึกหัดนักแสดง และนักวิชาการ 
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บทสัมภาษณ์ 

 
1. บทสัมภาษณ์เรืองทางการแสดง ในมุมมองของนักแสดง 

เนืองด้วยตวัผู้ สัมภาษณ์ได้อยู่ใน Area ของการแสดง  จึงเลือกสัมภาษณ์นักแสดงทงัสิน 4 

ทา่น  โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกโดย 1 เป็นนกัแสดงในวยัทีแตกตา่งกนั 2 เป็นนักแสดงทีมีชือเสียงและ

ถกูกล่าวขวญัในวงการบนัเทิงหรือเป็นนกัแสดงทีได้รับรางวลั 3 เป็นนกัแสดงทีมีการศึกษาหรือกําลัง

ศกึษาในระดบัปริญญาตรีเพือทีจะสามารถอธิบายและให้ความกระจ่างทางด้านวิชาการแกผู่้สมัภาษณ์  

4 มีเวลาและยินดีให้สมัภาษณ์  เมือมีเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวทังสีข้อ  ผู้ สัมภาษณ์จึงได้คดัเลือก

นกัแสดงมาทงัสิน 4 ท่าน  โดยเน้นไปทีนักแสดงทุกท่านมีความคุ้นเคยกบัศาสตร์ทางด้านการแสดง

(Acting)  ทงัละครเวที  ละครโทรทศัน์  ภาพยนตร์  โฆษณา  มิวสิควดีีโอ  เป็นอยา่งดี  ได้แก่ 

1.คณุสุธาสินี  พทุธินนัท์ (แพท) 

2.คณุศิริลกัษณ์  ผอ่งโชค (จอย) 

3.คณุพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

4.คณุอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพฒัน์ (เบส) 

โดยผู้สมัภาษณ์ได้มีแนวทางของคําถามในการเจาะทศันะของนกัแสดงทงัสีท่านในเรืองของ

ประวติัการทํางาน  ประวติัส่วนตวั  สุนทรียะทางการแสดง  การแสดงทีดีและไม่ดี  การแสดงของไทย  

และหลกัในการทํางาน  เป็นต้น  ซงึสามารถสรุปประเด็นและเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

ได้ดงันี 

 

1.1 สุนทรียะทางการแสดงคืออะไร  แสดงอย่างไรเรียกว่า “งาม”   

 คุณสุธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 
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 คือความเข้าใจธรรมชาติของการเป็นมนุษย์แล้วศึกษา Character ต้องคิดถึงหลักธรรมชาติ 

กฎของธรรมชาติคืออะไร แล้วความเป็นมนุษย์มีอะไรบ้างทีเป็นสิงทีเป็นธรรมชาติ  แล้วมองถึง 

Character ทีเขากําหนดให้เราเล่นวา่เป็นอย่างไร แค่นนัเองถ้าเราเข้าไปสู่ Character ตวัละครตวันนั

อย่างเป็นธรรมชาติ  แล้วเข้าใจระบบความคิดเข้าใจระบบการดําเนินชีวิตการปฏิบติั มนัก็จะเป็นกญุแจ

ทีจะทําให้เราถา่ยทอดตวัละครตวันนัได้ดี คืออิงธรรมชาติ 

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 
 จะตอบให้เป็นคําจํากดัความจะยาก อะไรทีเป็นศิลปะมนัไม่ได้มีสิงทีบอกวา่ถกูหรือผิดดีหรือดี

เลิศ  อยู่ทีงานทีสร้าง  การคิดและมมุมองของคนบางคน  ทีจะมองเห็นสิงบางอย่างงามเนียมันก็อยู่ที

ประสบการณ์ของคนคนนนั  หรือ test  ของคนคนนนั test คือรสนิยมทีมนัเกิดขึนมนัก็เกิดขึนจาก

ประสบการณ์ของคนคนนนั จากการเห็นชินงานหรือความงามจากสิงต่าง ๆ  ถ้าจะให้บอกนิยามเป็น

วิชาการก็คงไมไ่ด้  เข้าใจวา่สุนทรียะ คือความงามแต่มนัคือความดีด้วย แล้วก็ยงัคิดวา่ในละคร  ละคร

เวทีหรือการแสดงมนัไมไ่ด้มีแตค่วามงาม ไมไ่ด้มีแตค่วามดี มนัมีตวัร้าย ตวัอิจฉา แต่ในสุดท้ายแล้วก็

ยงัพยายามหาเหตผุลไปเรือย ๆ เพราะตวัเองเชือวา่ตรงนีมนัไมมี่จดุทีสินสุดหรือตายตวั  อาจจะมองวา่

ไอ้เลวได้อีกของมนัสุดท้ายแล้วก็จะเห็นในสจัจธรรม  ในสัจจธรรมของตวัละครนัน ๆ ความน่าสงสาร

ของมนั ความทีมนัไมรู้่จกัพออะไรตรงนนัเราเห็นความจริงนอกจากความงาม 
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 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 
 สมจริง  ทุกอย่างของจริงทังหมด  อะไรทีดูสมจริงกับเรืองนนัๆ และในแต่ละเรืองก็มีความ

สวยงามตา่งกนั มีความเป็นเอกลกัษณ์ตา่งกนั  

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 
 คือความสมจริง  ความเป็น Realistic เราต้องทําให้คนดเูชือให้ได้วา่เราเป็นตวัละครตวันนั การ

แสดงแต่ละอยา่งจะงามได้ ก็ต่อเมือภาพทีผู้ชมได้เห็น เป็นภาพทีสวยงามน่าจดจํา และก็ทําให้ผู้ชมมี

ความรู้สึกรวมกนัไปด้วย ส่วนเรืองของความเชือ นักแสดงจะต้องมีให้ได้ ซึงค่อนข้างยากเหมือนกัน 

เพราะวา่มนัไมใ่ช่ตวัเรา เราจะต้องเรียนรู้ทีจะเป็นคนอืน คือการเป็นนกัแสดงทีดี สําคญัมากเรืองทีต้อง

เรียนรู้ชีวติคนอืน ต้องรับรู้ความรู้สึกของคนอืน ต้องมีมนษุย์สัมพนัธ์กบัคนอืน จะอยูค่นเดียวไมไ่ด้ และ

ความงามทีจะเกิดขึนบนเวที หรือบนภาพทีปรากฎ มนัก็มีหลายๆ อย่างประกอบกนั  จริงๆ แล้วความ

งามของการแสดง ของการเป็นนกัแสดง หรือการทํางานละคร มนัก็ขึนอยู่กับทุกๆ คน ทีมงาน ไม่ใช่ที

ตวันกัแสดงคนเดียว ภาพรวมของทงัหมด นกัแสดง ผู้ กํากับ ทีมงาน มีความพร้อมและเป็นเอกภาพ 

ความงามทีเกิดขึนทีทําให้ผู้ชมเห็น เป็นสิงทีสําคญั คือผู้ชมก็อยากได้รับสิงดีกลบัไป ถ้าเค้าได้รับสิงทีดี
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กลับไปและสามารถให้ข้อคิดเค้าได้ นีคือความงามของสุทรียะของการแสดง คือดูแล้วได้ข้อคิด ดูแล้ว

ได้สิงทีดี ความคิดทีดี ไม่ใชด่แูล้วอยากไปทําสิงไมด่ี อนันีไม่ใชค่วามงามแล้ว ถ้าเค้าดแูล้วรู้สึกแบ่งปัน 

อย่างจะช่วยเหลือคนอืน อนันีคือสิงทีดีมาก ถ้าเราทําละครแล้วคนดูดแูล้วอยากกลบัไปทําสิงทีดี อันนี

คือความงามทีคุณทําได้แล้ว ประสบความสําเร็จแล้ว  

 

1.2   คิดว่าความงามดังกล่าวเกิดจากอะไร/มีอะไรเป็นองค์ประกอบ 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

 คือความลงตวัของทกุ ๆ ฝ่าย  ความสมดุล อนันีคิดถึงหลักธรรมชาติเหมือนกนั คือสิงทีง่าย

ทีสุดของเราในชีวติคือต้องยอมรับความจริง ต้องคิดดซิูวา่ความจริงคืออะไรแล้วสิงทีเป็นธรรมชาตทิสีุด 

เพราะเราหลีกเลียงธรรมชาติไมไ่ด้พราะฉะนนัเราก็ยึดหลักตรงนีไว้ ทกุอยา่งมนัก็ต้องBalanceมนัก็ต้อง

มีทงัศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ มีเหตแุละผล เพราะฉะนนัเนียอะไรทีจะทําให้ลงตวัทุกอย่างก็คือความ 

Balance ความพอดีของทกุ ๆ อย่าง  เมือทกุอยา่งรวมกนัให้มนัเป็น balance  แต่กอ่นทีทกุอยา่งจะเอา

ทกุอยา่งมารวมกนัเนีย เราก็ต้องอาศยัปัจจยัหลาย ๆ อยา่งใช่ไหม ต้องแยกเป็นส่วนของเสือผ้าตรงนี 

ส่วนของแสงคือตรงนี ส่วนของเสียงคือตรงนี ส่วนของตวัละครคือตรงนี แตท่งั ๆ ทีสิงทีเป็นหลกัสําคญั

ทงัหมดเราก็ต้องดูซิว่าเรืองราวคืออะไร  แล้วตวัละครเป็นยังไง อันนนัแพทว่าเป็นเมนหลักของเรือง 

แล้วเราคอ่ยแยกทีละนิดวา่ตวัละคร เราหาตวัละครเจอแล้วเราหาเรืองราวเจอแล้วเนียเราก็ต้องดูวา่ตวั

ละครตวันีต้องแต่งตัวแบบไหนความเข้าใจชีวิตของตวัละครตวันีเป็นยังไงเพราะฉะนันเราก็ต้องดู

อารมณ์ซิวา่ความรู้สึกของตวัละครเนีย แล้วความรู้สึกของฉาก ฉากนีเนียหมายถึงอะไร เพราะฉะนัน

เราก็จะมองเห็นถงึแสง ถงึเสียง ถงึเสือผ้าอะไรตา่ง ๆ มารวมกนั ทกุอยา่งมันก็จะได้ลงตวักนัไป สิงทีจะ

เอาภาพรวมมาสมดุลกนัให้ได้เนียส่วนของแตล่ะอนัก็ต้องสมดุลด้วยเหมือนกัน ภาพรวมถึงจะสมดุล

ด้วยอยา่งเนียมีวิธีการยังไงใช่ไหมค่ะ  ก่อนอืนก่อนทีเราจะส่งอารมณ์ไปถึงคนดูเนียเราต้องรู้สึกเอง

 กอ่นเพราะฉะนนัอนันีคือสิงทีสําคญัมาก ๆ  ในการแสดงก็คือถ้าเราไมรู้่สึก คนดก็ูไม่รู้สึกใชห่รือ

เปล่า แตว่า่อะไรก็ตามเราอย่าไปฝืนธรรมชาติ หรือว่าพยายาม  หรือไปตงัใจมากเกินไป  หรือรีแล็ค

มากเกินไปแล้วเนียมนัก็จะกลายเป็นเบาหรือวา่พลังน้อย คือวา่ทกุอยา่งมนัก็ต้องพอดีคะ่ ซงึการจะหา

ความพอดีมนัก็ยาก มนัขึนอยู่กบัตวัเราเพราะวา่แต่ละคนความพอดีจะไม่เท่ากนั คือ 1. เราต้องรู้จกั

ตวัเองก่อนวา่เราเป็นใครอะไรยงัไง แล้วพอเรารู้จกัตวัเองได้แล้วเราจะสามารถทีจะรู้จักคนอืนได้  แล้ว

การเป็นตวัละครตวัหนงึเนีย มนัก็เหมือนกบัจิตวิทยา วา่การทีเราจะรู้จกัคน ๆ เนีย ทีเราจะแสดง ทีเรา

จะคือก็ไม่อยากจะเรียกว่าแสดง ทีเรากําลังจะถ่ายทอด เพราะว่าความเป็นเขามันเป็นยังไ ง 

เพราะฉะนนัเราต้องรู้จกัชีวติของเขา รู้จกัความคิด รู้จกัระบบอะไรทุกอย่างชีวิตเขาเนีย เพราะฉะนนั

การทีเราจะถา่ยทอดออกมาแล้วเนียจะไมเ่ป็นตวัเรา แต่เราก็เข้าไปอยู่ในโลกของเขา เราก็ต้องเข้าใจ
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ธรรมชาติของเขาให้มากทีสุด เราถงึจะรู้สึกอยา่งธรรมชาติแบบเขา แล้วก็ถ่ายออกมาอย่างธรรมชาติ

โดยทีเราไมต้่องพยายามหรือต้องตงัใจหรือวา่ฝืนธรรมชาติเลย แล้วตรงนนัมนัจะทําให้เรามีพลังในตวั

เราเองแล้วก็สามารถส่งถงึคนดูเองเนีย  แตว่า่เราต้องรู้สึกเองจริงๆ นะคะ่ มนัจะทําเป็นวา่เรารู้สึกมนัก็

ไมไ่ด้ ก็คือทุกอยา่งมนัต้องเกิดขึนจากธรรมชาติจริง ๆ แล้วถึงเวลาเนียมนัจะมาเอง 

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 ความงามเกิดจากธรรมชาติ 

 

 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 ความมีเอกลกัษณ์ 

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 ก็จะเป็นเรืองของทีมงาน Team Work ก็ต้องมีส่วนรวมด้วยในการงานออกมา การกํากับการ

แสดง ตวันกัแสดงเอง เสือผ้า หน้า ผม ทุกอย่าง ถ้าทุกอย่างลงตัว ก็จะมีความสวยงามอยู่ในนนั  

นอกจากนนัเป็นเรืองของภาพรวม ก็เป็นฉาก แสง สี เสียง ถ้าเป็นละครเวที เรืองของทีมคอสตูม เรือง

ทีมต่างๆ ทกุอยา่งต้องพร้อม มีความเป็นหนงึเดียวกนั ทุกอย่างต้องไปด้วย เป็นเอกภาพนนัคือต้องเป็น

หนึงเดียวกนัคะ ทกุอยา่งต้องไปในทิศทางเดียวกนั ให้ความร่วมมือ ทุกอย่างต้องมีการออกแบบ และ

วางแผนล่วงหน้า ไมใ่ช่วา่ทําลวกๆ อย่างละครเวที เราต้องมาการเครียมตรวจคอ่นข้างนาน ทําละครทีวี

คอ่นข้างรวดเร็ว ทําไป on-air ไป งานจะออกมาดลูวกๆ เพราะบทเขียนวนัต่อวนั 

 

1.3 มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดอารมณ์หรือสืออารมณ์ให้ไปถึงคนด ู

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท)  

 มีสมาธิ  และพยายามจดจ่อกบัสิงทีทํา(บทบาททีกําลังแสดง)  พุทธศาสนาเนียหลักการทํา

สมาธิใชไ่หมคะ่ ลืมพดูไปวา่ต้องมีสมาธิแล้วต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา คือหลักศาสนาพุทธเรายึดหลัก

ธรรมชาติ ธรรมชาติในการคิด การอยูทุ่กอย่างแล้วก็ให้เรารู้จกัตวัเองแล้วหาจดุโฟกสัของแต่ละจุดทีเรา

จะต้องเข้าใจได้ง่ายขึน เพราะวา่การแสดงมนัต้องมีสมาธิ แล้วพอเราทําสมาธิไปเรือย ๆ เสติเรามนัคง

ขึนสมาธิ ทําให้การแสดงเราดีขึนจริง ๆ สามารถชว่ยในการแสดง หลกัธรรมชาติของศาสนาพทุธ การที

เข้าใจโลกมนษุย์ การทีเข้าใจชีวติทุก ๆ อย่างทีเกิดขึนของมนษุย์เป็นยงัไงความเป็นไป การทีเราจะรู้จัก

คนอืนเนียเราก็ต้องรู้จกัตวัเองก่อน เราต้องรู้จกัตวัเองอย่างชดัเจนวา่เราคือใคร คน ๆนีเป็นแบบนีแล้ว

เราก็ต้องเปิดรับกบัสิงทีเกิดขึนถ้าปิดเนียเราไม่เปิดรับอะไรรอบด้านเนียมันจะมีผลต่อการแสดง การ

แสดงอยู่บนเวทีเราเป็นตวันนั รับจากนกัแสดงตวัอืนๆ ทีจะส่งเข้ามา พอได้รับเราจึงจะส่งกลบัไปให้เขา
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ชีวิตจริงก็เหมือนกนัถ้าเราปิดเราก็ไมส่ามารถทีจะทําให้คนอืนรู้จกัเรา รู้จกัคนอืนด้วย เพราะฉะนนัเนีย 

รับให้หมดตรงเนียเป็นจุดได้สามารถเรียนรู้คนอืนได้ง่าย เข้าใจเขาได้มากขึน  ถ้าเรายอมรับการเป็น

มนุษย์เข้าใจโลกของความจริง ทกุ ๆ อยา่งของธรรมชาติเป็นผลทีดีกบัการแสดงมาก ๆ 
  

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

แต่ละครังทีแสดงก็รู้สึกเหมือนเวลาเราดหูนงั หรือเวลาเราอ่านการ์ตูน อ่านการ์ตูนอะไรทําไม

เรายงัร้องไห้ได้เลย  นนัคือการทีเราไม่อคติ แล้วเราเปิดใจ แล้วเราก็ปล่อยใจไปกับเรืองราวทีเราอ่าน 

เราจะเข้าใจเนือหา เข้าใจเหตแุละผล เข้าใจถงึแรงจูงใจ เข้าใจถึงทีมาทีไป มนัรู้เลยวา่ทําไมถงึทําอย่าง

นนั  มนัก็คงอาศยัสมาธิแล้วก็การเปิดใจ พอเราเข้าใจแล้วเราก็แสดงออกไปมันไปของมนัเองนะ เวลาที

ใครถามเมือกอ่นก็จะตอบวา่ไมรู้่สิ มนัไปของมนัเอง เราก็กลบัมาหาคําตอบวา่เป็นเพราะเราเข้าใจแล้ว  

แล้วเรารู้สึกได้ แต่ทําไมมนัถึงพดูคําวา่ได้ค่ะทงัทีใจมนับอกวา่ไม ่ไมเ่อา เราไม่ชอบ เราไม่ทํา แต่ทําไม

มนัต้องบอกวา่ได้ค่ะอะไรอย่างเนียคือเข้าใจ เช่นคําแค่คําเดียวทําไมมนัมีความหมายมากมายนีมนัเป็น

อย่างนนัจริง ๆ 

 

 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

พยายามเข้าใจตวัมนัก่อนคือยา่งแรกทีสําคญัมากๆ คือตวัละครแบบไหนทีผู้ กํากบัอยากได้เรา

ก็ต้องปรึกษาวา่ต้องการตวัละครแบบไหนอยากให้ตวัละครออกมาแบบไหน และอย่ามีความมันใจใน

ตวัเองมากเกินไป เพราะการเป็นนกัแสดงเราต้องฟังความคิดเห็นของคนอืนด้วยอย่าเอาความคิดของ

ตวัเองเป็นใหญ่ 

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 ต้องเข้าใจในตวัละครและต้องลําดบัเหตกุารณ์ก่อน วา่ทําไมเราถงึต้องเป็นแบบนี เค้าพดูอะไร 

หรือวา่เราเสียใจอยู่ ต้องลําดบัเหตกุารณ์ให้หมด และเรืองบทคอ่นข้างยาว เราเป็นคนความจาํไมค่อ่ยดี 

แต่เราต้องจําให้ได้ และทางผู้ กํากบัหรือทกุคน จะบอกเราวา่อย่าท่อง เพราะท่อง เวลาพูดอออกไปจะ

ไม่เป็นธรรมชาติ มันจะเหมือนเราเป็นนกแก้วนกขุนทอง เค้าอยากจะให้เราจําด้วยความรู้สึก จาก

ความคิดความเข้าใจจริงๆ เวลาพดูออกมาจะได้ไมต้่องมานกึวา่ จะต้องพดูอะไร พอเค้าพูดจบเราต้อง

พดูอะไรสวนออกไป คือการเป็นนกัแสดง ต้องมีการรับส่งกบั partner เค้าพดูอะไร เราต้องฟังเค้า ไมใ่ช่

มวัแต่มานงัคิดวา่ พอเค้าพดูจบ ตอ่ไปเราต้องพดูอะไรน้า?  พอเค้าพดูจบเราพูดต่อ มันก็จะกลายเป็น

วา่ไม่รู้สึกอะไร วา่งเปล่า และนีเป็นปัญหาใหญอ่ีกปัญหาหนงึของนกัแสดงใหม่ๆ  ทีจะต้องเจอกนัทกุคน 

เพราะเราก็จะห่วงกับการท่องบท อยากจะท่องบทให้ได้ ให้เป๊ะ เพือทีจะไม่ต้องลําบากในกองถ่าย                  
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ว่าบทก็ยังไม่ได้ เล่นก็ยังไม่ได้ เราก็เลยไปเน้นทีบทให้มันได้ก่อน เรืองเล่นก็จะไปปรับในหน้า Set                

อีกทีหนึง 

 

1.4 นักแสดงทีดีทเีรียกว่า “แสดงเก่ง” เป็นอย่างไร / คุณสมบัติอืนๆนอกจากการแสดง

ต้องเป็นคนทมีีลักษณะอย่างไร 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

 ต้องสามารถเข้าใจคนทีเขาต้องสวมบทนนั แล้วก็ถา่ยทอดออกมาเป็นคนนนัเลยซงึไมใ่ชต่วัเขา 

ซงึไมไ่ด้สวมตวัเขาอยู่ในบทนนั เพียงแตห่น้าตาลักษณะท่าทาง เหมือนตวัเขาจริง ๆ แตถ้่ามองโดยรวม

มาแล้วเนียไมใ่ช่เขาเลยเป็นคาแล็คเตอร์อีกคนนึง ขอโทษคะ่แล้วอีกอย่างนึงการแสดงการเล่นออกมา

เนีย เล่นเฉพาะหน้าแต่เล่นทงัตวั ตงัแตห่วัจรดปลายเท้าเนีย คือนําหนกัเนียสมดุลกนั บางทีเคยถกูสอน

มาวา่บางทีเล่นแคห่น้าเนีย ตวัอืนมนัจะแข็ง คือตามความจริงของคนเราทกุคน เวลาเราพูดเราก็จะไป

ทงัตวั ไมไ่ด้ไปเฉพาะหน้า ทุกอย่างมนัก็ต้องอิงธรรมชาติไว้ทงัหมดเลยตังแต่ศรีษะจรดปลายเท้าคา

แลคเตอร์คนนีเขามฟูยงัไง เขาถ่ายทอดไม่ว่าจะอารมณ์เศร้า หวัเราะ หรือสนุกสนานอะไรอย่างเนีย 

ก็มูฟทงัตวั เพราะฉะนนัคนเราก็ต้องมี body language ด้วย แล้วก็faced expression  ด้วย 

