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ออกแขก 

อินเดียเป็นประเทศใหญ่มาก เรียกวา่เป็นอนทุวีปก็ได้ มีความแตกตา่งหลากหลายทางชาตพินัธุ์ 
ภาษา ความเช่ือ ศาสนา ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน ในยคุปลาย 1930 ได้เกิดอตุสาหกรรมภาพยนตร์ (Film 
Industry) ส่ือบนัเทิงใหม่ ท่ีนําเข้ามาจากตะวนัตกเพ่ือรับใช้ผู้คนทัง้ประเทศรวมถึงคนอินเดียโพ้นทะเล ส่ือ
บนัเทิงนีร้องรับอารมณ์สนุทรีย์ของประชาชนภายในประเทศซึง่สะท้อนชีวิตและอารมณ์บนัเทิงอินเดียมา
ตลอดเวลา อินเดียมีภาพยนตร์ท้องถ่ินเพ่ือคนท้องถ่ิน มีภาพยนตร์ภาษาถ่ินเพ่ือคนในวฒันธรรมยอ่ยด ูมี
ภาพยนตร์แหง่ชาตเิพ่ือคนทัง้ประเทศดดู้วยกนั จากนัน้ก็เกิดกระบวนการผลิตเพ่ือการสง่ออก ทางวฒันธรรม 
(Cultural export) สินค้าภาพยนตร์ในระดบัอตุสาหกรรมโลกด้วย  

ศนูย์กลางการผลิตอตุสาหกรรมภาพยนตร์โลกอยูท่ี่เมืองมมุไบหรือบอมเบย์ในอดีต อยูใ่นรัฐมหา
ราษฎร์ มีความส าคญัในฐานะเป็นเมืองทา่ และเป็นศนูย์กลางทางการค้า การทอ่งเท่ียว  ช่ือบอมเบย์เดมิท่ี
ตดิปากชาวตะวนัตก ทําให้ภาพยนตร์อินเดียมีตราสินค้า (Brand name) วา่ “บอลลีวู้ด” Bollywood  

สําเนียงเรียกขาน เหมือนกบัการล้อเลียนแกมดถูกู เม่ือนําไปเทียบเคียงกบัยกัษ์ใหญ่ของโลก “ฮอล
ลีวู้ด” Hollywood ท่ีดเูหมือนจะเป็นมาเฟียตลอดกาลของวงการภาพยนตร์โลก เป็นมาตรฐานในการสร้าง
ภาพยนตร์ การมีดาราขวญัใจคนดรุู่นแล้วรุ่นเลา่ มีรางวลัท่ีโลกยอมรับ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเทียบเฉพาะ
รางวลัและช่ือเสียง บางทีก็ตดัสินไมไ่ด้วา่ท่ีฮอลลีวู้ดยกยอ่งให้ภาพยนตร์หลายเร่ืองของตนเองได้มานัน้เป็น
ยทุธวิธีการโปรโมทหนงัให้ขายได้หรือวา่เป็นของดีจริงๆ แตท่ี่แน่ๆ ก็คือ รายได้ สว่นในประวตัศิาสตร์การ
ประกวดแขง่กนั ปรากฏวา่มีหลายครัง้ท่ีงานหนงัแนวบอลลีวู้ดกลบัปราบชนะยกัษ์ใหญ่ได้อยา่งราบคาบ 
โดยเฉพาะปีลา่สดุ (2008) ท่ีภาพยนตร์ Slumdog Millionaire (กํากบัการแสดงโดยแดนน่ี บอยล์) ครอง
รางวลัทัง้ออสการ์, ลกูโลกทองคํา, สหพนัธ์ภาพยนตร์องักฤษ และเวทีอ่ืนๆ เฉือนคู่แขง่ยกัษ์ใหญ่ขาดกระจยุ 

เม็ดเงินท่ีคนดภูาพยนตร์จา่ยให้แก่โลกฮอลลีวู้ด ไมอ่าจเทียบความคุ้มคา่ของรายจา่ยท่ีตนเองเสีย
ไป หนงัฮอลลีวู้ดเป็นหนงัทนุหนาราคาแพง ต้องจา่ยทัง้ผู้ กํากบั ดารา ผู้ เช่ียวชาญทกุสาขา แม้กระทัง่นกั
วิจารณ์ และต้องใช้ทนุในการจา่ยเพิ่มขึน้ทกุปี ในขณะท่ีบอลลีวู้ดใช้ทนุทกุอยา่งตํ่ากวา่ ซึง่ เม่ือเทียบรายได้
คา่ใช้จา่ยกนัแล้ว บอลลีวู้ดทนุต่ํากวา่แตร่ายรับมหาศาลกวา่ (ซึง่อเมริกาก็ไมไ่ด้สะดุ้งสะเทือน เพราะสินค้า
สง่ออกอยา่งอ่ืนยงัพอจะกู้หน้ากู้ รายได้ได้อยู ่เชน่ สงคราม ส่ือทีวี เกมส์ ซอฟแวร์ และอาหารแดกดว่น ) 

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูเปรียบเทียบบางสว่นของอตุสาหกรรมภาพยนตร์โลกยคุหลงัเศรษฐกิจโลกลม่ 
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 ปี 2003 ฮอลลีวู้ดผลิตภาพยนตร์ 700 เร่ือง, บอลลีวู้ดผลิต 877 เร่ือง หนึง่ในสามของบอล
ลีวู้ดปีนัน้เป็นหนงัภาษาฮีนดี ผู้ชมภาพยนตร์อินเดียปีนัน้มีจํานวน 3,600 ล้านคนทัว่โลก 
ซึง่มีปริมาณมากกวา่ผู้ชมฮอลลีวู้ด 1,000 ล้านคน  

 ปี 2006 ภาพยนตร์บอลลีวู้ดมีการผลิต 900 เร่ือง ยงัไมไ่ด้สํารวจวา่มีผู้ชมเทา่ไร 

 ปี 2007 ภาพยนตร์บอลลีวู้ดมีประมาณ 1,200 เร่ือง ยงัไมไ่ด้สํารวจวา่มีผู้ชมเทา่ไร  

 ปี 2008 นิตยสารไทมส์ สํารวจความต้องการของผู้บริโภคอินเดียกลุม่คนเมือง (Urban 
Citizen) ผลการวิจยัแถลงวา่ คนอินเดียแสดงความเป็น “ชาตนิิยม” โดยผา่นการช้อปปิง้
สินค้าท่ีแม้จะมีตราสินค้าหรูหราภาษาตา่งประเทศ แตต้่องลงท้ายข้อมลูการประกอบ
ผลิตภณัฑ์วา่ made in India จงึจะเป็นสินค้าอนัดบัหนึง่ท่ีลกูค้าเลือกจา่ย  

 ปี 2008 เชน่กนั นิตยสารไทมส์ สํารวจรายได้จากอตุสาหกรรมภาพยนตร์ พบวา่มีเงิน
หมนุเวียนในประเทศอินเดีย 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการอปุถมัภ์ของมิตรรักแฟนหนงั
ตอ่ผลิตภณัฑ์บอลลีวู้ด รายได้สงูสดุมาจากตัว๋หนงัตามโรงภาพยนตร์ท่ีเปิดให้คนเข้าชม 
อนัดบัสองมาจากการขาย DVD และ VCD อนัดบัสามมาจากการเชา่ส่ือบนัเทิงและการ
เสพชมภาพยนตร์ด้วยระบบเคเบลิและออนไลน์ จํานวนเงิน 4,000 ล้านเหรียญนีไ้มน่บัรวม
รายได้จากภายนอกท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมภาพยนตร์สง่ออกซึง่นา่จะมีตวัเลขให้
เปรียบเทียบเพ่ือการศกึษาวิเคราะห์ให้เห็นอะไรได้อีกมาก  