 คุณสมบัติทีสําคัญทีสุดก็คือต้องมีวินัยมาก ๆ ในการทํางาน ก่อนอืนเราต้องรู้ว่าตัวเองมี

ความสามารถทางด้านไหนทําอะไรได้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ ต้องมีวินยัในการทํางาน ยกตวัอย่างง่าย ๆ 

อย่างตวัแพทเนีย คือแต่ละคนจะเก่งไม่เหมือนกนั แล้วก็จะรู้ไม่เหมือนกนั ความเป็นธรรมชาติ แล้ว

ไมใ่ห้ป่วย  แล้วอยา่งงานการแสดงเนียไมใ่ช่งานของเราแต่เป็นงานของทุก ๆ คน เพราะฉะนนัถ้าเกิด

อะไรขึนมา  เป็นอะไรขึนมาปุ๊ บคนอืนก็จะถูกเอฟเฟคไปด้วย งานมนัก็จะออกมาไมไ่ด้เทา่ทีควร ก็ไม่ไป

ดีกวา่ แล้วก็ทานอาหารเราเป็นนกัร้อง ร้องเพลง นําแข็ง  แต่ทีจริงมันมีข้อห้ามทีเยอะมาก บางทีคิด

มากไปก็ไมด่ีนะค่ะ บางทีมากไปก็ปวดหวัเป็นโรคจิต ก็พยายามทําให้มนัพอดีทีสุด ระวงัให้มากทีสุดวา่

นําแข็งไม่ควรทาน เพราะว่าเดียวคอจะแห้งเสียงจะไม่ดี  นําตาล  นมอะไรต่าง ๆ ทานไปจะทําให้มี

เสมหะ เพราะฉะนนัอะไรของแพทเองทีหวานนิดหนอ่ยคาเฟอีนอะไรนิดหน่อยเดียวจะกรดไหลย้อน มนั

จะเป็นเอฟเฟคกับคอ  ปรึกษาหมอหลายหมอ สิงทีเซ้นสิทีฟทีสุดของร่างกายเราคือเสียงกับคอ

เพราะฉะนนัเราต้องระวงั  อย่างเราใช้เสียงเป็นอาชีพ  ถามวา่มนัลําบากจริง ๆ เลย  มนัจะเหนือย  ถาม

วา่มนัสนกุไหมมนัก็สนุก แตว่า่มนัเหนือยเพราะวา่ข้อยกเว้นมนัเยอะ แต่วา่ถามว่าถ้างานเราออกมาดี

ทกุคนแฮปปีแล้วก็ส่วนรวมทกุคนมีความสุขแล้วก็งานออกมามีคุณภาพเราก็ยอม  เราก็แคย่อมลําบาก 

ลําบากไปก่อนแล้วคอ่ยสบาย 

 นักแสดงทีดีไม่ใช่มีวินัยอย่างเดียว แต่วา่ก็ต้องตรงต่อเวลา แล้วก็ต้องมีความตงัใจมีความ

พยายาม เพราะวา่อยา่งนึงคือวา่แพท คิดวา่การแสดงหรือการร้องเพลง หรือว่าความสามารถของเรา
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เนียมนัก็มีวนัจบสินเหมือนกนั คือไมใ่ช่วา่เราเก่งวนันี แล้วก็ต้องท่องไว้เลยในหวัวา่ไม่มีอะไรเทียง ไม่มี

อะไรเทียงหนอ ไม่มีอะไรแนน่อนในชีวติ หรืออีกไม่กีเดือนทีเราร้องเพลงมา  ร้องดี  แสดงดีแต่ว่าวันนี

ไมไ่ด้ร้องดีเหมือนวนันนั เพราะวา่เราอาจจะร้องดีกวา่ก็ได้หรือเราอาจจะร้องแยก่วา่ก็ได้อนันีไม่รู้จริง ๆ 

มนัขึนอยูก่บัวา่ ณ วินาทีนนัอะไรมนัจะเกิดขึนอย่างนนัเราก็ต้อง Aware ทกุอยา่ง ก็ต้องคอยรักษาสิงที

ดีไว้ ความสามารถทีดี ๆ ไว้เนีย แล้วการรักษาสิงทีดีเนียไม่ใช่ง่าย  ยากมากแล้วเราก็ต้องคอยพฒันา

ตวัเองเสมอเพราะฉะนนัทกุอยา่งย่อมมีวนัจบสินของก็จะมีเอ็กซ์เพรชนัเดซ ก็มีเหมือนกนัเพราะฉะนัน

เนีย ถ้าการร้องเพลงของเราดีแคนี่เราก็ควรจะพฒันาไปด้วย แล้วยิงเราร้องไปเรือย ๆ มนัก็จะยิงดีขึน

เร้นจ์ มนัก็จะกว้างขึน เพราะอย่างการแสดงแพทว่ามันมีการกําหนดนะค่ะ เพราะฉะนนัเราสามารถ

แสดงตรงนี เราทําโอเคแล้วแต่วา่อย่าคิดวา่อยา่ประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราดีสุดแล้ว เพราะฉะนนัแพ

ทคิดวา่เราสามารถดีขึน ได้อีกใชเ่พราะฉะนนัทกุอยา่งเรืองความสามารถคิดว่าต้องทําไปเรือย ๆ จน

เราคิดวา่เราทําได้ดีทีสุดแล้ว อย่างน้อยเราก็จะภูมิใจวา่เราได้พยายามทุกอย่างแล้วนะ แล้วเพือจะทํา

ให้เรา เพือให้คิดไปเรือย ๆ นะคะ่ เพราะถ้าเกิดความประมาทหรือความชะล่าใจ เราก็จะหยุดอยู่แค่นี 

เชือวา่ทกุในเจเนเรชนัเนีย คนเก่งๆ มีเยอะมาก ตลอดเพราะฉะนนัเนีย เราก็ต้องรักษาตวัเองไว้เพือไป

ได้ยาวทีสุด อนันีก็สําคัญเรืองพฒันาตวัเองเนียค่ะ นอกจากนนัเราก็ต้องดูแลตวัเองให้ดีด้วย และที

สําคัญควรจะคนดีด้วย เพราะว่าการแสดงเป็นการทํางานร่วมกับคนอืน ไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียว

เพราะฉะนนัเนียก็ต้องมีความสามัคคีในการทํางานร่วมกับคนอืน  ต้องรู้จกัแบ่งปันเพราะฉะนนัการ

แสดงของเราเนียสามารถแบ่งปันให้คนรอบข้างได้ และในขณะเดียวกันเราก็สามารถเรียนรู้ 

ความสามารถของคนอืนเนียมาใช้ มาแอพพรายกบัแสดงการทํางานของเราได้ด้วย  อีกอย่างหนึงคือ

เราต้องออกกําลงักายคะ่ คือทําให้ร่างกายเราฟิตและแข็งแรงอยู่เสมอให้สมําเสมออยา่งเชน่ อาทติย์ละ

ครังก็ได้ค่ะคือคนเราทําอะไรก็ตามต้อง ถ้าเราทํางานหนกัเราก็ต้องพกัผ่อนเยอะเหมือนกนัไม่ใช่ว่า

ร่างกายเราทํางานทํางานไป เรือย ๆ แล้วไมต้่องพกั ตอนแรกเราอาจจะแฮงค์ได้ แต่พอเราอายุมากขึน

ไปเรือย ๆ เนียทุกอย่างมันก็ต้องมีการเสือมไปเราก็ต้องมีการพักเพือให้มนัซ่อมแซมสิงทีเราใช้ไป 

เพราะฉะนนัทุกคนจะรู้เองว่าชีวิตของแต่ละคนตรงไหนคือความพอดีเพราะฉะนันเราก็ต้องให้รู้จัก

ตวัเองให้ได้มากทีสุดเราถึงจะได้รู้วา่อะไรคือดีกบัเราอะไรคือไมดี่กบัเราเนีย ก็คือต้องคลิกอฟัให้ร่างกาย

เราดีอยู่เสมอ เราจะมีพลงัและกําลังในการทํางาน ไมง่นักําลังตกไป  แล้วกวา่จะกู้กลบัมาเนียนานและ

ยากพอสมควร  แล้วก็ทานอาหาร  ในการดูแลตวัเองอะไรต่าง ๆ  ต้องมีประโยชน์ทกุอย่างก็ต้อง เฮลตี

คะ่ สิงสําคญัคือ ภายนอกและภายในต้องให้ดูดีอยู่เสมอของแพทโชคดีเป็นคนทีอ้วนยากแตท่านเยอะ

เพราะวา่ ยอมนะคะ่อยา่งเล่นละครเนีย ยอมไม่สวยแต่เอางานดีนะคะ่ ดีกวา่ยอมสวยแล้วงานไม่ดีค่ะ 

อย่างนนัไมเ่อานะค่ะ เพราะฉะนนัอยา่งน้อย ถ้าเราทํางานออกมาดี ชดัเจน  ถ้าเราอ้วนขึนแต่ก็ไม่ใช่

อ้วนจนรับไม่ได้อะไรอยา่งเนียเราอ้วนขึนหน่อยแต่งานดีแพทคิดว่าคนจะเห็นผลงานมากกวา่  แต่ว่า 
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Look ก็สําคญั ไมใ่ชว่า่ไม่สําคญั  เพราะคนเราก็ต้องมีทงั Look  และก็มีความสามารถด้วยแตว่า่ถ้าเรา

ต้องเลือกอะไรอย่างเนีย ก็เลือกงานกอ่น 

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

ต้องให้ผู้ ชมรู้สึกคล้อยตาม รู้สึกว่าตอบสนองความต้องการของเราในการดู บางครังคนคน

เดียวกนัทีคนอืนมองว่าดี วา่เก่ง แตต่วัเองไมเ่คยมองวา่ดี วา่เกง่เลย แตบ่างครังมองวา่เขาเป็นครูคือมนั

จบมนัรวมอยู่แล้วไมต้่องไปบอกวา่เขาดีหรือเก่ง  สามารถหยิบความพิเศษงานของเขา มาประยุกต์หรือ

วา่มาดเูพือเป็นสิงทีสอนเราเพิมขึนเพือพฒันาตวัเอง กําลงัจะบอกวา่นกัแสดงแตล่ะคนทเีลน่ แสดงงาน

ชินเนียอาจจะดีมาก ๆ อะ่ แต่อีกชินนงึเรากบัรู้สึกทําไมเราไม่ได้อะไรเราไมรู้่สึกอะไรเลย ถงึบอกวา่ไมมี่

นกัแสดงทีบอกวา่ดี แล้วเกง่ในทุก ๆ งาน งานนึงเขาอาจจะดีมาก แต่ถงึบอกวา่บางคนแนวนีเล่นดีมาก 

แต่อีกแนวนงึไมไ่ด้เลยอ่ะ มนัถงึบอกวา่มนัไมม่ีสูตรสําเร็จจริง ๆ  

 นอกจากทกัษะหลาย ๆ  ด้านทีจะใช้ในการถา่ยทอดบทบาทของตวัเอง มนัก็ต้องมีเรืองวนิยัของ

การทํางาน วินยัของการทํางานก็คือ การทํางานร่วมกบัผู้อืน  การตรงตอ่เวลา คือ การรู้และเข้าใจของ

คําวา่ทีมเวร์ิค  ไมใ่ช่เหมือนเมือกีทีบอกวา่พีพิจารณาตวัเองทนัที แม้แต่เขาจะบอกวา่ จอยมาซ้อมแคนี่

พีวา่มนัโอเคแล้ว พีวา่จอยไปได้แล้ว จอยก็ไปทําการบ้านเองทีบ้าน แต่เรากลับต้องพิจารณาตวัเองวา่ 

ไมใ่ช่ มนัไม่พอ  คือเราต้องรู้และประมาณตวัเองวา่มนังานไหนทีเราต้องไปจัดการตวัเองทีบ้าน แล้ว

งานไหนทีเราต้องแบบเข้ามากบัทีมเวร์ิคมากแค่ไหน มนัก็เป็นคุณสมบติัต่าง ๆ  แล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็น

นกัแสดง  ตวัเองไม่ใช่ดารา  ดาราใครก็เป็นได้  แค่คณุมีชือเสียงภายในข้ามวนัด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที

คณุสามารถดงึความสนใจได้  ถึงได้มีคําวา่ สตาร์  กบัคําว่าซุปเปอร์สตาร์  ระหว่างคําว่าสตาร์  กบัคําว่า

ซุปเปอร์สตาร์มนัคนละชนักนั ถกูหรือเปล่าค่ะ  สตาร์ ใครก็เป็นได้ แตจ่อยไมเ่คยคิดวา่ตวัเองเป็นอะไร

นอกจากนกัแสดง  ก็เลยคิดวา่เป็นจุดสําคญัทีทําให้ความทีเรารู้ตวัเสมอวา่เราเป็นนกัแสดงมันจะไม่มี

อะไรอยา่งอืนมาดึงสมาธิเราหรือมาทําให้เราแบบมาทอนโฟกสัของเราอ่ะว่าเราจะแสดงอ่ะ  ไม่งนัเรา

จะไมก่ล้าทีจะทําอะไรทีแบบผิด LOOK ทีคนมองเดียวอนันีไมส่วยเดียวอะไรอยา่งเนียเข้าใจป่ะ  มนัคือ

อปุสรรคทีใหญ่มาก  อีกอย่างคือ เรืองวินยัการแสดง เรืองการทํางานแบบทีมเวิร์ค  เรืองทีต้องพยายาม

ฝึกฝนกบัเองใชไ่หม  อีกอนันึงทียงัเป็นข้อถกเถียงกนัอยู่ในหวัของตวัเองนะ คือเรืองมนุษยสัมพนัธ์ มนั

ไมมี่ข้อกําหนดวา่มากน้อยแคไ่หนอะ่  แล้วบางทีในการทํางานทีมเวร์ิคได้ตลอดมาเป็นระยะเวลานาน  

เรียกว่ามีมนุษยสัมพนัธ์ดีหรือเปล่า  ไม่รู้แต่บางทีรู้สึกว่ามีโลกส่วนตวัมากพอสมควร  เพราะวา่เรา

ทํางานแบบนีหรือเปล่า  อนันีเป็นเรืองเดียวทีเวลาเห็นใครพูดเรืองมนษุยสัมพนัธ์แล้วรู้สึกวา่ ยงัหาเหตผุล

ไม่เจอ  ยงัหาข้อสรุปไม่เจอ  เพราะสังเกตดูได้ว่าหลายคนทีถูกยกย่องว่าเป็นศิลปินเขาก็จะมีโลก

ส่วนตัว เขาก็ไม่ได้เฟนลีมีเวลาก็แบบไปอะไรกับใคร  แต่ว่าเขาก็สามารถทํางานร่วมกับผู้ อืนได้                     
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แต่อนันนัต้องเป็นทีม เลยไมรู้่วา่มนษุยสมัพนัธ์ทีดีเนียมนัต้องมีมากน้อยแค่ไหน เพราะวา่สังคมไทยมนั

มีอะไรทีแบบความต้องการของคนรอบข้างมนัมากเหลือเกิน มากจนบางทีตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าการทีเรา

ทํางานกับคนหมู่มาก งานทีเราทําเป็นทีมมาตลอดกีปีทําได้ตลอดแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองนอกเวลา

ทํางานก็มีโลกส่วนตวัสูง หรืออาจจะอยู่เฉพาะครอบครัวเรา เพือนกลุ่มเล็ก ๆ   เนียเป็นเรืองเดียวทยีงัหา

คําตอบต่อไป  ด้วยสงัคมของเราด้วย 

 

 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 ต้องแสดงให้คนดเูชือวา่เป็นละครตวันนัๆ จริงไม่วา่คณุจะเล่นเป็นอย่างไรก็ตาม  นกัแสดงทีดีต้อง

มีความรับผิดชอบสูงคืออย่างแรกเลย และต้องพยายามเปิดตัวเองมากๆ รับฟังคนอืน และต้อง

พยายามคุยกบัคนอืนเยอะๆ รู้จกัคนมากๆ ลักษณะตัวละครเป็นแบบ อย่างเพือนเรา 5 คน ก็นิสัยไม่

เหมือนกนั อยา่งน้อยเราก็รู้ว่าตัวละครมันเป็นแบบนีเราเคยเจอมาแล้วนะ เราต้องมีการทําการบ้าน

เยอะๆ เพือทีจะได้รู้วา่คนบคุลิกแบบนีเป็นแบบไหน มนัขึนอยู่กบัความรับผิดชอบของแตล่ะคนซึงส่วน

ใหญ่  บางทีเราสามารถอาจจะถามผู้กํากบัได้ถ้าเราไมรู้่จริงๆ  

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

การจะเป็นตวัละครนนัๆ ได้เราจะต้องพยายามถอดตวัเองออกกอ่น อย่าเอาตวัเองมาเล่น ทํา

ตวัเองเหมือนเป็นแก้วเปล่า ซึงสามารถจะใส่นําได้ทุกชนิด และเราก็สามารถ 5 4 3 2 พอคทัเราก็

กลับมาเป็นตวัเราเอง ไม่ใชว่า่ยึดติดกบัตัวละครตวันนั ตวามสําคญัคือเชือและสมาธิสําคัญมาก คือ

เวลาเราอยูใ่นกองถา่ย จะมีอะไรมาจุกจิกตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นเสียง วอร์ เสียงผู้ กํากบั เสียงรถ เสียง

อะไรอยา่งนี มนัจําทําลายสมาธิเรา เพราะฉะนนัการทีเราจะเป็นตวัละครตวันนัได้ ความเชือและสมาธิ

เป็นอะไรทีสําคญัมากคะ ทกุอยา่งต้องสือออกมาทางสายตา อวจันะภาษา การเป็นนักแสดงต้องทํา

หลายๆ อยา่งเยอะ ต้องตีบท และมีรายละเอียดอีกเยอะมาก  ถ้าแสดงดี แสดงเก่ง ก็ควรจะทําให้คนดู

เชือไดใ้นสิงทีเราแสดง ให้คนดรูู้สึกตาม อย่างตอนร้องไห้ คนดรูู้สึกสงสาร หรืออยากร้องไห้ตาม ไม่ใช่

คนดแูล้วหมนัใส้ มนัจะมีหลายแบบ คือคนดูดแูล้วจะอินตาม  โดยปกตอเป็นคนร้องไห้ยาก ไม่ค่อยได้

เจอกบัเรืองเศร้าในชีวิต เป็นคนเข้มแข็งมาก หลายคนจะบอกวา่เป็นคนแข็งกระด้าง เป็นคนทจีติใจแข็ง 

ไมอ่่อนโยน และไม่ Sensitive มีคนเค้าบอกว่า ทําไม.. เป็นคนอืนเค้าร้องไห้ไปแล้วนะเจอแบบนี แต่

ทําไมตวัเบสไมร้่อง คือความรู้สึกเรา คิดวา่ แคน่ีทําไมต้องร้องไห้ มนัดเูกินไป แต่พีเค้าก็จะบอกวา่ เรา

ต้องอ่อนโยนนะ ต้อ Sensitive เค้าก็จะพยายาม build เราชว่ยส่งอารมณ์ให้เราโดยการทีเค้าจะแสดง 

หรือเล่นแรงเล่นจริง ให้เรารู้สึก อยา่งฉากตบ ก็ตบจริงเลย เจ็บนําตาไหลเลย กลบัทีต้องตบหลอกๆ ให้

เราหนัซ้ายหันขวา แล้วเราไม่รู้สึก มันก็จะไม่ร้อง เค้าเลยช่วยส่งอารมณ์ และก็ผู้กํากับด้วยช่วยกัน 
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build ถ้าจะร้องไห้ตามบทบาทของตวัละครไม่ได้จริงๆ ก็จะเอาเรืองอืนช่วย เรืองในชีวิตจริง คือก่อน

แสดงผู้กํากบักบันกัแสดงจะคยุกนักอ่น คุยแบบตวัต่อตวั นงัคยุกนัเกียวกบัชีวติส่วนตวั ครอบตรัวเป็น

ยงัไง คยุกนัละเอียดมากเลย ใช้เวลาคยุกนัทงัหมด 5 ชวัโมง กบัผู้ กํากบักอ่นทีเราจะทํางานเลย เค้าจะ

ได้จับประเด็นได้วา่ เรามีปัญหาทางด้สนไหน และมีส่วนไหนทีเค้าจะดึงมาใช้ในละครเพือเพือทีจะ 

build เราได้ มนัก็เป็นส่วนหนึงทีผู้ กํากบัเอามาใช้ build เรา พอเราร้องไห้ก็จะ 5 4 3 2 1 action                  

เข้าฉาก 

การฝึกสมาธิก็มีความสําคญัสําหรับนกัแสดงทีแสดงได้เข้าถงึบทบาท  สําหรับตนเองจะมีการ

นงัสมาธิ มีเดินจงกรมและก็มีการแผ่เมตตา มีวิปัสนา การทีเข้าทางธรรมก็จะทําให้เรามีจิตใจทีสะอาด

และสามารถทีจะแสดงเป็นตวัละครอะไรก็ได้สามารถทีจะแสดงหรือสวมบทเกียวกบัตวัละครตวันันได้

ไมใ่ช่วา่เราจะไปเป็นตวัเขาแตเ่ราต้องเอาตวัเขาเข้ามาใส่ตวัละครตวันนัอาจมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราก็

จะต้องเป็นตวัละครตวันนัให้ได้เพราะฉะนนัเรืองสมาธิเป็นเรืองทีสําคญัและจะต้องฝึกคะ่การนังสมาธิ

และวิปัสนาก็สําคญัถ้ามีโอกาสก็จะหาเวลาไป 

รวมถงึนกัแสดงทีดีต้องมีเรืองความรับผิดชอบ เรืองการตรงต่อเวลา อนันีสําคญัมาก ถ้ารักที

จะเป็นนกัแสดงต้องมีความรับผิดชอบ เพราะวา่กองถ่ายหรืออะไรก็ตามเค้าจะยกมาก่อน จะเสีย

คา่ใช้จ่ายเป็นแสน ถ้าเราไมร่ับผิดชอบ หรือไมต่รงตอ่เวลา ทําให้เค้าต้องดีเลย์เรือยไป มนัก็จะความผิด

ติดตัวเลย เพราะเค้าจะมองว่า ทําไมเราไม่รับผิดชอบ คุณรักทีจะทําหน้าทีนักแสดงต้องมีความ

รับผิดชอบ ทําการบ้าน ได้บทมาต้องตีบท อย่างตวัเบส การทําการบ้านของเบสคือการอ่านบท ตี sub 

text ความหมายใต้คําพูด วา่คํานีมีความหมายวา่ยงัไง พดูออกไปเค้ารู้สึกแบบนนัจิงๆ หรือเปล่า หรือ

ประชด พูดไปให้อีกฝ่ายรู้สึกอะไร ก็จะเขียนไว้ ใต้ dialog เลย และบางทีการถ่ายทําก็จะถ่ายไม่