 สถิตจิากวิกีพีเดียปี 2009 คยุเข่ืองวา่แตล่ะวนัจะมีชาวอินเดียราว 10 ล้านคน ซือ้ตัว๋เข้าไป
หาความบนัเทิงตามโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศ รวมทัง้มีคนอินเดียและตา่งชาตท่ีินิยม
ภาพยนตร์อินเดียกระจายอยูท่ัว่โลกอีกประมาณ 20 ล้านคน สถานท่ีฉายภาพยนตร์อินเดีย
มีทัง้ในเอเชีย ตะวนัออกกลาง แอฟริกา ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย แม้แตห่มูเ่กาะ
ในแปซิฟิก 

 

เชย เว่อ เยิ่นเย้อ ยี:้ อคตขิองทาสฮอลลีวู้ดและชาตนิิยมปลอมๆ 

ภาพยนตร์อินเดียในสายตาคนนิยมฮอลลีวู้ด อาจมองเห็นภายนอกวา่เป็นของล้าหลัง เชย ไม่
มีสาระอะไร คําล้อเลียนท่ีแสดงออกซึง่อคตขิองคนไทยเราเองเม่ือกลา่วถึงหนงับอลลีวู้ดคือ หนังเพลง
แบบเว่อ Extravaganza musical ท่ีนา่เบื่อหนา่ย เดนิเร่ืองเยิ่นเย้อ พล็อตยอ่ยรุงรัง เพลงเยอะ เต้นเยอะ 
จงัหวะดนตรีตมูตามนา่รําคาญ คนไทยชอบล้อเลียนเร่ืองพระเอกนางเอกวิ่งไลก่นัผา่นภเูขาสามลกู มีแฟน
ตาซีเข้ามาเป็นองค์ประกอบเกินจริง เนือ้เร่ืองนํา้เนา่ โรแมนตกิบีบนํา้ตา ภาษาสวยงามรุงรัง นางเอกอ้วน ! 
พระเอกมีหนวดกล้ามโต บู๊ เกินจริง ผู้รายดอูยา่งไรก็เป็นผู้ ร้าย ตลกไร้เหตผุล (อาจจะขําคนละแบบกนั) มี
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กลิ่นโรตีเคร่ืองเทศอยูใ่นหนงัท่ีดเูหมือนจะลอยออกมาให้ดมได้และเกิดอาการคล่ืนเหียนเวียนศรีษะ ทัง้ๆท่ี
จริงๆแล้วก็ไมไ่ด้มีกลิ่นอะไรจากจอหนงั (อาจมีคือกลิ่นตวัของคนอินเดียท่ีมานัง่ดอูยูด้่วยแถวเก้าอีข้้างๆ)  

คนไทยระยะสองสามชัว่อายคุนท่ีผา่นมานี ้ได้รับการปลกุสร้างและถ่ายเทความคดิแง่ลบเหลา่นีอ้ยู่
โดยตลอด ทัง้ลายลกัษณ์ (ส่ือ, นกัวิจารณ์) และมขุปาฐะ เร่ืองเลา่เร่ืองล้อ แม้จะไมไ่ด้ดภูาพยนตร์เร่ืองนัน้ 
แตก็่สามารถแสดงอาการล้อเลียนดถูกูออกมาได้ลว่งหน้า  (prejudice) เป็นการส่ือความเกลียดชงัเชิง
อดุมการณ์หรือท่ีเราเรียกอคติ (bias) ของไทยสยามตอ่แขกท่ีมีนยัยะการเมือง สงัคมและวฒันธรรมท่ีผา่น
การสะสมมาในอดีต และถกูยกระดบัความรุนแรงท่ีสดุในยคุสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ก่อนจะประกาศตวัเป็น
ประเทศไทยใหม ่(Thailand)  

อคตขิองคนไทยต่อภาพยนตร์บอลลีวู้ดท่ีวา่นีส่ื้อให้เห็นทัง้ อคตเิชิงชาตพิันธ์ุ (Racism bias) 
อคตเิชิงยุคอาณานิคมและหลังอาณานิคม (Colonialism and Post-Colonialism bias) อคตเิชิงตัวตน
นิยม (Ethnocentricism) ซึง่ล้วนสะท้อนให้เห็นวา่ เราถูกส่ังสอนและส่ังสมความเกลียดชังเพ่ือนร่วม
โลกของเรามาโดยตลอด เราเกลียดชังญาตพ่ีิน้องของเราเอง เราเกลียดชังบรรพบุรุษทาง
วัฒนธรรมของเรา เราเกลียดชังครูของเราเอง  

คงต้องไมลื่มวา่ ภูมิปัญญาและสตปัิญญาของไทยเรานัน้ ล้วนเรียนรู้มาจากแขกนัน่แหละ 
พราหมณ์ฮินดสูอนให้เรารู้และเข้าใจระบบจกัรวาลวิทยา ได้สมัผสักบัความเช่ือท่ีผลกัดนัให้เราสร้างศลิปะ
อารยธรรมลํา้คา่ขึน้มากมายในอดีต พทุธสอนให้เราได้ปฏิบตัศีิล สมาธิ ปัญญา เรียนรู้ท่ีจะพ้นความทกุข์ 
และทําความดีตอ่โลก  

เราเกิดและเตบิโตอยูใ่นสงัคมท่ีมีรากเหง้าจากพราหมณ์และพทุธ แตเ่ราก็ไมเ่คยหยดุยัง้ท่ีจะดถูกู
แขกเสียที เหมือนๆกบัท่ีเราไมเ่คยหยดุดถูกูโคตรญาตเิราเอง  

เราดถูกูแขกอินเดียวา่ล้าหลงั แตก็่ลืมไปวา่ อินเดียเป็นชาตท่ีิสามารถสร้างยานอวกาศออกไป
สํารวจโลกได้แล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนมากในโลกก็เขียนระบบขึน้มาโดยคนอินเดีย เราเสียอีกท่ี
เป็นผู้ รับฝ่ายเดียว รวมทัง้ปล้นลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลยีของเขาด้วยบางครัง้  

เราเลือกปฏิบตัติอ่คนอินเดียด้วยสภุาษิต “เห็นแขกกบังู ใหตี้แขกก่อนงู” จนแม้ทกุวนันีก็้ยงัเลือก
ปฏิบตัเิชน่นัน้ 

จะว่าไปแล้ว โลกของอคตร้ิอนยิง่กว่า Global Warming เสียอีก 

 