ตอ่เนือง ซีนนีมาก่อนซีนนี เพราะฉะนนัเราก็ต้องมานงัย้อน ย้อนเหตุการณ์ อยา่งเชน่ฉาก 17 เราก็ต้อง

เขียนไว้เลยวา่กอ่นหน้านีเกิดอะไรขึนมา เรารู้สึกยงัไงกบัตัวละครตัวนี ถ้าเกิดวา่เราไม่ทําการบ้านมา

กอ่น เวลาทีเราพดูหรือเข้าฉาก เราก็จะงงวา่ เอ๊ะ! ก่อนหน้านีมันเกิดอะไรขึนมา แล้วพอคนดูเค้าก็จะ

บอกวา่ ทําไมอารมณ์ไม่ต้องเนือง เราก็จะไปอ้างไม่ได้ว่า มนัถ่ายกนัคนละวนั คนละเดือน เพราะเรา

เป็นนกัแสดง ต้องสามารถปรับตวัเองได้ตลอดเวลา แล้วเรืองตรงต่อเวลาก็เหมือนกัน มาสายนิดนึงก็

ไมไ่ด้คะ เป็นนกัแสดงทีดี เค้านดัต้องมากอ่นครึงชวัโมง 
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1.5 คิดว่านักแสดงทดีีต้องมีความรอบรู้เรืองใดอีกหริอไม่(เช่น ร้องเพลงได้ เต้นรําเก่ง          

เล่นกีฬา ขับรถ) 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

 อนันีก็ขึนอยู่กบัวา่เราจะทําอะไร  อยา่งบางคนชอบในการแสดงแต่ว่า บางคนอาจจะชอบแค่

ทีวี แตบ่างคนก็ชอบแคเ่ธียร์เตอร์  หรือบางคนก็อาจจะชอบทงัหมดเลย เราก็ต้องดวูา่สิงทีเขาอยากจะ

เลือกทําเนีย มนัควรจะมีอะไรบ้าง ถ้าคิดวา่ทําแล้วไม่เสียหาย ถ้าเราแบบวา่รู้อยา่งอืนเยอะอยา่งเนยีคะ่

เพราะมนัก็ช่วยในการเข้าใจชีวิตมากขึน ช่วยในการสามารถของเรามากขึน เพราะฉะนนัแพทคิดวา่

อะไรทีเป็นความรู้ ถ้าเรารู้ได้ก็ดี นอกจากวา่เราทําตรงนีไม่ได้ ก็อยา่ไปฝืนมนั ก็คือบางอนัเราอาจจะทํา

ตรงนีได้ เราอ่อนตรงนีเราก็หาวิธีพัฒนาตัวเองให้มันดีขึนก็ได้เราอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนบางคน 

เพราะวา่ความสามารถของแต่ละคนก็ต่างกนั ความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกนั วา่เราเหมาะ

กบัอะไรไม่เหมาะกบัอะไร 

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 มนัอยูที่สงัคมนนั  แล้วก็การแข่งขันในการทีจะได้รบัคดัเลือกในการทีจะทํางานใด ๆ อนันนันะ

จะจําเป็น  เช่นถ้าคุณทํางานกบัต่างประเทศหรือฮอลีฮู้ดเขาจะต้องถามคุณเลยมีใบขับขีสากลไหม  

วา่ยนําได้ไหม ทําไอ้นีได้ไหม  เรารู้ว่าสังคมนีมนัเป็นแบบนีไปแล้ว  มนัง่ายไปหมดแล้ว  น้องมีสังกดั

หรือยงัแล้วรีบตงัตวัเป็นผู้จดัการ มนัมากจนมนัเคลือบศิลปะ ไปมากแล้วอะไรอย่างเนีย เราก็ไม่ได้ยก

ยอ่งวา่ตา่งประเทศดี  คนต่างประเทศก็ไม่ได้ตา่งกนั  อย่างวนัเนียในบทเรืองตํารวจทีทําร้ายประชาชน 

ในขณะเดียวกันคุยกบัเพือนทีอยู่อเมริกาก็ว่าตํารวจเหมือนกัน ฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยตํารวจจับ  ฉัน

กําลงัฟ้องตํารวจกลบัมนัไม่ได้มีอะไรทีบอกวา่ต่างชาติดีกวา่แตวิ่ธีการทํางานมนัอาจจะต่างกันในเรือง

นีอยา่งของเรา เขาอาจจะมองวา่คืออย่างงานทีผ่านมาผู้ จ้างเราอาจจะมองวา่เราทกัษะอยา่งอนืของเรา

อาจจะพฒันาตอ่ไปได้ น่าจะเรียนอนันีเพิมเติม โอเคเขาเลือกเราก็เป็นการให้โอกาสเรา ใชไ่หมคะ่ เราก็

ไปเรียนเพิมแล้วเราก็คอ่ยมาทํางาน ซึงตา่งประเทศเขาก็อาจจะมีแบบนีก็ได้แตที่เรามีประสบการณ์เอง 

เขาจะถามเราวา่อนันีคุณทําได้ไหม  อนันีคุณทําเป็นอยูไ่หม  มนัก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบว่าโดยแบบสากล

วา่จําเป็นไหมทีนกัแสดงจะต้อง มีความสามารถรอบด้าน ไม่รู้ ตอบไมไ่ด้  แต่ว่าถ้าอย่างบ้านเราเนีย 

มนัคนละแบบมนัคือการวางตวัวา่จะให้ใครเล่น มนัตอบโจทย์ของธุรกิจถูกไหม แม้วา่ดาราคนนนัจะไป

เรียนแล้วก็ยงัไม่ได้ แตจ่ะเอาคนเนีย เพราะวา่สปอร์นเซอร์ต้องการสปอร์นเซอร์เข้าแน ่เราต้องการขาย

คนนี คนนีกําลงั HOT 
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 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 เป็นพลพลอยได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าวนันึงเราจะได้เล่นบทนัน

เมือไหร่ก็ควรจะมีไว้บ้าง 

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 ถ้ามีได้ หรือมีความสามารถพิเศษได้ก็จะดีมาก เพราะมนัก็เป็นตวัช่วยเรา อยา่งในกองถ่ายถ้า

เกิดเราทําอะไรได้ ก็จะสะดวกเค้าในเรืองของเวลา คือทางผู้กํากบัหรือกองถ่ายไมไ่ด้มานงัสอน คือเช่น

ถ้าเราเต้นได้ ก็แค่มาปรับนิดหนอ่ยให้เป็นในทิศทางแบบนี คือเรามีความสามารถไป ก็เป็นข้อได้เปรียบ 

ทําให้เราทํางานได้รวดเร็ว และทุกคนก็รู้สึก happy กบัเราทีเราทํางานแล้วสามารถทํางานได้ อย่างบาง

คนขีม้าได้ ขับรถได้ ถ้าเราทําได้ ก็จะสมบทบาท ไมต้่องมานงัหลอก อย่างบางซีนต้องมานงัหลอกวา่ขับ

รถ แตจ่ริงๆ แล้วขับรถไมเ่ป็น ตอนขับก็ insert หน้าเรา แต่ตอนขับก็ให้คนอืนขับแล้วก็ไปถ่ายรถอะไร

แบบนี ถ้าเราทําได้เองจริงมนัก็จะดีมาก ก็จะสมจริงมากขึน และก็สะดวกในการทํางาน 

 

1.6 มีความเห็นว่านักแสดงไทยต้องฝึกฝนในด้านใดมากทีสุด  (คิดว่าเป็นจุดบกพร่อง

ทพีบมากทสีุดในการแสดงของไทยใช่หรือไม่) 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

 บางทีเราเห็นเบืองหน้าเป็นแบบนี  เบืองหลังอาจจะขึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากๆ 

ขบวนการ  คิดวา่นกัแสดงทกุคนเกง่หมดแตว่า่ผู้กํากบั คนนนัต้องการแบบไหนมากกว่า เทรนมาแบบ

ไหน เราจะพูดยากเพราะวา่ งนัแพทขอยกคําพูดหนงึของข้างหลงัภาพ   “ ไม่ใช่ทกุคนหรอกทีจะเห็นว่า

อะไรสวยหมดเพราะทกุคนมีความเห็นความคิดต่างกนั มองอะไรต่างกนั เราก็ไม่ควรไปดูถูก”    อย่าง

คนนีบอกวา่สวย แตเ่ราคิดวา่ไมส่วยเราก็ไม่ควรไปวา่เขา เพราะวา่เราไม่รู้ว่าเบืองหลังของสิงตรงนนั

กวา่จะออกมาเป็นอยา่งไร เขาอาจจะชอบแบบนนั แต่เราอาจจะไม่ชอบแบบนนั  บางทีสิงทีเค้าชอบเรา

อาจจะไม่ชอบก็ได้ เพราะฉะนนัตรงนนัคิดว่าเราควรจะให้เกียรติกบัความคิด ให้อิสระในความคิด

ความชอบของแต่ละคน อย่างละครก็เหมือนกนั การแสดงของคนบางคนบางคนอาจจะมองว่าดี บาง

คนอาจจะมองวา่ไมด่ี ผู้ กํากบับอกต้องแสดงอยา่งนนัเพราภาพทีเขามองเป็นแบบนนั เพราะฉะนนัคิด

วา่ตรงนีเป็นสิทธิส่วนบุคคลมากกวา่ บวกกบัปัจจยัหลาย ๆ  อยา่งทีเกิดขึนในชว่งหลงั อาจจะเวลาน้อย 

ถา่ยได้น้อย เทคได้น้อย หรือเราเล่นเทคนีแต่คนตัดต่ออาจจะไปตัดต่ออีกเทคหนึงทีเขาชอบ เราก็ไม่

สามารถเห็นความจริงได้ ว่ามันคืออะไร ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไร แต่ว่าความจริงก็คืออยากให้ทุกอย่าง

ออกมาเป็นธรรมชาติทีสุด realistic ทีสุด 
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 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 นกัแสดงของเรานา่สงสาร  เพราะว่านักแสดงของเราก็สืบเนืองมาจาก Business เมือกีทีว่า

ธุรกิจว่าน้องมีสังกัดหรือยังค่ะ ยุคว่าเหมาะแล้วก็เริมมีการส่งเสริมกนัเริมมีการผลักดนักันให้เข้าสู่

เรืองราวตา่ง ๆ นีให้พดูของให้รู้เหอะวา่ไมไ่ด้มีการดูถกูเลยเพราะตวัเองเป็นคนทีศรทัธามาก แล้วก็รู้สึก

เสียใจ และน้อยใจกับเรืองนีมากเหลือเกิน ว่าเด็กเอามาให้เขาเล่นเลยอ่ะ มันจะไปเล่นได้ไงล่ะ                    

มนัไม่ได้อ่ะแล้วเราไม่โทษเขาเลยวา่ทําไม ทือ ได้ขนาดนีเลยเอ้า ไม่โทษเขาเลยเข้าใจ  ทําไม ทือได้

ขนาดนี เราก็สงสารเขา เราไมไ่ด้วา่เขาเลย วา่ทําไมแกเล่นอย่างนีวะ่ เราไม่ได้ว่าเขาเลย แต่ว่าเราสงสาร

วา่ทําไมเมือผู้ใหญ่จะให้โอกาสเด็กแล้ว หรือวา่คุณอยากจะทําธุรกิจกบัคน ๆนี คุณลงทุนหน่อยดิ คุณ

ต้องเทรนเขา คุณต้องให้เวลาเขา คณุต้องให้ความรู้ แล้วคุณต้องฝึกฝนเขา พฒันาก่อนแล้วถึงมาเล่น 

แล้วไม่วา่คุณจะอยากส่งเสริมเขาด้วยใจบริสุทธิ หรือว่าคุณทําธุรกิจกับเขาคุณทําได้มากกว่านีแน่นอน 

แล้วได้อีกนานด้วย  คนดูเขาก็ได้โงน่ะ ไมใ่ชท่ําละครตลาด ๆ คนดเูขาไมไ่ด้โง่นะ เขาดูออก เขาก็ยอมดู

ไปเขาแค่ต้องการความบนัเทิง เขาดูออก ดไูปเขาก็ด่าไปก็มีนนัคือถึงบอกวา่นกัแสดงขาดอะไร ขาดผู้ที

สนบัสนนุอยา่งจริงจงั มีแต่ผู้ ใช้ประโยชน์ แต่ถ้าจะตําหนิเฉพาะตวันกัแสดงเองในเมือตัวเองรู้อยู่แล้ว 

ตวัเองมาทําอะไร ตวัเองก็ควรจะต้องค้นคว้าด้วยตวัเองด้วย จะมารอทกุอย่างมายืนให้ถึงปาก มนัไมใ่ช ่

เมือคณุรู้แล้ววา่คณุเป็นนกัแสดง ก็ต้องรู้วา่นกัแสดงควรทําอะไรหน้าทีรับผิดชอบมีอะไรบ้าง แล้วคุณ

ขาดตรงไหนแล้วคณุเติมแล้วหรือยงั กอ่นทีคณุจะมาลงสนามเนียคณุก็ต้องรับผิดชอบด้วย คณุมายืนเป็น

นกัแสดงคุณไม่อายเหรอ แต่จอยอาย  เมือเห็นอะไรทีตวัเองไม่พร้อมถอย  ยงัไม่พร้อมค่ะ ถ้าเขาไม่มีเวลา

หรืออะไรให้เรามาก คือทุกอย่างบีบไปหมดว่าเราไม่พร้อมเราไม่ทํา  ก็อาจจะไม่ได้เห็นเราเยอะหรือ              

ถีแบบ   

 

 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 คือถ้ารุ่นใหญ่ ๆไมค่่อยมี แต่ถ้ารุ่นเด็กๆ จะมีปัญหาเยอะเหมือนกัน คือเค้าไม่ค่อยฟัง เพราะ

การแสดงเล่นละครมนัต้องฟังคนอืนด้วย เวลาคนถามเราต้องฟังๆเสร็จก็คิดๆ และก็ตอบ แตเ่ด็กสมยันี

จะไมค่่อยฟังกนัเทา่ไหร่คิดเพียงแค่วา่เราจะพดูไหนดีเมือคืนคิดวา่จะเล่นแบบนีเช้ามาก็มาเล่นแบบนี 

จะมีปัญหาเยอะมาก ส่วนใหญ่เด็กๆ  จะเป็นกนัทกุคนเป็นกนัหมดเลย  เรืองของการพูดการออกเสียงก็

มีแตพู่ดให้ฟังรู้เรืองก็พอ ถ้าจะบงัคบัให้เค้าพดูภาษาไทยให้ชดัเจนทกุคนคงจะเป็นไปไมไ่ด้หรอก แตถ้่า

พดูรู้เรืองก็ดีแล้ว 
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 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 ทีเห็นชดัเลย ก็คือเรืองความเชือ และสมาธิ อาจจะเป็นเพราะคนไทยถกูเลียงมาแบบว่ารีบเร่ง 

เลยทําให้ไมม่ีสมาธิกนั ถ้าสงัเกตุเด็กรุ่นใหม่ จะเห็นได้วา่ สมาธิสันมาก เพราะฉะนนัเวลาอยู่ในกอง

ถา่ยหรืออะไรก็ตาม มนัจะต้องมีสมาธิ ทงัเสียงวอร์ เสียงอะไรหลายๆ อย่าง อยา่งตวัเบสเองก็มีปัญหา

แรกๆ เพราะจะมีเสียงผู้ กํากบัสังโน้นสงันี คนโน้นคนนี พอเราเข้าฉาก สมาธิเราก็หลุดเพราะเราไปฟัง

เสียงพวกนนัหมดเลย ก็คือ วอกแวก อะคะ เพราะมีทุกอย่างเข้ามา เพราะฉะนนัก็คือนกัแสดงไทยก็จะ

มีเรืองของความเชือ บางทีเล่นเนียยังไม่เชืออะ บางทีเป็นตัวละครนัน 50% ละ แต่อีก 50% ยังไม่ใช ่

หลายคนเล่นละครมา 10 กวา่ปี ก็ยงัเล่นละครเป็นตวัเค้าอยู่แบบนนั ไมม่ีการเปลียนแปลง ถามวา่เค้า

เล่นแข็งไหม เค้าเล่นไมแ่ข็ง เป็นธรรมชาติ แต่เค้าไมส่ามารถเล่นเป็นตวัละครตวันนัได้ เห็นได้ชดัหลาย

คน เล่นเป็นตวัเองตลอดเลย ขนาดเล่นบทร้าย ก็ยงัมีความเป็นตวัเองอยู่ นักแสดงไทยยังค่อนข้างจะ

เป็นแบบนี และหลุดออกจากตวัเองยาก ความเชือน้อย คอ่นข้างน้อย 

 ในเรืองของการออกเสียงละครก็มีทงัเด็กและเยาวชนดู มนัก็เป็นตวัอย่างทีดี และไม่ดีให้กบั

เด็ก ถ้าเราพดูชดั ช ชอ ส สอ อะไรก็ตาม อยา่งตวัเองก็ยงัมีปัญหาพูดไม่ชดับางคํา แต่ถ้าพูดชัด มันก็

จะเป็นตวัอยา่งทีดี เด็กก็จะเห็นวา่ พีทีเค้าเล่นยงัพูดชดั ทําไมเราพดูไมช่ัด ก็จะปรับตวัเอง แต่ถ้าเรามี

พฤติกรรมพดูไม่ชดั พดู ร เรือ อะไรแบบนีไมช่ดั เด็กก็จะบอกวา่ เค้าก็พดูไมช่ดั สมยันีเค้าก็พดูไม่ชดักนั

ทงันนั อะไรแบบนีอะคะ เรียกวา่มนัเป็นตวัอย่างทีไมดี่ มนัมีผู้ชมทกุเพศทกุวยั ถ้าเราสืออกไปไม่ดี คน

รับก็รับสิงทีไมด่ีด้วย 

 รวมถึงเรืองOver acting จะเห็นได้ชดัเลย คือ ตวัร้าย จริงๆ ไม่ต้องพูดเลยก็รู้แล้วว่าตัวร้าย              

แต่ก็เล่น over acting อย่างหรีตา กดัปาก ใช้อวจันภาษาเยอะ จนคนดูบอกว่า ไม่ต้องทําขนาดนีก็ได้

นะ แค่คําพูดคุณ การสือทางสายตาคุณ ก็รู้แล้ววา่คุณร้าย ไม่จําเป็นต้องแบบว่า วีดว้าย กรีดกร๊าด

เดียวต้องตบกัน ละครไทยจะติดภาพแบบนี ทีสวา่ต้องมีพระเอก นางเอก ตวัร้าย ทุกเรืองจะต้องมี                

ซงึถ้าเป็นต่างประเทศจะไม่มีแบบนี เค้าจะดูพอตเรือง เค้าจะไม่เน้นว่าต้องมีสีสันของเรืองจะต้องมี             

ตวัร้ายวดีว้าย  over acting คนไทยก็ติดเยอะ 

 

1.7 คิดว่าเอกลักษณ์ในการแสดงของไทยเป็นอย่างไร  การแสดงของไทยมีเอกลักษณ์

หรือไม่  (ถ้าไม่นับรวมโขนละครไทย) 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

อย่างอินเดียแพทวา่ไมน่่าจะเป็นการแสดงนะน่าจะเป็น culture มากกว่า พูดว่าเป็น culture  

จะดีกวา่ทีต้องวงิๆ ด้วยความทีถูกเชือวา่เป็นแบบนนัผู้ กํากบัเลยต้องบอกนกัแสดงวา่ต้องแสดงแบบนนั 

อย่าง culture  ของไทยตอนนีทีเห็นก็คงจะเป็นตบจูบๆ ซงึคงจะเป็ยอบา่งนีนมากกวา่ และด้วย Target 

ทีคนดูละคร ดูหนงัไทย เราจะเห็นชัดเจนวา่บางทีก็จะรุนแรงและชอบอะไรก็แบบสุดๆ ไปเลย ซึงมัน
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อาจจะเกินความจริง ถ้าธรรมชาติของความจริงของมนุษย์เรามนัอาจจะไม่ขนาดนัน แต่ถ้าเกินความ

จริง ซึงอนันนัมนัก็เป็น Marketing การทํางานของแตล่ะคนมากกวา่ ซงึเราก็ไปออกความคิดเห็นอะไร

ไมไ่ด้เพราะเป็นทางเลือกของเขา  แตถ้่าจะพูดถงึเอกลกัษณ์ก็คงจะเป็นสไตล์นี จะอาศํยตบจบูๆ และก็

เอกซ์ตรีมมากกวา่  

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 กิริยาทา่ทาง หรือคําพูด บล็อคกิงหรือการตอ่เนืองแอคติงทีผู้กํากบัเขาวางมันไทยมากเลยอ่ะ 

อย่างเกาหลีเขาก็จะมีเงียบให้ทามมิง แล้วของเราคืออะไรแล้วสมยัก่อนก็อาจจะมีเรืองตบจบูอะไร

อย่างเนียใชไ่หมสมยักอ่น  ถ้าปัจจบุนัก็เรืองนีแหล่ะผวั เมีย ตบจบู ไมมี่ไม่ได้ นางร้ายทีกรีด ๆ มนัต้องมี 

อย่างขณะทีเราดูฮอลีวู้ด แบบว่านางร้ายมันจะน่าใสมันจะแบบว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะแยะ

มากมาย  

 

 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 ของเราเองก็เป็นแบบHappy Ending แมส่ามีลูกสะใภ้  ตบจบู 

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 ของไทย ถ้าคนตา่งชาติดก็ูจะเป็นเรืองของรําไทย เรืองโขน เรืองรามเกียรติ  แบบนีมากกวา่ แต่

ถ้าเป็นในเรืองของ acting คิดวา่ไมม่ีนะคะ คือไม่มีเอกลักษณ์อะไรทีโดดเดน่ ทีเห็นแล้ววา่ นีคือ acting 

ของไทย คนไทยก็เรียบแบบเค้ามีอีกที เท่าทีสังเกตุดู reference ก็จะเป็นหนังฝรัง หนงัญีปุ่ น หนัง

เกาหลี แล้วก็เลียนแบบเค้าทีจะทําตามเค้า ไม่วา่จะเป็น พอตเรือง หรือ เพลงประกอบอะไรก็ตาม

เลียนแบบเค้ามาทงัหมด คือคนไทยจะไม่ค่อย idea อะไรทีสร้างสรรอะไรใหม่ๆ  ถามว่ามีไหม มีคะ แต่

วา่ค่อนข้างน้อย 

 

1.8 หลักในการทาํงานของท่านเป็นอย่างไร 

คุณสุทธาสินี  พุทธินันท์ (แพท) 

หลักในการทํางานก็คงจะเหมือนการทํางานทวัๆไป แตล่ะคนแต่ละแบบจะต่างกนัก็ตรงทีการ

แสดงต้องมีความตงัใจ มีวินยัมากๆ ในการทํางาน ตรงนี ตนเองจะคิดเองเสมอวา่ ถ้าเลือกทีจะทําอะไร