หนังแขกคู่โลก 

ท่ีจริง ภาพยนตร์บอลลีวู้ดไมเ่คยหยดุนิ่ง มีการปรับปรุงพฒันาตวัเองตลอดในแง่คณุภาพ วิชาการ
ศลิปะ เทคโนโลยี การออกแบบโปรดกัชัน่ การลงทนุท่ีถือวา่เป็นงานระดบัโลก ถือเป็น Modernization และ 
Globalization ในภาคอตุสาหกรรมภาพยนตร์โลกท่ีชดัเจนกวา่ชนชาตใิดๆ  
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เมืองมมุไบทัง้เมือง ถกูดดัแปลงปรับปรุงให้เป็นดัง่ Universal studio ท่ีเมืองลอสแองจีลีส มีฉากถกู
เซ็ทเอาไว้พร้อมคว้ากล้องเข้าไปถ่ายทําได้เลย มีมมุตา่งๆของเมืองท่ีเอือ้อํานวยกบัการใช้เป็นโลเกชัน่สร้าง
ภาพยนตร์ มีสตดูโิอถ่ายทํา indoor จํานวนมาก มีห้องบนัทกึเสียง ห้องตดัตอ่ โรงภาพยนตร์คณุภาพเป็น
เลิศท่ีเกิดจากความรู้ในการพฒันาเทคโนโลยีระบบเสียงและระบบฉายดจิิตอล ด้านแหลง่ถ่ายทํานัน้ หากใน
ตวัเมืองมมุไบเองไมน่า่พอใจก็สามารถเคล่ือนย้ายกองถ่ายไปไหนก็ได้ในประเทศนี ้ซึง่มีภมูิประเทศ
หลากหลาย มีแรงงานราคาถกู ตวัประกอบอดทน หรือถ้ายงัไมห่นําใจก็ย้ายกองถ่ายทําไปตา่งประเทศ
เสียเลย ในภาพยนตร์บอลลีวู้ดยคุหลงัๆนี ้คงเคยได้เห็นพระเอกนางเอกร้องเพลงวิ่งไลก่นัในฉากท่ี มีหอ
นาฬิกาบิก๊เบนแหง่กรุงลอนดอนหรือหอไอเฟลแหง่กรุงปารีสกนับ้าง ท่ีปิรามิดอียิปต์ก็มี ท่ีกําแพงเมืองจีนก็มี 
หรือท่ีกรุงเทพ-พทัยาก็ยงัมีปรากฏในภาพยนตร์บอลลีวู้ดอีกหลายเร่ืองด้วยซํา้  

ทําไปทํามา กลายเป็นวา่ หนงัแขกท่ีร้องเพลงวิ่งไลก่นั เป็น Musical ท่ีดูคุ้มท่ีสดุใน musical 
ทัง้หลายของโลก  

ในเวลาระยะหนึง่เพลงนัน้ ซึง่ยาวประมาณ 5 นาที คนดไูด้เห็นฉากเปล่ียนไปกวา่ร้อยฉาก มมุกล้อง
ทัง้กว้างแคบและถ่ายจากมมุสงูให้เห็นทัว่ภเูขาทุง่ราบ เห็นเสือ้ผ้าอาภรณ์มากมายท่ีต้องใสก่นัเป็นปีๆถึงจะ
หมด เห็นการเต้นท่ีออกแบบโดยนกัเต้นชัน้นํา ส่ือผา่นผู้ เต้นประกอบ (หางเคร่ืองนิรนาม) เป็นร้อยเป็นพนั
คน เห็นฉากท่ีเตม็ไปด้วยสีสนัสดใสงามระยบัจบัตา  

เรียกได้วา่ดคุู้มจริงๆถ้าจะเทียบกบัเงินคา่ลงทนุของการสร้างภาพยนตร์เร่ืองนีใ้นฉากเชน่นี ้คา่จา่ย
มากไมแ่พ้ฉากสงครามของฮอลลีวู้ดแตก่ลบัให้ความสขุในการมองโลกมากกวา่หนงัสงคราม 

ท่ีสําคญัคือเราได้ดูสุนทรียศาสตร์ของความไม่ต่อเน่ืองและไม่มีเหตุผลในหนงัเพลง Musical 
เหลา่นี ้ย่ิงถ้านํามาฉายทางโทรทศัน์ เวลามีเพลงยาวมากเกินไปก็ตดัเข้าโฆษณา แล้วกลบัมาดตูอ่ความกนั
ได้ ก็ยิ่งเห็นเสนห์่ของสนุทรียศาสตร์ของความไมต่อ่เน่ืองมากขึน้ไปอีกขัน้หนึง่  

ท่ีนา่สนใจอีกด้านในแง่มา่นกัน้ภาษา ภาพยนตร์บอลลีวู้ดสมยัใหม ่มีมากมายท่ีพดูภาษาองักฤษใน
ฟิล์มเลย โดยไมต้่องเสียเวลาเขียน sub-title ให้เกะกะ และสําเนียงดาราอินเดียสมยัใหมท่ี่พดูภาษาองักฤษ
ก็สามารถฟังได้เข้าใจง่าย มีมขุใหม่ๆ ให้แปลกใจคนดนูอกวฒันธรรมอินเดียอยูเ่สมอ  

นอกจากนีค้วามเป็นดาราอินเดีย ก็คือดาราของโลกด้วย คนดทูัง้โลกรู้จกัอมิตตาป บาจัน ชา
รุค ข่าน คารีนา การ์ปู เอสวาไรยา ราย เป็นอยา่งดี มีรูปปัน้ดาราเหลา่นีใ้นพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้มาดามทู
โซด์ท่ีกรุงลอนดอนและท่ีปารีส มีเว็ปไซต์ทัว่โลกท่ีให้ข้อมลูขา่วสารดาราอินเดียอยา่งมากมายเหลือเช่ือ 
โดยเฉพาะชารุก ข่าน ซึง่ถือเป็นดารานําชายท่ีประสบความสําเร็จท่ีสดุในวงการ  ถ้าไมเ่ช่ือลองเสิร์ชช่ือ 
Sharruk Khan ดใูนกเูกิล้หรือแยพ่ิมพ์ช่ือยอ่ SRK ลงไป ก็จะเจอเร่ืองราว ผลงาน ภาพ เสียง แฟนคลบั
นานาชาตแิละขา่วสารของเขาเป็นแสนๆเว็ป เป็นคนดงัจริงๆคนหนึง่ของโลกปัจจบุนั เกิดมาในโลกจิตนา
การท่ีขา่วสารเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ใช้งานเพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เขาอยา่งคุ้มคา่ มีศกัดิศ์รีเคียงบา่
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เคียงไหลก่บัพระเอกคนอ่ืนๆของโลกอยา่ง ทอม ครูซ , แบรด พิตต์ เลยทีเดียว ความหลอ่และความสามารถ
ในการแสดงไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่กนั อาจจะเหนือกวา่ด้วยซํา้ในเร่ืองของจริยธรรม เพราะชารุกขา่นเป็น
อิสลามท่ีเคร่งครัด แตง่งานกบักลอเรีย ขา่น ดีไซน์เนอร์สาวชาวอินเดียศาสนาฮินด ู เป็นคนรักเดียวใจเดียว 
เป็นคณุพอ่ท่ีนา่รัก เป็นคนรวยท่ีรวยจริงๆ และเป็นดาราท่ีถือเร่ืองการแสดงฉากเข้าพระเข้านางวา่จะไมมี่
การจบูปากนางเอกโดยเดด็ขาด ไม่รับงานแสดงยัว่ยกุามารมณ์ ไมทํ่าร้ายใครถึงชีวิตอยา่งโหดเหีย้มเหมือน
ท่ีดาราจีนเฉินหลงแสดงในภาพยนตร์ ดาราอินเดียท่ีเป็นท่ีรู้จกัของโลกรุ่นก่อนหน้านัน้คือ อมิตตาป บาจัน 
อดีตพระเอกรูปงาม (ทกุวนันีก็้ยงัมีสเนห์่อยู่ และถ่ายทอดเสนห์่สว่นหนึง่มาให้บตุรชาย อภิเษก บาจนั ซึง่
เป็นพระเอกยอดนิยมเหมือนกนั) อมิตตาป บาจนัประสบความสําเร็จทัง้การแสดงภาพยนตร์ การทําธุรกิจ 
และการเมือง (เคยเป็น ส.ส.อินเดียด้วยระยะหนึง่) ได้รับการเสนอช่ือในฐานะดาราของโลก ชนะการโหวต
ของสถาบนัส่ือภาพยนตร์ทัว่โลก และเป็นสญัลกัษณ์ (icon) หนึง่ท่ีทําให้คนทัง้โลกรู้จกัอินเดีย แม้วา่จะไมดู่
ภาพยนตร์ก็ตาม เชน่เดียวกบัเอลวิส เพรสลีย์ ไมเคลิ แจ๊คสนั ท่ีเป็นสญัลกัษณ์อเมริกนั เปเล ่ท่ีเป็น
สญัลกัษณ์บราซิล มาราโดนา่ เป็นสญัลกัษณ์อาเจนตนิา หรือ เดอะบีทเตลิ เดวิด แบ๊คแฮม ท่ีเป็น
สญัลกัษณ์องักฤษ (ตา่งกนัตรงท่ีอมิตตาป บาจนัไมข่ายตวัไปอยูค่า่ยอ่ืน ยงัคงรักท่ีจะเลน่ภาพยนตร์ให้คน
อินเดียดเูป็นหลกัเทา่นัน้) 