แล้วก็ต้องทําให้ดีทีสุด และให้รู้จริงกบัสิงทีเราทําตรงนีเพราะฉะนนัถ้าเกิดเรารู้จริงแล้ว คืองานทีเราทํา

ตรงนีเป็นงานของประชาชน พอเรารู้จริงและเราถ่ายทอดให้ประชาชนด ู ประชาชนก็จะได้รับสิงทีเป็น

ความจริงจากเรา เรารู้ไม่จริงเรารู้ไมลึ่กพอ รู้แคนิ่ดๆ หน่อยๆ  ทํางานออกไปและส่งให้เขาเราก็จะได้รับ

ประมาณหนึง ซึงตรงนีสําคัญมากๆ แพทก็คิดว่าเราไม่ได้ทําเพือตัวเองแต่เราทําเพือส่วนรวม 



261 

 

เพราะฉะนนัทําอะไรก็ตามอยากให้ควอลิตีจริงๆ สําหรบัแพทนะ เพราะฉะนนัทําต้องใช้เวลาพิจารณา

ไตร่ตรองนานพอสมควรกวา่จะได้ กว่าจะทําอะไรออกมา  คิดเยอะเหมือนกัน คือแพทยอมทีจะมี

ผลงานออกมาทีละนิดๆ คอ่ยเป็นค่อยไปและอยากให้ออกมาดีทงัหมดมากกวา่ทีจะทําเพืออะไรก็ได้

ทงัหมดแต่ไมด่ีสกัอย่าง  แพทไม่อยากให้เป้นอย่างนนั  เพราฉะนนัก็ขอเลือกทําทีละนิด และทุกอย่าง

คอ่ยเป็นคอ่ยไปแพทคิดวา่บางทีไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าเรามีเวลามา เราก็ใช้เวลาตรงนนัให้มากทีสุด ในการ

ทําอะไรแตล่ะชิน และต้องทําด้วยความตงัใจจริงๆ และก็ทําด้วยใจบริสุทธิ  รู้จริงๆ และซือสัตย์ด้วยกบั

สิงทีเราทํา ตรงนนัและก็พยายามหาความรู้และพฒันาตวัเองให้มีสิงทีดีและควอลิตีทีเรามีอยู่ให้มันมี

ขึนเรือยๆ และเราจะสามารถทําอะไรได้หลายๆ อยา่งมากขึน 

มีหลกัอีกอย่างคือยึดหลกัความจริงเพราะคิดวา่ Nobody perfect   และจําวา่เราทําดีทีสุด ถ้า

วนันีออกมาดี พอใจก็จะแฮปปี แต่ถ้าเราทําแล้วออกมน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเราทําดีทีสุดแล้วก็โอเค  

ตราบใดทีเราคิดวา่เราทําได้ดีทีสุดแล้ว และไมส่ามารถทําได้มากกวา่นีแล้ว  แต่ถ้าวนัไหนเราคิดวา่ทํา

และไม่ตงัใจไม่ดี อนันนัเราต้องเสียใจ เพราะวา่เราไม่พยายามเอง เพราฉะนันก็เลยคิดวา่ไม่ว่าจะทํา

อะไรก็ตามต้องทําให้ดีทีสุด ตอนนนั เทา่ทีเราจะทําได้ และผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแตต่อนนนัที

จะออกมาเพราะเราไม่สามารถทีจะกําหนดอะไรได้และเราต้องคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนเสมอ หรือไม่

เทียง เราเคยทําได้แต่มาวนันีเราอาจจะทําไมไ่ด้  หรือเราอาจจะทําดีกวา่ตอนนนัก็เป็นได้   จริงๆ ถ้าคิด

แบบนนั เราก็สบายใจขึนมีสติขึน สิงทีเราทําก็พอแล้ว และอีกอย่างหนึงการอยู่ในวงการ ก็คือเหมือน

ภาพรวมวา่เราต้องรู้จกัตวัเองกอ่นอืน วา่เราเหมาะกบัอะไร และอะไรทีไม่เหมาะกับเรา เราทําอะไรได้

ไมไ่ด้ พิจารณางาน การตดัสินใจด้วย และอะไรก็ตามคิดว่าถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ทําเลย  และอยากจะ

แนะนําคนอืนด้วยถ้าเราคิดวา่เราทําตรงนีได้ดีก็ขอให้strick กบัตรงนีตอ่ไป แต่ถ้าคิดวา่ไม่ดีไม่ทําไม่ว่า

ก็อยา่ทําเลยก็จะมีผลเสียกบัเรานะคะ่  อนันีก็ถือเป็นการดูแลตวัเองเหมือนกนัทงัภายในและภายนอก

ด้วยทุกอย่างทําให้เรารกัษาสิงทีดี ๆ ไว้เนียให้ได้มากทีสุดให้ยาวนานทีสุด และก็คอยพฒันาตวัเองอยู่

เรือย ๆ คอยหาความรู้ในสิงทีเราจะทําหรือต้องการทํา เพราะฉะนนัคนเก่ง ๆ จะตามมาอีกเยอะ  เวลา

ของเราอาจจะสันลง สันลงทุกที เพราะฉะนันเราก็ต้องทําตัวให้มันคงทีสุด อันนีก็คือการดูแลรักษา

ตวัเองไว้ให้มนัคงคง 

 

 คุณศิริลักษณ์  ผ่องโชค (จอย) 

 เข้าใจในสิงทีเราจะถา่ยทอด  แล้วทกุขณะทีทํางานต้องมีสมาธิ สมาธิเป็นอย่างเดียวทีทําให้

งานออกมาดีหรือไม่ดี สมาธิ สําหรับหน้าทีนกัแสดงนะ สมาธิอย่างเดียวเลย บางวนัก็ร้องไห้ไม่ได้เลย 

แล้วรู้เลยรู้ตวัทกุอย่างวา่ 
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 ทําสมาธิ ต้องเรียกสมาธิ ต้องหาสมาธิให้ตวัเองให้ได้ พอหาสมาธิไม่ได้เรารู้สึกว่าจะเสียเวลา

เขาไหมนีมนัยิงทําลายสมาธิ มนัทําไม่ได้เราต้องพยายามตดั ๆ ๆ ๆ ตัดทุกอย่างไม่ต้องไปคิด คือรอให้

มนัรอไป มนัต้องมีบางอย่างมาชว่ยตวัเรา ต้องมีสมาธิแล้ว เรียกสมาธิกลบัมา ๆ  ๆๆ  พร้อมนะเข้าใจใหม่ 

ลําดบัเรืองของตัวนีใหม่ อนันีมนัเป็นอย่างนีนะ มันเจออย่างนีมาคําพูดบางคําทีมันกินใจเราในบท

ตวัเนียหลายครงัทีเราสะดดุเวลาเล่นอะ่จอยจะต้องเอาบทมาด ูขอบทมาด ูคนทีทํางานด้วยกนัใหมบ่าง

คนเขาก็จะแบบวา่มนัจะดอูะไรทีนีไม่เห็นพดูอะไรเลย ตอนหลงัเขาก็จะเริม Get แล้ว เขาทํางานกบัเรา

ก็จะรู้วา่ใครทํางานแบบไหน เขาก็ทํางานมาเยอะก็จะรู้วา่ใครทํางานแบบไหน เขาก็จะรู้แล้วว่า เขาจะ

เปิดให้เลยด้วย อนันีก่อนหน้าจะมาอนัเนีย เราต้องไล่ดูแล้ววา่เจออะไรมา มนัได้ระบายออกไปแล้วนะ 

แต่ตอนนีมนัได้กลับมาย้อนคิดเรืองนีนะ มนัเลยจีดขึนมาอีกที ไอ้คําพูดนีแหล่ะ เราต้องย้อนดูทงั ๆ ที

ซีนนีไม่ต้องพดูอะไรเลย นนัเป็นวิธีการนงึทีเราแบบ เรายืนเฉย ๆ มนัก็หว่อกแหว่กแล้วล่ะ  ความคิดก็

ไมน่ิง เราก็ต้องหาจดุทีมนัจะมาดึงวา่ เราจะต้องอยู่ตรงนี อย่างเดียวทีจะทําให้สามารถเข้าถึงอารมณ์

อะไรก็ตามได้ หรือประเภททีอยู่  ๆ แล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ปีดเลยอะไรอยา่งเนีย เพราะเจอเรืองหนกั ๆ 

จากหลงัประตูนนัมา โหทําไมมนัโหดไปหรือเปล่าเนีย มนัยากมากเลยแต่วา่ พอมนัจับสมาธิมนัได้มัน

เข้าใจแล้ว ถึงบอกว่าอนันีมันจดัการด้วยตวัเราเองคนเดียวอ่ะ มันไม่มีส่งรับมาก่อน แล้วมนัก็ไม่ใช่

ละครเวทีทีแบบ Run ไป เราต้องเรียกมาใหมอี่กแล้วเหรอ 

 การทํางานผู้กํากบัใหญ่ทีสุด คนจ้างเขาไมใ่หญ่เท่าผู้ กํากบั มุมมองในความคิดของนกัแสดง 

ต้องคิดเสมอว่าผู้กํากับใหญ่สุด ไม่ว่าผู้กํากับคนนันจะประสบการณ์มากหรือน้อยไปกว่าเรา  

เพราะฉะนนัการทํางานเป็นทีมเราต้องมองวา่ผู้กํากบัมองทิศทางไหนแม้วา่เขาจะมองขัดกบัเราก็ตาม 

เราก็ต้องหาเหตผุลให้ได้ทีจะคิดแบบเขา มีบางครังทีจอยถือวา่การทํางานจะต้องทะเลาะกนัก็ทะเลาะ

แต่วา่เรากําลงัสร้างงาน เราก็ต้องคุยถึงแม้วา่เขาจะไม่ชอบหน้าก็ไมเ่ป็นไรคะ่  แตบ่างทีเราก็คยุวา่พี  พี

เอาแบบนีเหรอหนคิูดแบบวะ่  เขาก็จะบอกวา่เออวะ่  เออเอา เอาแบบจอยนีแหล่ะ ก็มีนนัคือผู้กํากบัที

เขาให้เกียรตินกัแสดง  แต่บางอนัก็มีทําไมพีคิดอย่างเนียล่ะ หนูคิดได้แตแ่บบเนีย ขอเหตุผลหนอ่ยได้ไหม 

คือไมม่ีเหตผุลแล้วมนัรับไม่ได้ไง คือไมใ่ชรั่บไม่ได้กบัความคิด แตว่า่มนัไมส่ามารถทําออกไปได้ วา่เออ

มนัทําให้ไม่ได้ล่ะ เราก็ต้องคยุกนั  เขาก็จะอธิบายว่าพีคิดว่าเพราะอย่างนีมนัถึงเป็นอย่างนี อ๋อ โอเค 

เข้าใจแล้ว เราก็จะปรับความคิดทนัที แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไร  เพราะผู้ กํากบัเขา

ทิศทางแบบนี แนวเรืองเขาไปอย่างนี เราจะคิดต่างมนัไม่ได้ เราทํางานเป็นทีม ผู้ กํากบัคือเป็นผู้ นํา

ทางออกจากทางตนั เราต้องให้เกียรติเขา 
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 คุณพรชิตา  ณ สงขลา (เบนซ์) 

 อย่าขีเกียจ  และศกึษาบททีเราต้องทํางานให้เยอะๆ มากๆ ให้เข้าใจให้รู้วา่ไปมาอย่างไร ตอน

แรกๆ เราอาจจะงงๆ เราก็ต้องทําความเข้าใจมากๆ อาจจะสอบถามคนอืนๆได้ มีความรับผิดชอบมากๆ 

ไปตรงเวลา ไมทํ่าให้คนอืนเดือดร้อนลําบาก และส่วนหนึงทีเบนซ์เป็นแบบแทบจะต่างกบัคนอืนเลยก็

วา่ได้คือเบนซ์เป็นคนไม่หว่งสวย ชดุต้องสวย เมือไหร่ฉนัเป็นคนใช้ฉนัก็เป็นคนใช้ เมือไหร่ฉันสวยฉันก็

สวยแตค่นอืน ต้องสวยตลอดเวลา เบนซ์จะพยายามเปลียนตวัเองแบบไม่ค่อยสวยค่ะ ซึงนกัแสดง

ไทยจะไมค่อ่ยเป็นเทา่ไหร่ส่วนใหญ่ต้องสวยๆ 

 

 คุณอธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบส)  

 คิดว่าการมีความรับผิดชอบ กับการตรงต่อเวลา ขยันท่องบท ศึกษาตัวละคร และตีความ               

ตวัละครตวัทีต้องแสดง 
 

 

2. บทสัมภาษณ์เรืองการแสดงของนักแสดงไทย ในมุมมองของนักแสดง ผู้กํากับ  

ผู้ฝึกหัดนักแสดง และนักวิชาการ 
 

รศ.พฤทธิ  ศุภเศรษฐศิริ (อดีตกรรมการตัดสินรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสพุรรณหงษ์) 

 
 ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการตดัสินรางวลันกัแสดงยอดเยียมโดยสรุปวา่ไม่มีกฎเกณฑ์ทีตายตัวว่า 

ดูเรืองอะไรเป็นพิเศษ  แล้วแต่ว่าใครอยากให้ดาราคนไหนได้  แล้วมา discuss กนัว่าเพราะอะไร               

แต่ในปีทีตัดสินนนัดาราทีได้รางวัลยงัไม่ตรงใจ  แต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ทีแย่ จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆ      

เนืองด้วยวา่รู้สึกวา่นกัแสดงทีได้รับรางวลันนัเล่นมากเกินไปเหมือนละครเวที  มิใชก่ารแสดงภาพยนตร์

ทงัทีบทเป็น Realistic  ซึงบอกไดเ้ลยว่ามี “มาเฟีย”  ทีอยากให้โผออกมาเป็นเช่นนี  เพราะบริษัททีเป็น

ผู้ประมวลผลคะแนนก็เป็นผู้ทีประธานผู้จดังาน (อาจารย์เรียกนายกฯ) และคณะผู้ จัด โดยไม่มีการมา
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แจกแจงคะแนนให้ดเูมือเขียนรายชือผู้ทีอยากให้ได้รางวลัไปแล้ว  กรรมการผู้ตดัสินรางวลักลุม่ผู้จดังาน

ก็เป็นคนเลือก  ซึงมีหลากหลายหน้าทีแตส่่วนมากจะเป็นนกัวชิาการ 

 

คนึงนิจ  จักรสมิทธานนท์ (นักแสดงภาพยนตร์/นักแสดงละครโทรทศัน์/พิธีกร/นักจัดรายการ

วิทยุ) 

 
 ได้กล่าวถึงการสวมบทบาทเป็นผู้อืนนนั  เมือขณะสวมบทบาทจะรู้สึกถึงความเป็นตวัเองเพียง

เล็กน้อย  แตจ่ะมีสมาธิจดจอ่อยู่กบัตวัละครทีสวมบทบาทอยู่มากกว่า  ส่วนบริบทรอบตัวทังผู้ กํากบั  

ชา่งไฟ  ช่างกล้องและอืนๆก็มีความรู้สึกถึงกลุ่มคนเหล่านีวา่อยู่ ณ ขณะนนัๆเมือขณะแสดงแตไ่ม่ได้จด

จอ่อยู่กบัพวกเขา  เพียงแครั่บรู้ถงึความมีตวัตน  หากจะพูดถึงความรู้สึกก่อนและหลังแสดงนนัดารา

สาวกล่าววา่บางครงัติด Character นนัๆจากบทบาทออกมาบ้าง  เชน่  การพดู  การเดิน  เป็นต้น  และ

หากได้รบับทบาททีไกลตวัส่วนมากจะไม่ได้ทําการศึกษาค้นคว้ามาก่อน  แต่จะใช้วิธีปรึกษา Acting 

Coach  ถงึอารมณ์ความรู้สึก  รวมทงัลักษณะทางกายภาพภายนอก 

 

อธิชา  พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (นักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่ค่ายเอกแซคและยูม่า/นางเอกมิวสิควีดิโอ) 
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 นกัแสดงผู้นีได้กล่าวถึงเรืองของการแสดงทีน่าสนใจไว้ว่าการสวมบทบาทเป็นผู้อืนนนั  เมือ

ขณะสวมบทบาทจะรู้สึกถงึความเป็นตวัเองอยู ่ รวมถงึไมส่ามารถตดับริบทรอบตัวทังผู้ กํากบั  ช่างไฟ  

ชา่งกล้องและอืนๆได้  ยงัมีความรู้สึกถงึกลุ่มคนเหล่านีเมือขณะแสดงอยู่  หากจะพดูถึงความรู้สึกกอ่น

และหลงัแสดงนนัดาราสาวกล่าววา่ไม่ติดความรู้สึกหรือภาพขณะแสดงออกมาเลยแม้แต่น้อย  และ

หากได้รบับทบาททีไกลตวัส่วนมากจะไม่ได้ทําการศึกษาค้นคว้ามาก่อน  แต่จะใช้วิธีปรึกษา Acting 

Coach  ถงึอารมณ์ความรู้สึก  รวมทงัลักษณะทางกายภาพภายนอกเชน่เดียวกบันกัแสดงทีสัมภาษณ์

ทา่นแรก 

 

ชิดจันทร์  รุจิพรรณ  (นักแสดงช่องสาม/พิธีกร/นางเอกมิวสคิวิดีโอ/ดัชชีเกิร์ล 2004) 

 
 น้องพลอยกล่าวถงึการสวมบทบาททางการแสดงทีนา่สนใจไว้วา่การสวมบทบาทเป็นผู้อืนนัน  

เมือขณะสวมบทบาทแทบจะไมรู้่สึกถึงความเป็นตัวเองอยู่  และสามารถตัดบริบทรอบตวัทงัผู้ กํากบั  

ช่างไฟ  ช่างกล้องและอืนๆได้  สามารถตัดสิงรอบตัวและมีสมาธิในขณะแสดงอยู่  หากจะพูดถึง

ความรู้สึกก่อนและหลังแสดงนันดาราสาวกล่าวว่าไม่ติดความรู้สึกหรือภาพขณะแสดงออกมาเลย

แม้แตน้่อย  เมือแสดงเสร็จก็จะกลบัมาเป็นคนเดิม  และหากได้รับบทบาททีไกลตัวส่วนมากจะไม่ได้

ทําการศึกษาค้นคว้ามาก่อนเช่นเดียวกับดาราคนอืนๆ  ทีใช้วิธีปรึกษา Acting Coach  ถึงอารมณ์

ความรู้สึก  รวมทงัลกัษณะทางกายภาพภายนอกเชน่เดียวกนั  ส่วนเรืองของรางวลัตา่งๆทีมีการให้กบั

นกัแสดงนนัมีความเห็นวา่เหมาะสมดี  และนกัแสดงทีได้ก็มีความสามารถ  สมควรได้รับรางวลัอยูแ่ล้ว 
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อ.นิธิวัฒน์ ธราธร (ผู้กาํกบั) 

 
1. คิดวา่การแสดงไทยมีลักษณะอยา่งไร 

-ขนึอยูก่บัประเภทหนงั    ด้วยความเป็นหนงัไทย  ตวัเองทาํสมจริง  (ใยอมพดูเรืองคนอนื) 

2. มีข้อควรปรับปรุงสําหรับนกัแสดงไทยอย่างไร 

- นกัแสดงอยูแ่ล้วจะทํางานง่าย  จนูคาแรคเตอร์ง่าย   ถ้าผ่านงานละครมาจะติดเล่นใหญ่มา  

การแก้ปัญหาคือทําเวิคชอบ 

-นกัแสดงหน้าใหม ่จะทํางานได้ดีกวา่ แอคติงธรรมชาติ  ปรับง่าย  มาจากการแคสทีซอื

คาแรคเตอร์เค้าอยูแ่ล้ว  จะเป็นธรรมชาติดี 

3. คิดอยา่งไรกบันกัแสดงทีได้รางวลันกัแสดงนํายอดเยียม 

-บางเรืองเห็นด้วย  บางเรืองก็ไม ่ รางวลัทกุรางวลัมาจากรสนิยมของกรรมการ  วา่มองหนงั

แบบไหน  เป็นรางวลัทีคนกลุ่มหนงึมอง  (กรรมการกลุ่มนนัคือใคร)  เหมือนรางวลัทีให้กนัทวัโลก 

4. คิดวา่อะไรเป็นปัจจยัททีําให้นกัแสดงไทยประสบความสําเร็จบ้างและ 

5. ขนัตอนทีจะทําให้นกัแสดงไปสู่ความสําเร็จคิดวา่มีอะไรบ้าง 

-มีการทุม่เทในการทํางาน(ความตงัใจ)  ความเป็นธรรมชาติในตวันกัแสดง (ทีคนแคสเลือกมา)  

แคสติงช่วยแล้วในระดบัหนงึ   

-เหมือนนกัแสดงฮอลีวู้ดทีไปขลกุกบัคนๆนยัจริง  ต้องมีเวลา 

6. อยากทํางานกบันกัแสดงแบบไหน 

-มีวินยั  มีความทุม่เท  (เอาตวัเองไปอยูใ่นโลกของคาแรคเตอร์นนัได้จริงๆ)  มีความตงัใจกบั

งาน  เวลาถา่ยทํา  ทําการบ้านมาก่อนถ่าย 

7. คิดวา่การแสดงทีดีเป็นอยา่งไร 

-ก า ร เ ห มือ น จ ริ ง   ก า ร เ ลี ย น แ บ บ ค ว า มจ ริ ง ใ น โ ม เ ม้ น ที แ ส ด ง   ก า ร ทํ า ใ ห้ เ ชื อ 

8. ทําไมนกัแสดงไทยไมโ่กอินเตอร์สกัที 
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-การแสดงเป็นแค่ส่วนหนึง  ภาษาองักฤษเป็นสิงสําคญัซงึนกัแสดงไทยพดูไม่ได้  จะไป ตปท. 

ได้ต้องมีความพิเศษทีฝรังไมม่ี  เชน่  จาพนม (ไฟลท์)   

 

ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์  

 
สไตล์การแสดง 

-เป็น standard Pattern (copy มาเรือยๆ) 

-เป็น type casting 

 ปัญหาของนักแสดง 

-เล่นไมล่ึก 

-เล่นเป็นตวัเอง 

-ขาดอาการของความคิดคํานงึ 

-เป็น technical 

-ไมฟั่ง  ไมต่ีความ 

-กระบวนการ react ไมค่รบวงจร 

การแสดงทดี ีAesthetic 

-ต้องถึง beauty  ตีความภาพทีนกัแสดงมีความออกมาได้ 

-หา simple  

-รางวลัภาพยนตร์ 

-ต้องถึงความเป็นคนๆนนั  ทีมีหลายมิติ  ในsense ทีควรจะเป็น  choice of selection 

-นอกเหนือจากตวันกัแสดง  ต้องมีบทด้วย ต้องทําให้คณะกรรมการเห็นใจ 
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Kim Pereier (นักวิชาการ)  

 
 

this requires more explanation, but here are a couple of reasons: Most Asian acting 

is "stylised," which means it is much more exaggerated. This is not wrong, just different. 