แตใ่นขณะเดียวกนั อินเดียก็ยงัมีพืน้ท่ีให้กบัภาพยนตร์แบบประเพณีนิยม (ท่ีเรียกวา่นํา้เนา่, เต้น
และเพลง, หนงัปาฏิหาริย์, หนงัท่ีใช้ภาษาเฉพาะถ่ินอยา่งทมิฬในอินเดียใต้) สร้างขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง 
เพราะผู้สร้างยงัให้ความเคารพในสิ่งท่ีเรียกวา่ “ความทรงจ าร่วมของสังคม” และท่ีสําคญัคือผู้ชมท่ีเป็นคน
ท้องถ่ิน คนดท่ีูเป็นชมุชน คนดวูยัอาวโุส ยงัผกูพนักบัส่ือบนัเทิงตรงนีอ้ยู ่คนแก่และแมบ้่านมีจํานวนมาก ท่ี
ยงัรักหนงัแขกแบบอนรัุกษ์ มีเวลาดหูนงัฟังเพลงมากกวา่คนหนุม่สาวท่ีเป็นมนษุย์เงินเดือนด้วยซํา้ไป คนดู
ครอบครัว (Family audience) เป็นแมย่กสําคญัท่ีถกูมองข้ามในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ชาตอ่ืินๆไป
หมดแล้ว แม้แตภ่าพยนตร์ไทยยคุใหม ่ก็เลือกท่ีจะทําหนงัวยัรุ่น (หนงัแนว) หนงัอาร์ต หรือหนงัระดบั
อินเตอร์กนัมากกวา่หนงันํา้เนา่ รังเกียจหนงันํา้เนา่ ในท่ีสดุก็แพ้ตวัเอง ท่ีเห็นชดัๆคือแพ้ละครโทรทศัน์ชอ่ง
หลายสีนัน่แหละ ละครอมตะท่ีสดุเห็นจะไมพ้่น บ้านทรายทอง ดาวพระศกุร์ คูก่รรม ปอบผีฟ้า สวรรค์เบี่ยง 
เอาชนะรายการโทรทศัน์ทกุรายการได้ทัง้หมด รวมทัง้หนงัไทยยคุใหมท่ี่ยกยอ่งกนัวา่แปลกเทห์่ เอาเข้าจริงๆ
ก็ยงัคงแพ้หนงัท่ีนกัวิจารณ์มกัดถูกูวา่ไร้สาระ หนงัไร้คณุภาพ โหมสร้างกนัทัง้ปีทัง้ชาตเิพ่ือเอาแตเ่งินคนดู
อยา่งเดียว เชน่ หนงับู๊  หนงัตลก หนงัผี ในท่ีนี ้ไมจํ่าเป็นต้องยกตวัอยา่งช่ือหนงัประกอบก็คงนกึออกกนับ้าง  
 