Look at Bollywood films. Hollywood is obsessive about "naturalistic" and "realistic" styles--

should look like everyday life. But also, don't forget that Hollywood is still focused on 

Caucasian actors, although there are a few other "ethnic" actors making a mark. BUT you 

have to be beautiful!!! Such a pity! Please let me have a look at your research when you 

finish; I would like to use it in my speech. 

 

Debbie Alley (นักวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

In terms of your students, there is very little difference between Thai acting and western 

acting.  

I would guess that the biggest problem a Thai actor would have in Hollywood would be the 

language issue. While there are some actors who speak little English and still make the 

break in Hollywood, they are mostly Spanish speakers. They can get roles because there is 

a large Spanish speaking population here and so there are appropriate roles. Roles for 



269 

 

Asian actors are not as prominent and the actors who fill them generally speak very good 

English. 

If you had a student who was interested in acting here, I think they would need to come over 

and immerse themselves in the language for some time. 

 

อรพรรณ  อาจสมรรถ (ผู้ฝึกนักแสดง) 

 
1. คิดวา่การแสดงไทยมีลักษณะอยา่งไร 

-แล้วแตค่า่ย  แล้วแตG่enre ของหนงั  แต่ภาพยนตร์ไทยไม่ real 100 เปอเซน  เพราะติดกบั

ขนบเดิมๆทีต้องเล่นให้ชดั  กําลงัปรับอยู่ให้เป็นจริงมากๆ  เป็นเทรนด์ทัวโลก  ตอนนีดราม่าต้องเล่น

นิงๆ  ขึนอยูก่บัคาแรคเตอร์ตัวละครด้วย  (สไตล์ของหนงั Drama )  ส่วนคอมมาดี  ห้ามไม่ได้วา่ต้อง

ปล่อยเยอะๆ  ต้องอัพenergyให้มาก    ต้องเล่นใหญ่ด้วยตวั Genre อยู่แล้ว  แต่รู้สึกว่าจะมีความ

สมจริงมากขึน  เพราะหลายเรืองเริมเล่นตลกแบบ situation มากกวา่ตลกคาเฟ่   สรุป real มากขึนทัง 

2 แบบ 

 

2. มีข้อควรปรับปรุงสําหรับนกัแสดงไทยอย่างไร 

-ทศันคติ  แต่ต้องโทษระบบ  นกัแสดง ต่างประเทศจะตีความ  รวมถึง  การแคสติง ระบบ

เมืองไทยไมค่่อยเอานกัแสดงทีมีความสามารถอยู่แล้วมาเล่น  เลือกทีหน้าตาดีมาก่อน  หลายคนทีมี

พรสวรรค์ในการแสดงก็ไมไ่ด้รับเลือกมาเล่น  อาจมีปัญหาทีแคสติง  แตใ่นปัจจบุันเริมมีการส่งนกัแสดง

มาให้ฝึกก่อนการเปิดกล้อง  แต่มีหลายครังทีไม่มีเวลา  ต้องถ่ายแล้ว  ต้องไปมัวๆกนัหน้ากองเยอะ  

ดงันนัทําให้ระบบไม่สามารถหานกัแสดงทีพร้อมจริงๆมาแสดง  

-นอกจากระบบ  ตวันกัแสดงต้องปรับเรือง  ความเชือของตวัละคร ความมีเหตุผล  ความไม่

จ ริ ง ข อ ง ตัว ล ะ ค ร  ค ว า ม เ ป็ น ค น ข าด ไ ป   ไ ม่ ชั ด เ จ น   momentนัน ข อ ง ค น ๆ นัน ห า ย ไ ป 
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3. คิดอยา่งไรกบันกัแสดงทีได้รางวลันกัแสดงนํายอดเยียม 

-นกัแสดงทีได้รับรางวลัมีความสามารถอยูแ่ล้ว  รางวลัเป็นสิงทีนกัแสดงพยายามจะทําให้

ผลงานออกมาดี  นกัแสดงรุ่นใหมใ่ห้ความสนใจกบัการติวก่อนการแสดง  แต่บางสาขาวดัอะไรไม่ได้  

เช่นถ้านกัแสดงมาค่อยให้  ไมม่าก็ไม่ให้  เป็นการตลาดเกนิไป  

4.คิดวา่อะไรเป็นปัจจยัทีทําให้นกัแสดงไทยประสบความสําเร็จบ้าง 

- บทละคร  และทิศทางของผู้ กํากบัทีมีต่อตวัละครตวันนั และนกัแสดง    ถ้าบทไม่ดี  ทําให้

ขาดความเป็นคน  บททีดีคนเขียนไมค่อ่ยมี  สรุปไม่ดี 

5.อยากทํางานกบันกัแสดงแบบไหน 

-มีความตงัใจในการทํางาน  และพร้อมเปลียนตวัเองเป็นตวัละครตวันนัๆ  ซงึในบ้านเรามน้ีอยมาก 

อยากให้ค้นคว้ามากๆ แต่นกัแสดงไทยรับงานมากกวา่ 1 อยา่ง  ทําให้ไมม่ีเวลาไปresearch  ไม่มีใครที

หยุดทกุอยา่งแล้วทําการบ้านของตัวเองเพียงอย่างเดียว  มนัคือความเป็นมืออาชีพ  ซงึ  ดารา  กบั  

นกัแสดง  ตา่งกนั  บ้านเรามีแต่ดารา  ไม่คอ่ยมนีกัแสดง   

6.คิดวา่การแสดงทีดีเป็นอยา่งไร 

- ในฐานะนกัแสดง  คือ การจริงใจกบัตวัละคร  เข้าใจและเป็น ตวัละครให้ได้มากทีสุด  acting is 

being  

 

7.ทําไมนกัแสดงไทยไมโ่กอนิเตอร์สกัท ี

 - ปัจจยัคอื  นกัแสดงไม่ถกูเทรนด์ให้เป็น  นกัแสดง  แคห่น้าตาดี  จริงๆ  ไม่เหมอืนนกัแสดง

ตา่งประเทศทีครบเรือง  แสดงดี  เต้นได้  ร้องได้  ศึกษาการแสดงอยา่งจริงจงั  ในขณะทีนกัแสดงไทย

ยงัไมเ่ข้าใจในสิงทีตวัเองพดู   

          - ชอบ  ซนันี  สุวรรณเมธานนท์  เพราะทําการบ้าน  ค้นคว้า  ตีความเชงิลึก  มีใจเกินร้อยกบัการ

แสดง  ผู้หญิง  คริส  หอวงั  มีความทุม่เทในการทํางานมาก 
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สัมภาษณ์ 2  ผู้กํากับ  จากหนัง  “นาคปรก”  และ “9วัด” 

 1. ษรัณยู จิราลกัษม ์

 
 2. บณัฑิต ทองดี 

 
 สวสัดีครับ (สวสัดีคะ่ ดิฉนัปภสัรา เหล่ารัตน์เจริญนะคะ) ผมประพรต เสงียมไพบลูย์ครับ (เรา

สองคนจะทําหน้าทีพิธีกรค่ะ ซึงยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการ “หนังไทยน่าดู” นะคะ ซึงจัดทําโดยนิสิต

นวตักรรมสือสารสงัคม ชนัปีที 3 คะ่) ครับผม (และก็วชิาโทภาพยนตร์และสือฯ ค่ะ ซึงในนิทรรศการนี

จะมีเรืองราวของภาพยนตร์ทงัสองเรืองนี และก็จะมีการถามคําถามกบัวทิยากรทงัสองท่านค่ะ) ซึงจะ

แนะนําวิทยากรทงัสองทา่นนะครับ ทา่นแรก เรียกว่าพีได้ไหมครับ พีษรัณยู จิราลักษม์ครับ ผู้ กํากบั

ภาพยนตร์เรือง 9 วดัครับ ส่วนท่านทีสองพีบัณฑิต ทองดี โปรดิวเซอร์เรืองนาคปรกครับ ครับผม ก็

วนันีเรียกว่าภาพยนตร์ทังสองเรืองนะครับมีกระแสทีมาแรงมากและก็เป็นทีกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น

ภาพยนตร์เรืองนาคปรก และ 9 วดันะครับ งนัเรามาเริมคําถามแรกดีกวา่ไหมครบัพลอย  

พิธีกรหญิง : คิดอย่างไรกบัหนงัไทยในปัจจบุนั ทีสะท้อนถึงวฒันธรรมไทยในปัจจบุนัคะ 

บัณฑติ : จริง ๆ แล้วสักเมือปีทีแล้ว หนงัไทยเราค่อนข้างจะถูกจํากดัอิสรภาพทางความคิด ทําให้การ

คิด การสร้างสรรค์บทภาพยนตร์หรือว่าเนือหา พูดถึงสังคมไทยในแบบทีว่าตีแผ่ แต่วา่หลังจากทีมี                
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ทําให้คนสร้างกล้าคิดกล้าทํายิงขึน ทําให้ทุกวนันีกล้าพูดถงึปัญหาสังคมด้านลบได้มากขึน อยา่งน้อยก็

เป็นนิมิตหมายทีทําให้เราสามารถตีแผ่ความจริงได้มากขึน ต่อไปนีหนังไทยน่าจะเป็นมุมมอง                     

ด้านทีดีขึน  

พิธีกรชาย : ครับผมนนัก็เป็นทีมาของหนังเรืองนาคปรก งันเรามาทีหนังเรือง 9 วดักนับ้างนะครับ                 

ไมท่ราบวา่กระแสกบัเรืองหนงัไทยแนวใหมใ่นความคิดพีเป็นอย่างไร 

ษรัณยู : คําถามเดียวกนันะครับ ผมวา่หนงัไทยเนียควรจะเล่าถงึมมุมองทีเป็นไทย ทีเรามองตงัแต่เด็ก 

เงือนไขมนัเยอะมาก หนงึเราเป็นประเทศเล็ก ๆ เราไม่ได้เวิลไวด์แบบฝรัง เราไม่มีเงินสร้างเยอะแยะ

มากมาย แต่สิงทีหนงัไทยจะไปได้ดีแนน่อนเราต้องทําขายตวัเอง ขายสิงทีเรามี เราไม่ขายสิงทีเราไม่มี 

ดอูยา่งง่าย ๆ หนงัรีทชัเจอร์ เขาก็เป็นหนังง่าย ๆ ใช้เงินไม่เยอะ สิงทีเรามีมากกว่าฝรังคือวฒันธรรม 

แล้วแบบวา่แข่งกบัประเทศทางเอเชีย เราไม่สามารถสู้ กบัฝรังเขา เราไมส่ามารถสร้างหนงัแบบทรานส์

ฟอร์เมอร์ ซึงอยา่งนนัเราทําได้ถ้าเรามีเงินเยอะมีเวลาเยอะ เราก็ทําแบบเขาได้ใกล้เคียงเราก็ต้องมีจดุที

แข็ง เราไม่สามารถเอาจดุออ่นไปขายเราขายไม่ได้แน่นอน ฉะนนัเราต้องเอาสิงทีเป็นจุดแข็งไปขายเขา 

พิธีกรชาย : เป็นทีมาของหนังเรือง 9 วัดนะครับ เราเชือวัฒนธรรมของคนไทยทีทําออกมาเป็น

วฒันธรรมนะครับ งนัต่อไปนะครับ หนงัไทยในปัจจุบนันอกจาก 2 เรืองนี แล้วก็จะมีหนงัทํานองวา่รักโร

แมนติก แนวหนงัตลก หรือว่าเป็นหนังแนวเพศทีสามไปเลย พีว่าหนงัสามประเภทนีมีผลสะท้อนต่อ

สงัคมเราในด้านไหนบ้างครับ คือวา่มนัทําให้การเป็นอยู่เป็นรูปแบบของเมืองไทยไหม 

ษรัณยู : พีคิดวา่คนดหูนงัไทย คนไทยนีชอบดหูนงัตลก บนัเทิงเพราะคนไทยมองวา่ภาพยนตร์เป็นสิงที

ให้ความบนัเทิง เราจะเห็นหนงัตลกเยอะแยะ เชน่วา่เล่นมุขกระเทย เล่นมขุกุ๊กกิกนา่รัก ก็เป็นรูปแบบที

มองวา่หนงัไทยมีแต่แนวแบบนี สร้างหนงัแบบนีขึนมาซงึไมไ่ด้ผิดอะไร หนงัพวกนีต้องมีแนน่อน เราไม่

ปฏิเสธวา่มนัจะไมมี่ แต่มนัก็มีการตีโจทย์จากสิงทีโลว วา่มนันา่จะหลากหลายขึนไหม มีแบบนีสิบเรือง

ตอ่ปี วนัหนึงคนก็เริมเบือ มนัน่าจะตีโจทย์ว่ามีหลาย ๆ แบบ กระเทยแอ๊คชัน มีอะไรทีแปลก ๆ เป็น

โจทย์ทีคนไทยอยากดู ก็หาทางครีเอตวา่มนันา่สนใจยงัไง 

พิธีกรชาย : และพีบณัฑิตละครับคดิว่าแนวหนงัมนันา่จะมายงัไง อยา่งสามแนวเนีย 

บัณฑติ : ผีตลกแอคชนั(ฮา) ก็ต้องยอมรับครับวา่ในเมือมีทีมาก็ต้องมีทีไป คนอยากดหูนังประเภทไหน

ก็ต้องทําแบบนนั คือจริง ๆ แล้วต้องบอกวา่วงการหนงัของประเทศไทยเนียมีสิงหนึงทีควรทําก็คือการ

ลงทนุของนกัธุรกิจนะครับ การลงทุนกบัเงินสิบล้านยีสิบล้านต่อการลงทุนผลงานชินหนึงเนียเขาต้อง

หวงัทีจะได้อะไรกลับคืนมานีในแง่ของนกัธุรกิจนะ แตข่องคนทําเนียการทีคนดูเหมือนกบัคนชอบกินมนั

ฝรังเลย์ ชอบกินอะไรก็ต้องทําแบบนนั เขาก็เลยทําแบบทีสถิติมาว่าคนดูชอบแบบไหนก็จะสร้างแบบ

นนั แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ กํากบัหรือศิลปินต่าง ๆ นีนะครับ ก็พยายามทําอะไรทีมนั..อย่างหนงัเรือง 

9 วดั โอเคอาจมองวา่เป็นหนงัผี แต่ว่าเนือหาข้างในคิดว่าจะมีของแปลกใหม่อยู่ เพราะฉะนันคนทํา
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หรือผู้กํากบั หรือคนสร้างเนียพยายามทําให้เห็นบางอย่างออกมาในวงการ แต่บางครังก็ไม่สามารถ

ตามกระแสนําได้ บางคนบอกวา่ทําแบบนีมนัไมไ่ด้เงิน ทําให้ลําบากใจในการทีจะสร้างขึนมา ทีนีมันก็

อยู่ทีคนดดู้วย คนดไูม่รบัอะไรทีมนัใหม่ ๆ จะดแูค่หนงัทีตนสนใจ เชน่คนดูหนงัอาร์ต จะมีผู้กํากับหรือ

คนสร้างหนงัทีแบบวา่ โอกาสยงัมาไม่ถึง หรือมาน้อยมาก เราพยายามทีจะต่อสู้ หรือหาโอกาสแทรก

หนงัพวกนี หนงัพวกนีไมไ่ด้ฉายเป็นส่วนมาก เมือ 3-4 ปีก่อน แต่รู้สึกวา่ถ้าไม่ทําวนันีจะทําวนัไหน ก็

เลยสร้างหนงัเรืองนีขึนมา ก็รู้สึกวา่คงไมไ่ด้ฉายแน่ ๆ แตก็่ไม่เป็นไร รอมา 3 ปีเพือให้กฎหมายเหล่านี

ออก และให้เรตติงทีจะได้ฉาย และสุดท้ายเราก็ได้ฉาย เพราะวา่เรายงัทําอะไรแบบว่าหนงัสารแน อีก

ทางเราก็อยากทําอะไรทีเป็นประโยชน์กบัสงัคมบ้าง สําหรับวนันีก็น่าจะเป็นนิมิตรหมายอนัดีว่า คิดว่า

ตอ่ไปนีมนันา่จะมีหนงัอะไรทีใหม ่ๆ ในเมืองไทยออกมาอีก 

ษรัณยู : คนดูต้องดู หนงัอะไรน่าสนใจใหม่ ๆ คือจะดูแล้วไม่ได้ดู เป็นเรืองสําคัญ สุดท้ายคนดูต้อง

สังหรณ์ และสุดท้ายคนทําก็ได้ไปต่อ ถ้าเกิดไม่ช่วยกันมันก็ยังอยู่ทีเดิม อย่างนีไปเรือย ๆ มันต้อง

ชว่ยกนั 

บัณฑติ : คืออย่างพีกับษรัณยู ถ้าพีมีเงินร้อยล้านพีก็จะสร้างหนงัทีตีบททางการตลาดได้เหมือนกัน 

ต้องขอเงินลงทุนทําไงสินค้าเขาจะไม่ขาดทุน อนันีก็เป็นทีลําบากใจของคนกํากบัเหมือนกัน บางคน

บอกหนงัไทยไมด่ีหนงัไทย พดูอะไรในทางไม่ดี ไม่มีอะไรใหม ่ๆ บางครังไปขอตงัค์เขา เขาก็ไมใ่ห้ อยาก

ให้เข้าใจไว้ด้วย 

พิธีกรชาย : อนันีก็เป็นนิมิตรหมาย เหมือนกบัวา่ผมเห็นในทีผ่านมาหนงัทีได้บางทีก็ไม่ได้หนักตลาด 

เป็นหนงัทีเรียกวา่เป็นหนงัแนว ๆ ทีผ่านมาออสการ์แตล่ะเรืองก็ไมไ่ด้เป็นตลาดมากนกั 

บณัฑิต : คําวา่ตลาดของฮอลลีวดูเนีย เขาไม่ได้ลงอินดีหรืออะไรอย่างนี 5 ล้านเหรียญ แตเ่ขามีกลุ่มคน

ด ูมีแผ่นซีดีไปตา่งประเทศอะไรอยา่งนี มนัยากความหวงัอยา่ง กลุ่มตลาดมนัไมเ่ท่ากนั ต้องเหนือยใน

การหาตลาด 

พิธีกรหญิง : ค่ะ แล้วตอนนีค่านิยมของไทย วฒันธรรมการดูได้รับความนิยมจากต่างชาติ เพราะมี

ส่วนมากอยูเ่หมือนกนั แล้วจะหาอตัลักษณ์ความเป็นไทยได้ยงัไงล่ะคะ อตัลกัษณ์ทีจะสือถงึความเป็น

ไทยในภาพยนตร์ อตัลักษณ์ของหนงัไทยน่ะคะ่ 

พิธีกรชาย : อตัลกัษณ์ของหนงัไทย จากสายตาของคนตา่งชาติ หรือสายตาประชาชนทัวไป อนันีพียู

คิดยงัไง วา่ตา่งชาติเขาจะคิดยงัไงกบัเราบ้างครับ 

ษรัณยู : คือหนงัเอเชียทีขายดีมากเลยคือหนงัผี เรามีความเชือเรืองผีมายาวนานมากหลายร้อยปี ที

เก่าแก ่สังเกตวา่หนงัผีฝรังเนียมนัจะเป็นซอมบี เป็นแวมไพร์อยา่งเนียทีนีหนงัฝรังเอาหนงัไทยหรือหนงั

เอเชียมาพิมพ์เอง เพราะวา่หนงัผีเรานา่กลัวกวา่ เพราะเรามีความเชือเรืองวิญญาณ แต่ฝรังไม่มีความ

เชือเรืองวิญญาณ แตห่ลัง ๆ มาฝรงัมีมาบ้าเรืองพทุธศาสนาแตสู่้ เราไมไ่ด้เพราะเรามีมายาวนาน เรามี
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เรืองเล่าปรัมปราเรืองเล่าทีพิสูจน์ไมไ่ด้ เยอะแยะไปหมดเลย ซงึสามารถเป็นวตัถุดิบในการทําหนงั และ

ยงัมีความเชือเรืองศาสนาทีไมเ่หมือนเขา อนันีพดูได้คือมนัคือรากเหง้า เรามีตวัละครทีหนังฝรังครีเอต

ไมไ่ด้เรามีความคิดไม่เหมือนเขา วิธีการคิดไม่เหมือนกนั พูดง่าย ๆ ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของหนงั

ไทยทีเป็นไทย ทีฝรังสนใจคือหนึงเรืองธีมไม่เหมือนเรา สองตวัละครไมเ่หมือนเรา เพราะฝรังกบัเราก็คน

ละประเภทคนละความคิดเลย เราก็มีความลึกซึงมากกวา่ ไทย ญีปุ่ นหรืออะไรเนียจะมีความลึกซึง

มากกวา่ฝรัง สามคือพวกอาร์ตไดเรกชนั บรรยากาศหรือว่าสิงแวดล้อม เหมือนหนงั 15 คําเดือน 11 

อย่างเนีย ให้ฝรงัทําเขาก็ทําไม่ได้ แคเ่ป็นหนงัทีน่าสนใจดแูล้วอเมซิงไมเ่หมือนสากล ดูแล้วก็ฝรังสนใจ 

วิธีการคิดเขากับเราก็ไม่เหมือนกันเราไปดูหนังญีปุ่ นเขาก็จะมีมุมกล้องทีไม่เหมือนกบัเรา วิธีการ

เล่าช็อตก็ไมเ่หมือนกนั ฝังก็เป็นอีกแบบหนงึ พอมาดอูีกทีหนงัไทยก็เป็นอีกแบบทีนา่สนใจ นนัคือความ

ไมคุ้่นเคยก็กลายเป็นความนา่สนใจในความหมายของเขา สักพกัก็จะหลุดไปตามเขาเรียกว่าเอ็กซอฟ

ติคอะไรอยา่งนี เป็นความน่าสนใจ วิธีการทําหนงั วิธีการเล่าเรือง ธีมหรือบรรยากาศก็เป็นอีกแนวหนึง 

ซงึเราควรจะเล่าสิงเหล่านีไปด้วยฝรังจะได้สนใจเรา 

พิธีกรชาย : ก็เหมือนกบัวา่เราควรใช้เอกลักษณ์หรือวฒันธรรมของไทย และในกรณีของนาคปรกล่ะ

ครับ สมมติวา่ตา่งชาติเขาจะมองเราเหมือนกบัวา่ใช้ความเชือด้านศาสนา 

บัณฑติ : ไม่แนใ่จวา่ฝรังจะมองเรืองนาคปรกวา่ พอตอนดูจบเนีย เขาว่าก็ดี ๆ นะ แต่รู้เรืองไหม ไม่รู้ 

เขาไมรู้่เรืองศีล เช่นพระกบัผู้ หญิง ใครดูนาคปรกบ้าง ใครดสูาระแนบ้าง นีคือการสะท้อนของหนงัไทย

วา่ หนงัอย่างสาระแนใครก็ดูกนัเยอะกวา่ โอแค นาคปรกจะมีตอนทีพระจบัมือผู้หญิง ฝรังเขาไม่รู้หรอ

กวา่เรากําลังจะสือถงึ เป็นประเด็นคําถามทีเราจะสือสงัคมวา่ ถ้าเกิดผู้หญิงกําลงัเกิดอนัตรายหรืออะไร

ก็แล้วแต่ พระจะแตะผู้หญิงได้ไหม เป็นซีนทีเราจะสะท้อนสังคมวา่มีอนัตรายก็เข้าไปช่วยเงีย แตฝ่รังไม่

เข้าใจก็ โอเค ๆ การบ้านก็ไม่ได้โฟกัสอะไร แต่ถ้าเป็นหนังง่าย ๆ เป็นหนงัผีทีเป็นเรืองของผีหลอก

วิญญาณหลอนอะไรอย่างนี มวยไทยต่อยกนั มนัเป็นวฒันธรรม สามารถออกสู่ตลาดได้ง่ายกว่า เราก็

ทําอตัลกัษณ์ของเราเราขายวฒันธรรมของเรา ขายความเชือในการเป็นเอเชียของเรา ใครคิดวา่หนงั

อย่างภาพติดวญิญาณนะ่ฝรังก็มี แตค่ิดไมไ่ด้ เพราะเป็นหนงัยาก ดูอยา่งชตัเตอร์สิครับ เขาก็มีภาพติด

วิญญาณแต่เขาไมเ่ชือ เขาคิดว่าเป็นเรืองของวิทยาศาสตร์ อาจเป็นภาพแบบ ทําฟิล์มเป็นรอยหรืออะไร

อย่างนี แตท่างเรามีความเชือวา่เป็นเรืองของความผูกพนัของผู้ตาย ฝรังเขาก็ออ๋ทําให้คนดูเชือวา่เป็น

แบบนี นีคือเสนห่์ทีเขาเรียกวา่วฒันธรรมซงึมนัเป็นอตัลกัษณ์ทีน่าชืนชม และอยา่งมวยไทย ฝรังเห็นมา

เป็นสิบ ๆ ปีแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นหนังแอคชันได้ คือเรามีอะไรอย่างนีอยู่แล้วสามารถทีจะเอา

วฒันธรรมของเราไปเผยแพร่ได้ แต่วา่เรายงัมองไมเ่ห็น หรือวา่เรามองเห็นแล้วแต่ฝรังเขายงัไม่เก็ต พอ

มาทําจริง ๆ ถงึรู้สึกวา่มนัเป็นอตัลักษณ์ทีเราเอาความเป็นวฒันธรรมความเชือของเรามาสู่สายตาคน

ทวัโลก 
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พิธีกรชาย : ครบัก็ ยงัอยูท่ีวา่วฒันธรรมของเราเจง๋กวา่ ผีเราเจง๋กวา่ 

พิธีกรหญิง : ใช่คะ่ เป็นอตัลกัษณ์ทางด้านศาสนา ความเชืออะไรมากกวา่ 

พิธีกรชาย : แตผ่มก็อยากเห็นหนงัไทย รับตะวนัตกเหมือนกันนะครับ อย่างห้าแพร่งรู้สึกจะมีซอมบี

ตอนหนงึ อะไรอย่างนี โผล่มา รอบตอ่ไปเราจะเจาะลึกในเรืองของหนงัสองเรือง คือนาคปรกและเก้าวดั 

ขอเก้าวดัเลยนะครับ วา่พียไูด้แรงบนัดาลใจมาจากอะไรนะครับ ทีคิดหนงัหรือวา่สร้างหนงัอนันีขึนมา 

ษรัณยู : ก็คือไม่อยากจะเล่า คือเล่าแล้วก็เหมือนเราโปรโมทหนงัเรา คือเกิดจากเรืองจริงทีว่า มีเพือน

โทรมาหาวา่ฝันเห็นผมกํากบัหนงัอยู่แตว่า่ในฝันมีแตศ่พ เขาก็บอกเนียไปทําบุญนะ ไปทําบุญ เหมือนมี

เคราะห์ พีเป็นคนทีไมค่อ่ยเชือเรืองแบบนีแต่ความรู้สึกของคนทีวา่ ไมเ่ชืออยา่ลบหลู่มนัอยูใ่นใจของคน

ทกุคน ก็อะ่ ลองดหูนอ่ยละกนัอะไรอยา่งเนีย เข้าไปดก็ูจะมีแต่เรืองทําบญุแก้กรรม ทําบญุเก้าวดั อะไร

เยอะแยะก็เลยมาตงัคําถามวา่ทําไมคนไทยถึงได้เชือเรืองแบบนี บางคนเรียนจบสูง ๆ เรียนเมืองนอก

ทําไมเชือเรืองแบบนี วนัหนงึเจอเพือนทีเป็นโปรดิวเซอร์อยากให้ทําหนงัให้เรืองหนงึทําได้ไหม ก็เลยกิน

ข้าวแล้วคยุให้ฟัง ก็เลยสนใจวา่น่าจะเข้าถึงคนได้เยอะ  

พิธีกรชาย : ประสบการณ์เป็นตวัเริมต้นนะครับ แล้วอย่างเรืองนาคปรกล่ะครับ แรงบนัดาลใจทีจะเอา

พระมาเล่น อย่างตอนทีเอาปืนมาจ่อหวัพระมนัแรงอยู่เหมือนกนันะครับ 

บัณฑิต : อย่างมีอยู่คน เขาบวชมา 3 เดือน เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างตอนอยู่ในวัด เรา

พิจารณาความรู้สึกของตวัเองเป็นหลัก ถ้าเขาเป็นสือมวลชนเขาไม่พูด เขาก็เล่าให้ฟังวา่มีอะไรบ้าง 

ศาสนาในแงมุ่มทีวา่ เห็นสิงไม่ดีในวงการศาสนา ให้เราตระหนกัวา่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึนนะ ถ้าวนั

หนึงมีคนบอกวา่ไม่สวยไมห่ล่อนะ เราต้องแก้ไขใช่ไหม ถ้าไม่มีใครพูดเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหม อันนีก็คิดว่า

ทําหนงัตีแผ่เรืองศาสนาให้คนรู้วา่ต้องแก้ไขยงัไง ถ้าวนันีเราไมท่ําแล้ววนัไหนเราจะทํา มนัก็เสียงจริง ๆ 

นะแต่ก็มาจากเหตกุารณ์จริง ๆ ให้เห็นวา่มนัเป็นยงังีนะ ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วนะ แรก ๆ ก็เอาไปให้

คณะกรรมการดูเขาก็บอกวา่ไม่ให้ฉาย แรงบนัดาลใจมนัเกิดจากเหตุการณ์จริง วา่เราต้องแก้ไขต้อง

ดแูลรักษา 

พิธีกรชาย : ก็มาจากเหตุการณ์ทีได้เจอมา ถ้าสมมติวา่เหตกุารณ์ทีได้เจอมาถ้าเราจะเล่าแรงนี (จริง ๆ 

ก็แรงนะ) แล้วทีเอามานีเต็มประเด็นเป็นเรืองทีได้เห็นมาเลยหรือเปล่าครับ 

บัณฑติ : ไม่เต็มครบั จริง ๆ แล้วครงัแรกทีเอามาเนียเยอะมาก หนกัมาก แต่ว่าเราคือสือมวลชนนะ ก็

ต้องมีจรรยาบรรณ ในการเซ็นเซอร์ตัวเอง อันนีมันแรงไป มันนนัไป ควรปรับควรเปลียน ก็จะเป็น

แนวคิดของคนทีเป็นผู้ กํากบัวา่ควรจะแค่ไหน ก็ขอปรับขอเปลียน ตงัแต่ตอนทีมนัเป็นบท ฮาร์ดคอร์มนั

เยอะก็เป็นความคิดของผู้กํากบั 

พิธีกรหญิง : คะ่แล้วเราหามาแล้วเนีย เราจะสร้างเรฟเฟอร์เรนท์อะไรคะ หาตวัละคร หาสถานที หาโล

เกชนัอะไรอย่างนีล่ะคะ อนันีเชิญพีบณัฑิตกอ่นนะคะ 
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บัณฑติ : อย่างเรฟเฟอร์เร้นท์นาคปรก อย่างนกัแสดงนีในเมืองไทยก็ต้องหาใครเป็นดาราแล้วดึงคนดู

ได้ ใครทีคนดูแล้วเชือ ณ วินาทีนนัเรานกึอะไรไม่ออกเลย ก็โอเค สมชาย เข็มกลดั แล้วสมชายคู่กบัใคร

ถงึจะถึงพริกถงึขิง ดเุดือด ก็มีหลายคนทีโหวตกนั ก็ได้คณุเรย์ ส่วนผู้หญิงก็ได้ก็น้องทราย เราดูแล้ววา่

บทอยา่งนีคนทีเล่นแล้วเล่นได้เต็มทีก็นา่จะเป็นน้องทราย ก็ดคูวามเหมาะสมของบท อยา่งโลเกชนัเป็น

อะไรทีจินตนาการขึนมา อยา่งวดันีก็จินตนาการวดัเดียวจากหลายที 4 วดั กุฏิเป็นสถานทีหนึง โบสถ์

อีกทีหนึงวดัหนึง เป็นอะไรทีจินตนการขึนมาว่าเป็นอย่างนีเอง เพราะมันไม่มีทุกอย่างทีต้องการ แล้ว

เอามาผสมกนั 

พิธีกรหญิง : อนันีเป็นวดัทีมอียูแ่ล้วใช่ไหมคะ ไม่ได้สร้างขึนมาใหมใ่ช่ไหมคะ   

บัณฑติ : เป็นวดัทีมีอยู่แล้ว ใช่ฮะ ก็มีกฏิุบางกุฏิทีสร้างขึนมาใหม ่เพือทําให้ดูวา่อยู่ในป่ารก ในเขตป่า

ช้า ให้ดูวา่มีงูมีอะไรได้ สร้างตามจินตนาการของเรา 

พิธีกรชาย : แล้วนกัแสดงไมก่ลวัหรือครับ ไปสร้างกุฏิอยู่ในป่าช้า 

บณัฑิต : นกัแสดงไม่กลัวหรอกครับ เพราะเขาเล่นเสร็จเขาก็กลับมานอน คนทีน่ากลัวก็คือพวกผม 

เพราะบางทีอย่างช่างไฟต้องไปยิงไฟ 6เค ไกล ๆ ดวงใหญ่ ๆ ก็มีการไป 3-4 คน 

พิธีกรชาย : ให้รู้สึกเป็นป่าช้าจริง ๆ ใช่ไหมครบั (ครับ ๆ) 

พิธีกรหญิง : แล้วพีษรัณยลู่ะคะ 

ษรัณยู : ก็คิดหนกัเหมือนกนั คิดจากสตีมอะไรอย่างนี อย่างเรือง 9 วดันี ถ้าจะสร้างเป็นหนงัสยอง

ขวญัก็เอาโจทย์ในเรืองของกรรมขึนมา อย่างคนเราชอบพูดถึงว่า เฮ้ย กรรมตายไปแล้วจะเป็นโน่นนี 

กรรมมีจริง อย่างทกุวนันีคนเราลืมไปแล้ววา่กรรมมีจริง เราลืมคิดวา่เรานีหายใจได้เอง ไม่ได้คิดถึงกรรม

คือการกระทําวา่ต้องมีออกซิเจนเราถงึหายใจได้ ก็เหมือนกรรมทุกคนเกิดมาพร้อมกบักรรม แต่ละคน

เกิดมาไมเ่ทา่กนักรรมแต่ละคนก็ไม่เท่ากนั พอพดูถงึกรรม ก็นึกถึง 9 วดั ทีนีก็อยากจะเล่าให้เป็นหนงั

ของคนปัจจบุนั อย่างน้อง ๆ  นีบ้า เทรนเกาหลี ญีปุ่ น เทรนแอ็คกีอย่างนี อนันีก็ได้มาจากคนทีเป็นวยัรุ่น 

ฉะนนั เซ็ปของตวัละครก็น่าจะเป็นคนวยัรุ่น  เป็นตุ๊กทีทําผมสีอย่างนี ถ้าทําธรรมดามันก็ไม่ชัดเจนว่า

เราจะเล่าเรืองของคนสมยัใหม ่ก็ตีโจทย์ออกมา ตวัละครก็ทําเป็นแนวนีขึนมาเลย เป็นคนทํางานด้าน

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ก็จะไม่เชือเรืองแบบนีเลย นอกจากตวัละครแล้วโจทย์ก็คือวดั พีมีความรู้สึกว่าวดั

อยากให้เป็นไทย ๆ เป็นหนงัเรืองวดัเป็นสีจดั ๆ แล้วขยบัวดัไปภาคเหนือ เพราะมีตัง 9 วดั ก็เปลียนไป

ภาคกลาง วดัก็จะเปลียนบรรยากาศไปเอง จากกรุงเทพฯไปจงัหวดัรอบ ๆ  ตวัละครแบบนี บรรยากาศ

แบบนี แล้วพดูกนัถงึเรืองกรรม เริมจากทีเจริญแล้วไปจบทีไหนทีเป็นป่าเป็นวดัหา่งความเจริญตวัละคร

ก็เปลียนคาแร็คเตอร์ตามสถานทีตามบรรยากาศวา่เราอยู่กรุงเทพฯ ใช้ชีวติอย่างคนกรุงเทพฯ ซงึพอมา

อยู่ในป่าตงั 3-4 วนัเนีย เราก็มีความคิดทีไมเ่หมือนเดิม เราเห็นเราคิดตามภาพบรรยากาศทีเปลียนไป 



277 

 

เป็นการง่ายทีจะพาคนดรูู้สึกตามตวัละครไป วา่บทอย่างนีเป็นยงัไง สวยยงัไง ตัวละครจะแต่งตวัยงัไง 

โดยรวม ๆ ครับ 

บัณฑิต : ยกตวัอย่างเรืองกรรมเนีย สําหรับหนังผีหนงัทีเกียวกับเรืองกรรม เขาเชือเรืองกรรม เรามี

อตัตาของเรามีความเชือของเรา เรามีรากเหง้า มีอตัลกัษณ์ทีชดัเจน 

พิธีกรชาย : และอยา่งเรฟเฟอร์เรนท์ อย่างเรือง 9 วดั ตามสถานทีจริง ตามวดัทีเกิดขึนหรือวา่ไงครับ 

ษรัณยู : ใกล้เคียงครับ แล้วแตอ่นัไหนบรรยากาศเหมาะทีจะทําการถ่ายทํา เพราะวดัสวยเยอะมาก แต่

บางวดัเป็นทวัริสต์ซึงเราไมส่ามารถเข้าไปถา่ยได้ คนเยอะ ต้องทําแล้วสือถงึอะไรสักอย่าง ไม่สามารถ

ถา่ยทําได้ 

พิธีกรชาย : แล้วระยะเวลาในการถา่ยทํานี ประมาณเทา่ไหร่ครับ 

ษรัณยู : ประมาณ ไม่ถงึ 3 เดือน แตว่า่เราก็มีการเตรียมการทีค่อนข้างสาหสั ประมาณ 7-8 เดือน แต่

เนืองด้วยเงือนไขบางอยา่งเลยต้องทํางานเป็นสองเทา่เหมือนกบัชดเชยเวลา 

พิธีกรชาย : ทํางานกนัทุกวนัเลยนะครับสามสีเดือนนี แล้วอยา่งนาคปรกละครับ ใช้ระยะเวลาในการ

ถา่ยทําล่ะครับ เราไม่นบัระยะเวลาทีรอฉายเพราะนานมาก ไมท่ราบระยะเวลาถา่ยทํานานเท่าไหร่ครับ 

บณัฑิต : ถ่ายจริง ๆ ไม่นาน ก็ สามเดือน หนงัไทยก็จะใช้เวลาในการปิดกล้องนิด อย่างหนังพระ

นเรศวร อะไรอย่างนี ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณนี แตใ่ช้เวลาเตรียมงานก็จะนานหน่อย แต่เวลาถ่าย

จริงไมน่านเทา่ไหร่ 

พิธีกรหญิง : อย่างหนังเรืองนาคปรกทีมีการถูกกองเซ็นเซอร์ ถูกห้ามฉายในตอนแรก มีการปรับ

เปลียนแปลงแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่าคะ เพือให้ฉายได้ 

บัณฑติ : ตอนแรกเงือนไขเยอะมาก กอ่นทจีะ ณ วนันนั เมือสามสีปีทีแล้ว ไม่นกึวา่จะมีการ

ปรับเปลียนหรือยงั เรามาตดัต่อแก้ไข ก็มีช็อตทีคณุเรย์ แมคโดนลัด์เอาปืนจีหวัพระ และชีไปทีพระที

โบสถ์ เราก็เปลียนโดยใช้นิวชีแทน ฉากทีพระใช้ปืนจีทกุชอ็ตเราเปลียนเป็นใช้นิวชแีทนหมด ทงัเรืองจะ

เป็นอยา่งนี มีการชีหน้ากนัตลอดเวลามนัทําให้ดตูลก และมีการตดัภาพน้องทรายออกจากกฏิุก็ทําแล้ว 

ฉากทีทรายเล่นหวักบัพระเรย์ในกฏิุก็ลบออก ฉากทจีะถูกเจ้าอาวาสพาไปสึกแล้วทรายก็ตามมา บาง

อนัก็ตลกมากไม่ได้เป็นเนือหาทีต้องการสือ นบัวา่ผมโชคดี มีข่าววา่จะมีภาพยนตร์นีมกีารเช็คเรตติง

ขึนมา เราก็ถามผู้ กํากบัถามทุกคนวา่รอไหม เพือทีหนงัของเราได้เต็มทอียา่งทีเราจะทํา แตเ่ราก็

เซ็นเซอร์เองด้วยนะครับ ไมใ่ชว่า่เราอยากจะฉายทกุอย่างทีเราอยากจะทํา แล้วทุกคนก็ลงความเห็นวา่

รอ เมือไหร่ได้ฉายกจ็ะรอ ขอให้เราได้ทําได้สือสิงทีเราอยากจะสือ สุดท้ายก็รอมาสามปีก็ได้ฉาย 

ษรัณยู : อยากดตูอนทีใช้นิวชีวา่ ถกูต้องนะครับ  

พิธีกรชาย : ครบัอยา่งเรือง 9 วดันีนะครับ มีการตดัต่อหรือตดัตอน หรือตดับางส่วนออกไปไหมครับ 
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ษรัณยู : โชคดีทีไม่โดนนะครับ พอจดัเรต ก็มีฉากทีค่อนข้างจะเสียง แต่ก็ได้เรตค่อนข้างเยอะ 18+ ก็

โชคดีทีไม่มีอะไร 

พิธีกรชาย : ขอนอกเรืองนิดนงึครับวา่เรตภาพยนตร์นีเขาจดักนัอยา่งไร อย่างเรตเรือง 9 วดันีเท่าไหร่

นะครับ 18+ แต่ผมไปดูกบัน้องนี 9+ เมเจอร์เขาก็ไมไ่ด้ตรวจอะไรเขาก็ให้เข้าไปเหมือนกนั 

ษรัณย ู: อย่าง 18 นีเหมือนกบัวา่แนะนําวา่ควรหรือไม่ควร แตถ้่าเป็น 20+นีต้องโชว์บตัรถึงจะได้ซือ 

บัณฑติ : ขออธิบายนิดนึงอย่างเรตติงไม่วา่เป็น ท เป็น ส อะไรก็แล้วแตน่ี 18+ ถ้าเรตนีนะครับไม่ต้อง

เอาบตัรประชาชนนะครับเด็กดูได้ ลูกหลาน 8 ขวบ เก้าขวบก็ไปดูได้ เหมือนกบัทีติดข้างขวดว่าและ

สตรีไม่ควรดืม แตก่็ดืมได้ไม่ตาย เพียงแตไ่ม่ดีเทา่นนัเอง อนันีก็ดูได้ ไมมี่ผู้ปกครองไปดูก็ดูได้ เพียงแต่

เราเตือนควรจะแนะนํานะ ควรมีผู้ปกครองแนะนํา ถ้าปล่อยให้มาดูก็ดูได้ แตเ่ตือนแล้วนะ ออกมาแล้ว

อย่ามาโทษกันไม่ได้นะว่าหนงัผมหยาบหนังผมโป๊ลามกอะไรอย่างนี ถ้ามีอะไรที 20- นีต้องดูบัตร

ประชาชน บางคนอาจนกึวา่อุ๊ยทําไมจดัเรตไปแล้ว ทําไมไม่เห็นเด็กเข้าไปด ูก็แคเ่ตือนนะฮะ 

ษรัณยู : ผมเคยไปดหูนงัทีทีหนึง ไปยืนซือตัวปุ๊ บข้างหน้ามีเด็กผู้ชายสองคนยืนอยู่ ยกึยกั ๆ กนัอยู ่พอ

ถงึคิวก็ถามวา่พีซือหนงันีดูได้ไหม เขาตอบวา่ได้ เพือนก็ กูบอกมงึแล้ววา่ซือได้ เอาสิบใบพี แล้วก็มีเด็ก

กรูประมาณโขลงได้ คือคนเข้าใจผิดเยอะมาก คิดวา่ซอืไม่ได้ความจริงแล้วซือได้นะฮะ 

บัณฑติ : ความสําคญัคือรัฐบาล จริง ๆ แล้ววา่บางคนอาจบอกวา่ตงัเรตไว้แล้วทําไมให้ดไูด้ ไมเ่ห็น

ศกัดิสิทธิ เลย คิดวา่ถ้าทําให้ดีคนจะเข้าใจ 

พิธีกรหญิง : พอเรตไม่เหมือนกนั แนะนําอะไรมากกวา่คะ 

พิธีกรชาย : ไม่ได้ห้ามแคบ่อกอย่าดพูวกเยอะ ให้ดูพวกน้อย ๆ จะสกรีนเยอะก็เรืองของคณุ อะไรอย่าง

นี 

บัณฑติ : ก็มีเรตทีห้ามก็มีเรต 20 คือเรตทีแบวา่ (เรต ฉ ฉิง อะไรประมาณนี) อาจจะไม่ให้ฉายก็ดี อย่าง

หนงัเรือง ฝันร้าย      มีช็อตทีนางเอกคิดภาพเห็นในลิฟท์วา่มีคนถกูยิง นกัศึกษาถูกยิงในลิฟท์ ในช็อต

นนัก็ไมต่ดัตอ่ แต่หนงัก็ได้ฉาย คือคนทีดแูลเป็นคณะกรรมการพิจารณาเนียหนงันีฉายได้ ไม่ตดั ไม่วา่

กนั แต่ไมใ่ห้ฉายคือแบนเลย คือข่มขู่เลย เหมือนคนบอกไม่ไหว้กไูม่เป็นไรแต่เอาปืนวางเลย สุดท้ายก็

ต้องไปตดัไปสกรีน ก็คือต้องส่งช้าไปส่งฟิล์ม คือการจํากดัเด็กไม่ให้ดูเนียความหมายมันกว้างมาก คือ

เขาตีความวา่ยงัไงก็ได้ อย่างหนงัเก้าวดัมีผีโผล่มาแล้วตกใจทําลายความรู้สึกของครอบครัวทําให้เด็ก

รู้สึกอยากต่อต้านพอ่แม ่ตีความได้หมดเลย มนัก็มีอะไรทีเกียวกบัเรตติงทีไม่สนบัสนุนตรงนี 

พิธีกรชาย : แล้วอย่างหนงัเรืองนาคปรกอะไรอย่างนี ถ้าไม่มีตรงนีเข้ามา คือถ้าไม่ได้ออกฉายใน

เมืองไทยเลย จะเป็นยงัไงครับ เป็นหนงัวีหรือวา่ยงัไง 
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บัณฑติ : คือคยุกนัไว้วา่ถ้าไมไ่ด้ออกฉาย ก็จะไม่ฉายเลย คือถ้าคนไทยไม่ได้ดู ยังจะไปยดัเยียดต่าง

ประเทศ เขาก็จะรู้สึกวา่ ในเมือเราไมใ่ห้ฉายคุณยงัไปให้ตา่งประเทศเขาเห็นอีก คือจุดทีวา่ถ้าไมไ่ด้ฉาย

เมืองไทยก็ไม่ฉายเลย ก็เสียเจียงเขาก็มีลูกนกัเลงเหมือนกนั เขาก็วา่ถ้าไมฉ่ายก็ไมเ่อาเลย คิดอย่างนนั 

พิธีกรชาย : เรามาเรืองใกล้ ๆ กนับ้างนะครับ นีมาไกลจนจะถึงฟิวเจอร์รังสิตกนัอยู่แล้ว ขอถามเรือง

เกียวกบัการนําเสนอ อยา่งเรืองเก้าวดันําเสนอเกียวกบัเรืองกรรม อะไรอย่างนี คนก็คิดว่าอย่างนีก็ไม่

ต้องไปทําบญุนะสิ ทําบาปได้ เจ้ากรรมนายเวรก็ไมม่ีจริงนะสิ 

 
สรุปประเด็นการศึกษาทัศนคตขิองผู้ทีเกียวข้องกับการแสดงทีมีต่อการแสดงของ

นักแสดงไทย 

 จากการศึกษาทศันคติของผู้ทีเกียวข้องกบัการแสดงทีมีตอ่การแสดงของนกัแสดงไทยทําให้ได้

ข้อมลูทางด้านการแสดงทีจะเป็นแนวทางในการพฒันาการแสดงของไทย สามารถสรุปประด็นจาก

ทศันคติของนกัวชิาการ  ผู้กํากบั  ผู้ ฝึกนกัแสดง  นกัแสดง  และบคุคลทีเกียวข้องกบัการแสดง สรุปได้

ดงัตอ่ไปน ี

4.4.1.   รูปแบบของลกัษณะการแสดงในภาพยนตร์ไทย 

เอกลกัษณ์ในการแสดง(acting)ของไทยทีเห็นเด่นชดั  ได้แก ่ บทบาทในละครทีเป็นวฒันธรรม  

เช่น  การวิง  การตบจูบ  กริยา  ท่าทาง  คําพูดของตัวละคร  การเป็นตัวละครถือได้ว่าเป็น type 

character นางอิจฉาร้ายมาก  นางเอกใสซือมาก  พระเอกไมฉ่ลาด  ในทุกเรืองการแสดง  และตอนจบ

ต้องจบแบบมีความสุข (happy ending)  ดงัที พรชิตา ณ สงขลาได้แสดงทศันะวา่  สไตล์การแสดง

ของไทยของเราเองก็มกัจะเป็นแบบ Happy Ending แม่สามีลูกสะใภ้  ตบจูบ (พรชิตา ณ สงขลา. 

2555: สมัภาษณ์) 

นกัวชิาการได้ให้ข้อสรุปของรูปแบบการแสดงภาพยนตร์ของไทยทีน่าสนใจไว้ 2 ลักษณะ คือ 

เป็น standard Pattern หมายถงึการแสดงตามกนัมาเรือยๆ  โดยไมไ่ด้พินิจพิเคราะห์วา่มีเหตุผลหรือมี

ความเหมาะควรหรือไม ่และมีลกัษณะทีเรียกว่าเป็น Type Character กล่าวคือ มีลักษณะนิสัยเพียง

แบบเดียวคือ ดีหรือร้าย เป็นสีขาวหรือดําเทา่นนั ไมมี่ลักษณะอืนปรากฎให้เห็น เช่น ตัวร้าย  จะทําแต่

เรืองแย่ๆ พูดจาโวยวาย กรีดเสียงดัง  ตัวเอกฝ่ายหญิงจะบอบบาง น่าสงสาร โดนทําร้ายจิตใจ

ตลอดเวลา และร้องไห้นําตาไหลพราก เป็นต้น 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2555: สัมภาษณ์) กล่าวว่า สไตล์การแสดงของไทยนันเป็น standard 

Pattern คือลอกเลียนแบบมาเรือยๆ มีลักษณะเป็น type casting  ตัวร้ายต้องขมึงตา  ต้องร้องกรีด

กร๊าด  ตวันางเอกต้องน่าสงสาร  นําตาไหลเงียบๆ  เป็นต้น  ซึงสิงเหล่านีเป็นปัญหาของนกัแสดง  
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กล่าวคือ นกัแสดงเล่นไมลึ่ก  เล่นเป็นตวัเองขาดอาการของความคิดคํานึง  เป็น technical  ไม่ฟัง  ไม่

ตีความ   และกระบวนการ react ไมค่รบวงจร   

อรพรรณ  อาจสมรรถ (2555: สมัภาษณ์)  ได้แสดงทศันะทีน่าสนใจเกียวกบัสไตล์การแสดงวา่  

การแสดงของไทย  มีลกัษณะทีเรียกวา่ทําตามๆ กนัมาแตอ่ดีต  นกัแสดงทีมีความตงัใจในการทํางาน  

และพร้อมเปลียนตัวเองเป็นตวัละครตัวนันๆ  ซึงในบ้านเรามีน้อยมาก อยากให้ค้นคว้ามากๆ แต่

นกัแสดงไทยรับงานมากกว่า  1 อย่าง  ทําให้ไม่มีเวลาไป research  ไม่มีใครทีหยุดทุกอย่างแล้วทํา

การบ้านของตวัเองเพียงอย่างเดียว  มนัคือความเป็นมืออาชีพ  ซงึ  ดารา  กบั  นกัแสดง  ต่างกนั  บ้าน

เรามีแต่ดารา  ไม่คอ่ยมีนกัแสดง  ซึงสิงสําคญัในฐานะนกัแสดง  คือ การจริงใจกบัตวัละคร  เข้าใจและ

เป็นตวัละครให้ได้มากทีสุด  acting is being  โดยจุดบกพร่องของนักแสดงไทยทีควรแก้ไขมากทีสุด  

ได้แก่ เรืองของการทําตามๆ กันมาจนเป็นตัวละครทีคนเดาได้ (Type Character) ขาดความเป็น

ธรรมชาติ นกัแสดงหลายคนยงัแสดงออกมาเป็นตวัเอง การออ่นตอ่การฝึกฝนอยา่งดีกอ่นแสดง  การไม่

ฟังคู่สนทนาและไม่ตีความบทละคร  สมาธิสัน  มีปัญหาเรืองการพูด  เชน่  คําควบกลํา  การออกเสียง  

รวมถงึการเล่นไม่เป็นธรรมชาติหรือ over acting  

สุทธาสินี  พทุธินนัท์ (2556: สมัภาษณ์) แสดงข้อคิดเห็นเกียวกบัสไตล์การแสดงวา่ ไทยหรือ

อินเดียการแสดงจะสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมมากกวา่ พดูวา่เป็นวฒันธรรมจะดีกวา่ทีต้องวิงๆ ด้วยความที

ถกูเชือวา่เป็นแบบนนัผู้ กํากบัเลยต้องบอกนกัแสดงวา่ต้องแสดงแบบนนั อย่างวฒันธรรมของไทยตอนนี

ทีเห็นก็คงจะเป็นตบจบู  ซงึคงจะเป็นอยา่งนีมากกวา่ และด้วยกลุ่มผู้ เสพทีชมละคร ชมหนงัไทย เราจะ

เห็นชดัเจนวา่บางทีก็จะรุนแรงและชอบอะไรก็แบบสุดๆ ไปเลย ซงึมนัอาจจะเกินความจริง ถ้าธรรมชาติ

ของความจริงของมนษุย์เรามนัอาจจะแสดงออกไม่ได้ขนาดนนั แตถ้่าเกินความจริง มนัก็เป็นการตลาด

มาก เป็นการทํางานของแต่ละคนมากกวา่ ซึงเราก็ไปออกความคิดเห็นอะไรไม่ได้เพราะเป็นทางเลือก

ของเขา  แตถ้่าจะพดูถงึเอกลกัษณ์ก็คงจะเป็นสไตล์นี คือ จะอาศยัตบจบู และก็มีความรุนแรง มีความ

เยอะมากกวา่  

 

4.4.2.  รางวัลนักแสดงนํายอดเยียม 

ผู้ กํากับ  นักแสดง  และนักวิชาการส่วนใหญ่มองการตัดสินรางวัลนักแสดงนําภาพยนตร์

แห่งชาติสุพรรณหงส์วา่มีความเหมาะสมดี  และการตดัสินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นทีสินสุด  

และรางวลันีเป็นรางวลัทีคนในวงการภาพยนตร์ยอมรับอยูแ่ล้ว  และมีการแสดงทศันะของการตดัสิน

นักแสดงนํายอดเยียมว่าควรพิจารณาจากการเข้าถึงบทบาทของตัวละคร   การสืออารมณ์ให้คนดู

เข้าใจและรับรู้  การสวมบทบาทได้คงทีตังแต่ต้นจนจบเรือง  ความเป็นธรรมชาติ (Realistic)  และ

พิจารณาจากความยากง่ายของบทบาททีได้รับ แต่เป็นธรรมดาทีจะมีคนทียอมรับและไม่ยอมรับ  
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เนืองจากผลการตดัสินรางวลัภาพยนตร์ในทกุชาติทกุภาษาเกิดจากกลุ่มผู้ตดัสินเพียงกลุ่มเดียว  ไมใ่ช่

จากกลุ่มจากคนทงัประเทศ แต่จากการสมัภาษณ์ในทกุกลุ่มคน  ไมว่า่จะเป็นนกัวชิาการ  นกัแสดง  ผู้

กํากบั  ผู้ ฝึกนกัแสดง  และผู้ชม  มีความเห็นวา่เหมาะสมดีแล้ว  เพราะเป็นธรรมดาทีความเห็นของคน

หลายคนจะไมเ่หมือนกนั   

พฤทธิ   ศภุเศรษฐศิริ (2554: สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการตัดสินรางวลันกัแสดงยอด

เยียมโดยสรุปวา่ไม่มีกฎเกณฑ์ทีตายตวัวา่ดูเรืองอะไรเป็นพิเศษ  แล้วแต่วา่ใครอยากให้ดาราคนไหนได้  

แล้วมาอภิปรายและถกเถียงกนัวา่เพราะอะไร  แต่ในปีทีตัดสินนนัดาราทีได้รางวลัยังไม่ตรงใจ  แต่ก็

ไมไ่ด้อยูใ่นเกณฑ์ทีแย่ จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆ เนืองด้วยวา่รู้สึกว่านักแสดงทีได้รับรางวลันนัเล่นมาก

เกินไปเหมือนละครเวที  มิใชก่ารแสดงภาพยนตร์ทงัทีบทมีความสมจริง (Realistic)   

ส่วนนกัแสดงดาวรุ่ง  ชิดจนัทร์  รุจิพรรณ (2555: สมัภาษณ์) ได้แสดงความคิดเห็นต่อนกัแสดง

ทีได้รบัรางวลันกัแสดงนํายอดเยียมไว้วา่ เรืองของรางวลัตา่งๆทีมีการให้กบันกัแสดงนนัมีความเห็นว่า

เหมาะสมดี  และนกัแสดงทีได้ก็มีความสามารถ  สมควรได้รับรางวลัอยู่แล้ว   

นิธิวฒัร์  ธราธร (2555: สมัภาษณ์) ให้ความคิดเห็นทีแตกตา่งวา่ สําหรับการให้รางวลับางเรือง

เห็นด้วย  บางเรืองก็ไมเ่ห็นด้วย  รางวลัทุกรางวลัมาจากรสนิยมของกรรมการ  วา่มองภาพยนตร์เรือง

นนัแบบไหน  เป็นรางวลัทีคนกลุ่มหนงึมอง  และขึนอยูก่บัวา่กรรมการกลุ่มนนัคือใคร ผู้ตดัสินไม่ใช่คน

ทกุกลุ่มในโลก   เหมือนรางวลัทีให้กนัทวัโลก เชน่  ออสการ์   

 

4.4.3.  ปัจจัยททีาํให้นักแสดงไทยประสบความสาํเร็จ 

 หลักการทํางานในวงการบนัเทิงผู้เกียวข้องให้ทศันะวา่นกัแสดงต้องมีวินยั  รู้จักพฒันาตนเอง

อยู่เสมอ  ต้องตระหนกัถึงความเป็นทีม  และความรับผิดชอบสําคญัทีสุด แต่ทงันีทงันนั  นกัวิชาการ

มองว่าความสําเร็จของนักแสดงไทย  มิได้เกิดจากตวันักแสดงเพียงอย่างเดียว  แต่เกิดจากโอกาส 

ผู้สนบัสนุน  ทีมงานทีดี  ทงัยงัมีเรืองของบทบาททีได้รับอีกด้วย 

สุทธาสินี  พุทธินนัท์ (2554: สัมภาษณ์) กล่าวถึงปัจจยัทีทําให้นกัแสดงประสบความสําเร็จ  

กล่าวคือต้องเริมจากตวันกัแสดงเอง ซงึหลกัในการทํางานก็คงจะเหมือนการทํางานทัวๆไป แต่ละคน

แต่ละแบบ  ต้องมีความตงัใจ มีวินยั ในการทํางาน จะคิดเองเสมอวา่ ถ้าเลือกทีจะทําอะไรแล้วก็ต้องทํา

ให้ดีทีสุด และให้รู้จริงกบัสิงทีเราทําตรงนีเพราะฉะนนัถ้าเกิดเรารู้จริงแล้ว คืองานทีเราทําตรงนีเป็นงาน

ของประชาชน พอเรารู้จริงและเราถา่ยทอดให้ประชาชนรับชม ประชาชนก็จะได้รับสิงทีเป็นความจริง

จากเรา เรารู้ไมจ่ริงเรารู้ไม่ลึกพอ รู้แค่นิดๆ หนอ่ยๆ  ทํางานออกไปและส่งให้เขาเราก็จะได้รับประมาณ

หนึง ซงึตรงนีสําคญัมาก  คิดวา่เราไมไ่ด้ทําเพือตวัเองแตเ่ราทําเพือส่วนรวม เพราะฉะนนัทําอะไรก็ตาม

อยากให้มีคณุภาพ เพราะฉะนนัทําต้องใช้เวลาพิจารณาไตร่ตรองนานพอสมควรกว่าจะได้ กว่าจะทํา
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อะไรออกมา  คิดเยอะ จะยอมทีจะมีผลงานออกมาทีละนิด ค่อยเป็นค่อยไปและอยากให้ออกมาดี

ทงัหมดมากกวา่ทีจะทําเพืออะไรก็ได้ทงัหมดแต่ไม่ดีสกัอย่าง  เพราฉะนนัก็ขอเลือกทําทีละนิด และทุก

อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป บางทีไมต้่องรีบก็ได้ถ้าเรามีเวลามาก เราก็ใช้เวลาตรงนนัให้มากทีสุด ในการทํา

อะไรแต่ละชิน และต้องทําด้วยความตงัใจจริงๆ และก็ทําด้วยใจบริสุทธิ  รู้จริงๆ และซือสัตย์ด้วยกบัสิงที

เราทํา ตรงนันและพยายามหาความรู้และพฒันาตัวเองให้มีสิงทีดีและควอลิตีทีเรามีอยู่ให้มนัมีขึน

เรือยๆ และเราจะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากขึน มีหลกัอีกอยา่งคือยดึหลกัความจริงเพราะคิด

วา่ Nobody perfect   และจําวา่เราทําดีทีสุด ถ้าวนันีออกมาดี พอใจก็จะมีความสุข แต่ถ้าเราทําแล้ว

ออกมาน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเราทําดีทีสุดแล้วก็จบ  ตราบใดทีเราคิดว่าเราทําได้ดีทีสุดแล้ว และไม่

สามารถทําได้มากกวา่นีแล้ว  แตถ้่าวนัไหนเราคิดวา่ทําและไมต่งัใจไมด่ี อนันนัเราต้องเสียใจ เพราะวา่

เราไมพ่ยายามเอง เพราะฉะนนัก็เลยคิดวา่ไมว่า่จะทําอะไรก็ตามต้องทําให้ดีทีสุด ตอนนนั เทา่ทีเราจะ

ทําได้ และผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ช่าง เพราะเราไม่สามารถทีจะกําหนดอะไรได้และเราต้องคิดวา่ไม่

มีอะไรแน่นอนเสมอ หรือไม่เทียง เราเคยทําได้แต่มาวนันีเราอาจจะทําไม่ได้  หรือเราอาจจะทําดีกว่า

ตอนนนัก็เป็นได้  จริงๆ ถ้าคิดแบบนนั เราก็สบายใจขึนมีสติขึน และอีกอย่างหนงึการอยู่ในวงการ ก็คือ

เหมือนภาพรวมวา่เราต้องรู้จกัตวัเองกอ่นอืน วา่เราเหมาะกบัอะไร และอะไรทีไม่เหมาะกบัเรา เราทํา

อะไรได้ไม่ได้ พิจารณางาน การตัดสินใจ อะไรก็ตามคิดว่าถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่ทําเลย  และอยากจะ

แนะนําคนอืนด้วยถ้าเราคิดวา่เราทําตรงนีได้ดีก็ขอให้มีวินยั กบัการทํางานในปัจจุบนั แต่ถ้าคิดว่าไม่ดี

ไมท่ําไมว่า่ก็อย่าทําเลยก็จะมีผลเสียกบัเรา ถือเป็นการดูแลตวัเองเหมือนกันทงัภายในและภายนอก

ด้วยทุกอย่างทําให้เรารกัษาสิงทีดี ไว้ให้ได้มากทีสุดให้ยาวนานทีสุด และก็ต้องพฒันาตวัเองอยูเ่รือย ๆ 

คอยหาความรู้ในสิงทีเราจะทําหรือต้องการทํา เพราะฉะนันคนเก่ง จะตามมาอีกมาก  เวลาของเรา

อาจจะสันลง สันลงทกุที เพราะฉะนนัเราก็ต้องทําตวัให้มนัคงทีสุด อนันีก็คือการดแูลรักษาตวัเองไว้ให้

มนัคง  

ศิริลกัษณ์  ผ่องโชค (2554: สมัภาษณ์) แสดงความคิดเห็นวา่ นกัแสดงต้องเข้าใจในสิงทีเราจะ

ถา่ยทอด  แล้วทุกขณะทีทํางานต้องมีสมาธิ สมาธิเป็นอย่างเดียวทีทําให้งานออกมาดีหรือไม่ดี สมาธิ 

สําหรับหน้าทีนกัแสดง สมาธิอย่างเดียวเลย ต้องทําสมาธิ ต้องเรียกสมาธิ ต้องหาสมาธิให้ตวัเองให้ได้              

พอหาสมาธิไมไ่ด้เรารู้สึกวา่จะเสียเวลาเขาไหมนีมนัยิงทําลายสมาธิ มนัทําไมไ่ด้เราต้องพยายามตดัทกุ

อย่าง  ไมต้่องไปคิด เรียกสมาธิกลับมา  พร้อมจะเข้าใจทกุอย่างใหม ่ลําดบัเรืองใหม ่ในบทหลายครังที

เราสะดุดเวลาเล่นจะต้องเอาบทมาดู ขอบทมาดู  บางทีทีความคิดไมน่ิง เราก็ต้องหาจุดทีมนัจะมาดึง

วา่ เราจะต้องอยูต่รงนี อย่างเดียวทีจะทําให้สามารถเข้าถึงอารมณ์อะไรก็ตามได้ อีกทงัการทํางานผู้

กํากบัใหญที่สุด   คนจ้างเขาไม่ใหญ่เท่าผู้ กํากบั มุมมองในความคิดของนกัแสดง ต้องคิดเสมอวา่ผู้

กํากบัใหญสุ่ด ไมว่า่ผู้กํากบัคนนนัจะประสบการณ์มากหรือน้อยไปกว่าเรา  เพราะฉะนนัการทํางาน
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เป็นทีมเราต้องมองวา่ผู้ กํากบัมองทิศทางไหนแม้วา่เขาจะมองขัดกบัเราก็ตาม เราก็ต้องหาเหตผุลให้ได้

ทีจะคิดแบบเขา มีบางครังทีถือวา่การทํางานจะต้องทะเลาะกนัก็ทะเลาะแต่วา่เรากําลังสร้างงาน เราก็

ต้องคุยถึงแม้วา่เขาจะไม่ชอบหน้าก็ไมเ่ป็นไร เราทํางานเป็นทีม ผู้ กํากบัคือเป็นผู้นําทางออกจากทางตนั 

เราต้องให้เกียรติเขา  

นอกเหนือจากตวันกัแสดงเอง  ยงัมีปัจจยัอืนทีมีส่วนทําให้นักแสดงประสบความสําเร็จ  เช่น 

นิธิวฒัน์  ธราธร  (2556: สัมภาษณ์) กล่าวว่า  ปัจจัยทีทําให้นักแสดงประสบความสําเร็จ  นกัแสดง

จะต้องมีการทุม่เทในการทํางาน มีความตังใจ  ความเป็นธรรมชาติในตวันักแสดงทีคนแคสเลือกมา  

แคสติงช่วยแล้วในระดบัหนงึ   

 อีกทงัสุรพล  วิรุฬห์รักษ์  (2555: สมัภาษณ์) ยงัแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติมวา่  นกัแสดงจะประสบ

ความสําเร็จได้ในขนัมีชือเสียง  หรือได้รับรางวลันนั  บทละครทีใช้แสดงมีความสําคญั  หากบทมีความ

ซับซ้อน  มีความยาก  สามารถส่งให้นักแสดงได้มีโอกาสแสดงฝีมือเป็นทีประจักษ์  ก็มีผลต่อ

ความสําเร็จของนกัแสดงเช่นกนั      

 

4.4.5.คุณลักษณะของนักแสดงททีมีงานอยากร่วมงาน 

คุณลักษณะของนักแสดงทีดี  นอกเหนือจากการแสดงเก่งหรือแสดงดี  ควรมีคุณสมบัติ

ดงัตอ่ไปนี  คือการมีวินยัในการทํางาน  ตรงต่อเวลา  มีความตงัใจ  มีความพยายาม  รู้จักแบ่งปันให้

คนรอบข้าง  มีการทํางานเป็นทีมทีดี  มีมนุษยสัมพนัธ์  สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ดี  และต้อง

สามารถดแูลตวัเอง  ไมท่ําตวัให้เป็นข่าวในทางลบ  และนกัแสดงทีดีอาจต้องมีความรอบรู้ในเรืองอืนๆ  

เช่นการเล่นดนตรี  กีฬาบางประเภท  แตถ้่าไมส่ามารถทําได้ก็ไมใ่ชเ่รืองทีแก้ไขไมไ่ด้  เนืองจากสามารถ

ใช้แสตนอินท์แทนได้ในปัจจบุนั  โดยผู้กํากบั และผู้ ร่วมกองถ่ายมกัต้องการนกัแสดงทีมีคุณลักษณะ

เหมือนกัน  กล่าวคือ  อยากร่วมงานกบันักแสดงทีมีความตงัใจกับงาน  ทังก่อนเวลาถ่ายทําได้ทํา

การบ้านเรืองการตีความและท่องบทละครมาก่อนเสมอ อีกทงัผู้ กํากบัและผู้ ฝึกนกัแสดงยังได้แสดง

ทัศนะทีตรงกนัว่านักแสดงหน้าใหม่ จะทํางานได้ดีกว่านักแสดงทีผ่านการแสดงมาแล้วหลายเรือง 

เนืองจากจะมีการแสดงทีธรรมชาติ  ปรบังา่ย  เพราะมาจากทีมทีคดัเลือกนกัแสดงทีเลือกนกัแสดงผู้นนั

จากลักษณะตัวตนของนักแสดงนนัๆอยู่แล้ว  ซึงเหตุผลนีเป็นสาเหตุหลักทีจะทําให้การแสดงของ

นกัแสดงมีลกัษณะทีเป็นธรรมชาติ 

นอกจากนนัผลการวิจยัของพฤทธิ   ศุภเศรษฐศิริ (2544) ทีได้ทําการวิจยัในเรืองของการศึกษา

ต่อลักษณะอนัพึงประสงค์ขอนกัแสดงละครโทรทัศน์  ได้ผลออกมาวา่  ลักษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักแสดงละครโทรทศัน์ทีมีค่าเฉลียสูงสุดห้าอันดับแรก  ได้แก่  1) เป็นคนตรงต่อเวลา  2) มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีและภาระงานของตน  3) มีความอดทนและรักงานแสดง  4) มีจิตสํานึกทีดีต่อ
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อาชีพการแสดง  และ5) เป็นผู้ทีมีวินยั  ตงัใจ  และขยนัหมนัเพียร  ซงึผลทีได้จากการสัมภาษณ์บุคคล

ทางด้านภาพยนตร์นนัมีความสอดคล้องกนั 

 

4.4.6.การแสดงทดี ี

การแสดงทีเรียกว่า  “แสดงดี”  หรือ  “แสดงเก่ง”  ในทัศนะของเหล่าผู้ กํากับ  นักแสดง 

นักวิชาการ  และผู้ เกียวข้องนัน  หมายถึง  การแสดงทีเป็นธรรมชาติ  การมี test ดีซึงมาจาก

ประสบการณ์ ความสมจริง(Realistic) การไมเ่สแสร้ง  และการมีความสมดุล  ความพอดี  ไม่มากไม่

น้อย  ไมข่าด  ไมเ่กิน  การเลียนแบบความจริงในขณะทีแสดง  การทําให้คนเชือ 

สุนทรียะทีเกิดจากการแสดงทีวา่ดีเกิดจากสิงตอ่ไปนี  ได้แก่  ความลงตวัของทุกฝ่ายทีร่วมมือ

กนั  ไมใ่ช่แค่นกัแสดงเพียงคนเดียว  เกิดจากสมาธิทีมาจากตวันกัแสดง  เกิดจากความมีเอกลักษณ์

ของนกัแสดง เกิดจากการทีสากลกําหนดว่าดี/หลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าดี/งาม  เกิดจากการที

นกัแสดงไม่ฝืนธรรมชาติ  และเกิดจากความหลากหลาย  ความแตกตา่ง  ทีแล้วแตค่นจะมอง 

ส่วนวิธีการทีจะถ่ายทอดอารมณ์/สืออารมณ์ออกไปสู่ผู้ชมทําได้โดยการมีสมาธิจดจ่อเป็น

อนัดบัแรก  ต้องไมม่ีอคติและเปิดรับสิงทีต้องเป็นแล้วถา่ยทอดอารมณ์ออกไป  เข้าใจตวัเอง  เข้าใจสิง

ทีเป็น แล้วถา่ยทอดออกไป  ต้องพยายามเข้าใจตวัละคร  เข้าใจบทบาท  และเข้าใจผู้ กํากับในสิงทีตัว

ละครและผู้กํากบัต้องการ  รวมถงึสามารถใช้จินตนาการในการสร้างตวัละคร  และพยายามถ่ายทอด

จินตนาการนนัออกไป 

สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2555: สัมภาษณ์) กล่าวถึงการแสดงทีดีว่า  จะต้องถึง beauty  ตีความ

ภาพทีนกัแสดงมีออกมาได้  สามารถหา simple  ต้องถงึความเป็นคนๆนนั  ทีมีหลายมิติ  ใน sense ที

ควรจะเป็น  choice of selection  นอกเหนือจากตวันกัแสดง  ต้องมีบทก็มีความสําคญั  

ส่วนผู้ กํากบัภาพยนตร์ไทย ศรัณยู จิรารักษ์ แสดงทศันะวา่ ถ้าแสดงออกมาคนดเูชือ ก็แปลวา่

สมจริง แสดงวา่เป็นธรรมชาติ  ก็น่าจเป็นการแสดงทีเรีกวา่ดีได้ (ษรัณยู จิราลกัษม์.  2554: สมัภาษณ์) 

อีกทงั บณัฑิต ทองดี (2554: สมัภาษณ์) โปรดิวเซอร์และผู้ กํากบัภาพยนตร์ กล่าววา่การแสดง

ทีเรียกวา่ดี ต้องเล่นแล้วคนเชือ  เล่นแล้วต้องเป็นเหมือนคนธรรมดาๆเหมือนในชีวิตประจําวนัของเรา  

 

4.4.7.สาเหตุทนัีกแสดงไทยไม่เข้าไปสู่ตลาดภาพยนตร์สากล  

 นกัวชิาการ ผู้ฝึกนกัแสดง ผู้ชมภาพยนตร์ทวัไป แสดงทศันะวา่สาเหตทุีนกัแสดงไทยไมเ่ข้าไปสู่

สากลนอกเหนือจากเรืองภาษาทีนกัแสดงไทยไม่สันทดัในการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว  ยังเป็นเรืองของ

สไตล์การแสดงทีคอ่นข้างแตกตา่งกนั  เนืองจากการแสดงของนกัแสดงทางตะวนัตก อาทิ Hollywood 

หรือ Bollywood จะคอ่นข้างมีความสมจริงเป็นอย่างมาก  ทําให้เชือในบทบาททีได้รับ  แตท่ศันะของผู้
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กํากับการแสดงภาพยนตร์ต่างเชือว่า การแสดงเป็นแค่ส่วนหนึง  ภาษาอังกฤษเป็นสิงสําคัญซึง

นกัแสดงไทยพดูไม่ได้  จะไปตา่งประเทศ หรือ Hollywoodได้นนัต้องมีความพิเศษทีฝรังไม่มี  เช่น  จา 

พนม ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านการตอ่สู้  เป็นต้น    

  “There is very little difference between Thai acting and western acting. I would 

guess that the biggest problem a Thai actor would have in Hollywood would be the language 

issue. While there are some actors who speak little English and still make the break in 

Hollywood, they are mostly Spanish speakers. They can get roles because there is a large 

Spanish speaking population here and so there are appropriate roles. Roles for Asian actors 

are not as prominent and the actors who fill them generally speak very good English.If you had 

a student who was interested in acting here, I think they would need to come over and 

immerse themselves in the language for some time.”  

                                                                              (Debbie Alley.  2556: สัมภาษณ์) 

  สําหรับการทีนักแสดงไทย  ไม่สามารถเข้าไปสู่สากล นัน  การแสดงเป็นแค่ส่วนหนึง  

ภาษาองักฤษเป็นสิงสําคญัซงึนกัแสดงไทยพดูไมไ่ด้  จะไปตา่งประเทศได้ต้องมีความพิเศษทีฝรังไม่มี  

เช่น  จาพนม ทีมีการตอ่สู้ด้านการตอ่สู้ (นิธิวฒัน์  ธราธร.  2556: สมัภาษณ์)   

 ปัญหาหลกัทีนกัแสดงไม่ถูกฝึกให้เป็นนกัแสดง  คือถูกเลือกมาแค่เพียงเพราะหน้าตาดี  ซึง

แตกตา่งกบันกัแสดงต่างประเทศทีครบเรือง กล่าวคือ แสดงดี  เต้นได้  ร้องได้  ศึกษาการแสดงอย่าง

จริงจงั  ในขณะทีนกัแสดงไทยยงัไมเ่ข้าใจในสิงทีตวัเองพดู  จึงเป็นปัญหาใหญ่ทีนกัแสดงไม่สามารถมี

ชือเสียงในการแสดงในต่างประเทศได้ (อรพรรณ  อาจสมรรถ.  2556: สมัภาษณ์) 

 

4.4.8.จุดทีนักแสดงไทยควรปรับปรุง 

  สุทธาสินี  พุทธินนัท์ (2554: สัมภาษณ์) ให้ความคิดเห็นไว้วา่ “บางทีเราเห็นเบืองหน้าเป็น

แบบนี  เบืองหลังอาจจะขึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่างมากๆ ขบวนการ  คิดวา่นกัแสดงทุกคนเกง่หมดแต่

วา่ผู้กํากบั คนนนัต้องการแบบไหนมากกวา่ เทรนด์มาแบบไหน เราจะพูดยากเพราะว่า งันแพทขอยก

คําพดูหนงึของข้างหลังภาพ   “ ไม่ใช่ทุกคนหรอกทีจะเห็นวา่อะไรสวยหมดเพราะทุกคนมีความเห็น

ความคิดต่างกนั มองอะไรต่างกนั เราก็ไมค่วรไปดูถูก”    อย่างคนนีบอกวา่สวย แต่เราคิดวา่ไม่สวยเรา

ก็ไม่ควรไปวา่เขา เพราะวา่เราไม่รู้วา่เบืองหลังของสิงตรงนนักวา่จะออกมาเป็นอยา่งไร เขาอาจจะชอบ

แบบนนั แตเ่ราอาจจะไม่ชอบแบบนนั  บางทีสิงทีเขาชอบเราอาจจะไมช่อบก็ได้ เพราะฉะนนัตรงนนัคิด

วา่เราควรจะให้เกียรติกบัความคิด ให้อิสระในความคิดความชอบของแตล่ะคน อยา่งละครก็เหมือนกนั 

การแสดงของคนบาง คนบางคนอาจจะมองวา่ดี บางคนอาจจะมองว่าไม่ดี ผู้กํากบับอกต้องแสดง
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อย่างนนัเพราะภาพทีเขามองเป็นแบบนนั เพราะฉะนนัคิดวา่ตรงนีเป็นสิทธิส่วนบคุคลมากกวา่ บวกกบั

ปัจจยัหลาย ๆ อย่างทีเกิดขึนในช่วงหลงั อาจจะเวลาน้อย ถา่ยได้น้อย เทคได้น้อย หรือเราเล่นเทคนีแต่

คนตดัต่ออาจจะไปตดัต่ออีกเทคหนงึทีเขาชอบ เราก็ไม่สามารถเห็นความจริงได้ วา่มนัคืออะไร ก็เลยไม่

รู้จะพดูอะไร แตว่า่ความจริงก็คืออยากให้ทกุอยา่งออกมาเป็นธรรมชาติทีสุด realistic ทีสุด”   

 ศิริลักษณ์  ผ่องโชค  (2554: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “นักแสดงของเราน่าสงสาร  เพราะว่า

นกัแสดงของเราก็สืบเนืองมาจาก Business เมือกีทีวา่ธุรกิจวา่น้องมีสงักดัหรือยงัคะ่ ยุควา่เหมาะแล้ว

ก็เริมมีการส่งเสริมกนัเริมมีการผลกัดนักนัให้เข้าสู่เรืองราวต่าง ๆ นีให้พดูขอให้รู้วา่ไมไ่ด้มีการดูถูกเลย

เพราะตวัเองเป็นคนทีศรัทธามาก แล้วก็รู้สึกเสียใจ และน้อยใจกบัเรืองนีมากเหลือเกิน วา่เด็กเอามาให้

เขาเล่นเลย มนัจะไปเล่นได้ไง  มนัไมไ่ด้แล้วเราไมโ่ทษเขาเลยวา่ทําไม ทือ ได้ขนาดนีเลยเอ้า ไมโ่ทษเขา

เลยเข้าใจ  ทําไม ทือได้ขนาดนี เราก็สงสารเขา เราไมไ่ด้วา่เขาเลย ว่าทําไมแกเล่นอย่างนีว่ะ เราไม่ได้ว่า

เขาเลย แตว่า่เราสงสารวา่ทําไมเมือผู้ ใหญ่จะให้โอกาสเด็กแล้ว หรือวา่คณุอยากจะทําธุรกิจกบัคนๆ  นี 

คุณลงทุนหน่อยดิ คุณต้องเทรนเขา คุณต้องให้เวลาเขา คุณต้องให้ความรู้ แล้วคุณต้องฝึกฝนเขา 

พฒันากอ่นแล้วถงึมาเล่น แล้วไม่วา่คุณจะอยากส่งเสริมเขาด้วยใจบริสุทธิ หรือวา่คุณทําธุรกิจกบัเขาคุณ

ทําได้มากกวา่นีแนน่อน แล้วได้อีกนานด้วย  คนดูเขาก็ได้โง่นะ ไม่ใช่ทําละครตลาด ๆ คนดูเขาไม่ได้โง่ 

เขาดูออก เขาก็ยอมดูไปเขาแค่ต้องการความบนัเทิง เขาดูออก ดูไปเขาก็ด่าไปก็มีนนัคือถึงบอกว่า

นกัแสดงขาดอะไร ขาดผู้ทีสนบัสนุนอย่างจริงจงั มีแตผู่้ ใช้ประโยชน์ แตถ้่าจะตําหนิเฉพาะตวันกัแสดง

เองในเมือตวัเองรู้อยูแ่ล้ว ตวัเองมาทําอะไร ตวัเองก็ควรจะต้องค้นคว้าด้วยตวัเองด้วย จะมารอทกุอยา่ง

มายืนให้ถึงปาก มันไม่ใช่ เมือคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นนักแสดง ก็ต้องรู้ว่านักแสดงควรทําอะไรหน้าที

รับผิดชอบมีอะไรบ้าง แล้วคุณขาดตรงไหนแล้วคุณเติมแล้วหรือยัง ก่อนทีคุณจะมาลงสนามเนียคุณก็

ต้องรับผิดชอบด้วย คณุมายืนเป็นนกัแสดงคณุไม่อายเหรอ แต่จอยอาย  เมือเห็นอะไรทีตวัเองไม่พร้อม ถอย 

ยงัไมพ่ร้อมคะ่ ถ้าเขาไม่มีเวลาหรืออะไรให้เรามาก คือทุกอย่างบีบไปหมดวา่เราไม่พร้อมเราไม่ทํา  ก็

อาจจะไม่ได้เห็นเราเยอะหรือถี”   

พรชิตา ณ สงขลา (2554: สมัภาษณ์) ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางใกล้เคียงกนัวา่ รุ่นเด็กๆ จะ

มีปัญหาเยอะ คือเวลาแสดงจะไม่ค่อยฟังคู่สนทนา เพราะการแสดงเล่นละครมันต้องฟังคนอืนด้วย 

เวลาคนถามเราต้องฟัง ฟังเสร็จก็คิด คิดแล้วก็ตอบ แตเ่ด็กสมยันีจะไมค่่อยฟังกันเทา่ไหร่คิดเพียงแค่วา่

เราจะพดูไหนดีเมือคืนคิดวา่จะเล่นแบบนีเช้ามาก็มาเล่นแบบนี จะมีปัญหาเยอะมาก ส่วนใหญ่เด็กๆ  

จะเป็นกนัทุกคน  เป็นกนัหมดเลย เรืองของการพูดการออกเสียงก็มีแตพ่ดูให้ฟังรู้เรืองก็พอ ถ้าจะบงัคบั

ให้เขาพูดภาษาไทยให้ชดัเจนทกุคนคงจะเป็นไปไมไ่ด้หรอก แต่ถ้าพดูรู้เรืองก็ดีแล้ว  

  อีกทงันกัแสดงดาวรุ่ง  ชนิดาภา  พงศ์ศิลป์พิพฒัน ์(2554: สมัภาษณ์) ยงัให้ทศันะเรืองปัญหา

นกัแสดงเพิมเติมวา่ ทีเห็นชดัเลย ก็คือเรืองความเชือ และสมาธิ อาจจะเป็นเพราะคนไทยถูกเลียงมา
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แบบวา่รีบเร่ง เลยทําให้ไม่มีสมาธิกัน ถ้าสังเกตเด็กรุ่นใหม่ จะเห็นได้วา่ สมาธิสันมาก เพราะฉะนนั

เวลาอยูใ่นกองถา่ยหรืออะไรก็ตาม มนัจะต้องมีสมาธิ ทงัเสียงวอร์ เสียงอะไรหลายๆ อย่าง อยา่งตวัเอง

ก็มีปัญหาแรกๆ เพราะจะมีเสียงผู้ กํากับและคนในกองถ่ายสังและพูดกันตลอดเวลา พอเราเข้าฉาก 

สมาธิก็หลุดเพราะมัวไปฟังเสียงเหล่านนั ก็คือ วอกแวก เพราะมีทุกอย่างเข้ามา เพราะฉะนันก็คือ

นกัแสดงไทยก็จะมีเรืองของความเชือ บางทีเล่นเนียยงัไม่เชือ บางทีเป็นตวัละครนนั 50% ละ แต่อีก 

50% ยังไม่ใช่ หลายคนเล่นละครมา 10 กว่าปี ก็ยังเล่นละครเป็นตัวเขาอยู่แบบนัน ไม่มีการ

เปลียนแปลง ถามวา่เขาเล่นแข็งหรือไม่ คําตอบคือไม่แข็ง เป็นธรรมชาติ แต่ไม่สามารถเล่นเป็นตัว

ละครตวันนัได้ เห็นได้ชดัหลายคน เล่นเป็นตวัเองตลอดเลย ขนาดเล่นบทร้าย ก็ยงัมีความเป็นตวัเองอยู ่

นกัแสดงไทยยงัค่อนข้างจะเป็นแบบนี และหลุดออกจากตวัเองยาก ความเชือค่อนข้างน้อย  ส่วนใน

เรืองของการออกเสียงละครก็มีทงัเด็กและเยาวชนดู มนัก็เป็นตวัอยา่งทีดี และไมดี่ให้กบัเด็ก ถ้าเราพดู

ชดั ช ชอ ส สอ อะไรก็ตาม อย่างตวัเองก็ยงัมีปัญหาพดูไม่ชดับางคํา แต่ถ้าพดูชดั มนัก็จะเป็นตวัอย่าง

ทีดี เด็กก็จะเห็นวา่ พีทีเขาเล่นยงัพดูชดั ทําไมเราพดูไม่ชดั ก็จะปรับตวัเอง แต่ถ้าเรามีพฤติกรรมพูดไม่

ชดั พูด ร เรือไม่ชัด เด็กก็จะบอกวา่ เขาก็พูดไม่ชดั สมยันีเขาก็พูดไม่ช ัดกนัทังนัน อะไรแบบนีอะคะ 

เรียกว่ามันเป็นตัวอย่างทีไม่ดี มันมีผู้ชมทุกเพศทุกวยั ถ้าเราสืออกไปไม่ดี คนรับก็รับสิงทีไม่ดีด้วย 

รวมถงึเรือง Over acting จะเห็นได้ชดัเลย คือ ตวัร้าย จริงๆ ไม่ต้องพูดเลยก็รู้แล้วว่าตัวร้าย แต่ก็เล่น 

over acting อย่างหรีตา กัดปาก ใช้อวจันภาษามาก จนผู้ ชมบอกว่า ไม่ต้องทําขนาดนีก็ได้นะ แค่

คําพดูคุณ การสือทางสายตาคณุ ก็รู้แล้ววา่คณุร้าย ไมจํ่าเป็นต้องแบบวา่ วดีว้าย กรีดกร๊าด เดียวต้อง

ตบกนั ละครไทยจะติดภาพแบบนี ทีสวา่ต้องมีพระเอก นางเอก ตวัร้าย ทุกเรืองจะต้องมี ซึงถ้าเป็น

ตา่งประเทศจะไมมี่แบบนี เขาจะดพูล็อตเรือง เขาจะไม่เน้นว่าต้องมีสีสันของเรืองจะต้องมีตัวร้ายวีด

ว้าย  over acting คนไทยก็ติดเยอะ  

ข้อควรปรับปรุงสําหรับนกัแสดงของผู้ ฝึกนกัแสดง  อรพรรณ  อาจสมรรถ (2556: สัมภาษณ์)                

ให้สมัภาษณ์ไว้วา่ เป็นเรืองของทศันคตินกัแสดง  แต่ต้องโทษระบบ  ยกตวัอยา่งนกัแสดงต่างประเทศ

จะตีความ  รวมถึงการแคสติง ระบบเมืองไทยไม่ค่อยเอานกัแสดงทีมีความสามารถอยู่แล้วมาเล่น  

เลือกทีหน้าตาดีมากอ่น  หลายคนทีมีพรสวรรค์ในการแสดงก็ไม่ได้รับเลือกมาเล่น  อาจมีปัญหาทีแค

สติง  แต่ในปัจจุบนัเริมมีการส่งนกัแสดงมาให้ฝึกกอ่นการเปิดกล้อง  แต่มีหลายครังทีไม่มีเวลา  ต้อง

ถ่ายแล้ว  ต้องไปมวัๆ กนัหน้ากองเยอะ  ดังนันทําให้ระบบไม่สามารถหานกัแสดงทีพร้อมจริงๆ มา

แสดง นอกจากระบบ   ตวันกัแสดงต้องปรับเรือง  ความเชือของตวัละคร ความมีเหตุผล  ความไม่จริง

ของตวัละคร  ความเป็นคนขาดไป  ไมช่ดัเจน  ชว่งเวลานนัของคนๆ นนัจะหายไป  
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