หนังแขก ไม่แปลกหน้า แต่แปลกใจ 

 การทําความรู้จกัภาพยนตร์อินเดีย เป็นเร่ืองนา่สนใจ ถ้ามองทะลเุลยฉากหนงั ดาราหนุม่สาว และ
บทเพลงไพเราะออกไป เข้าไปถึงสิ่งท่ีซอ่นเร้นอยูเ่บือ้งหลงั และเอาสิ่งเหลา่นัน้กลบัมาสะท้อนภาวะของ
ภาพยนตร์ไทยและเรียนรู้ท่ีจะตัง้คําถามกบัสงัคมไทยกนับ้าง 
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1. ภาพยนตร์กลุ่มเทพฮนิดู กลุ่มวีรบุรุษ และมหากาพย์ เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างกนัมาตัง้แต่
แรกเร่ิมอตุสาหกรรมภาพยนตร์ จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสร้างกนัอยู ่ดาราในเร่ือง มีการแตง่หน้าและสวมเคร่ือง
แตง่กายพิเศษท่ีออกแบบมาตามหลกัฐานโบราณคดีประวตัศิาสตร์ ตามรูปเขียนจิตรกรรม ประตมิากรรม 
ตามจินตนาการท่ีเคยถกูถ่ายทอดเป็นการเลน่ละครเวทีและพิธีกรรมบชูามาก่อนหน้านบัพนัๆปี เวลา
ลว่งเลยมาจน ณ วนันีก็้ยงัมีพระศวิะ พระอมุา พระนารายณ์ พระพิฆเณศ พระราม หนมุาน ทศกณัฐ์ เข้าไป
โลดแลน่อยูบ่นจอ มีเร่ืองราวของเทพท่ีกลา่ขานด้วยบทโศลก บชูา และสรรเสริญด้วยตวัเพลงท่ีคดักรองมา
อยา่งดี คนดไูด้เข้าไปมีร่วมสงัเกตพืุน้ท่ีของสวรรค์ท่ีเทพตา่งๆใช้ชีวิตโดยผา่นมมุกล้องของกองถ่าย (เป็น 
Virtual reality ยิ่งกวา่อคาเดมีแฟนตาเซียอีก) ได้ตดิตามเร่ืองราวแสนสนกุของครอบครัวเทพแตล่ะองค์ 
เร่ืองราวมหาพลานภุาพท่ีใช้เอฟเฟคพิเศษสร้างขึน้ ทัง้เอฟเฟคพืน้บ้านและ computer graphic (นา่สงัเกต
วา่ CG ใช้ในการเสริมอิทธิฤทธ์ิของทวยเทพด้วยอยา่งเป็นงานเป็นการ ไมใ่ชแ่คฮี่โร่หนงัแอคชัน่อยา่งเดียว) 
เทพเจ้าของอินเดียในจอเป็นเทวดาท่ีดเูป็นกนัเอง เข้าถึงได้ง่าย ไมอื่ดอาดยืดยาดเหมือนโขนละครไทย ไมใ่ช้
ภาษายุง่ยากเหมือนเทวดากรีกในละครหรือภาพยนตร์ พร้อมท่ีจะเต้นรํา ร้องเพลง และชว่ยโลกในยาม
เดือดร้อน สู้กบัอสรูกายด้วยความสนุกและมัน่ใจวา่ อยา่งไรชยัชนะก็เป็นของเทวดาผู้กระทําดีอยูแ่ล้ว  

 การมีเทพเจ้าอยู่ในจอภาพยนตร์อินเดียอย่างต่อเน่ือง สะท้อนถงึอะไร  

 แนน่อนวา่ในรากฐานสงัคมอินเดีย เป็นรากฐานท่ีเกิดจากการบม่เพาะของวฒันธรรมความเช่ือแบบ
ฮินด ูการปฏิบตับิชูาเทพเจ้ายงัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตคนฮินดซูึง่เป็นคนสว่นใหญ่ของประเทศ ยงัเป็นหน้าท่ีท่ี
คนกบัเทพเจ้าต้องพบปะกนั มีปฏิสมัพนัธ์แก่กนัและกนั มีเทศกาลและสญัลกัษณ์ทางศาสนาท่ีออกแบบมา
เพ่ือรองรับเง่ือนไขการพบกนัของคนกบัเทพมากมาย การเข้าถงึเทพคือการได้สัมผัสอุดมคตขิองความ
ดี ถงึความยิ่งใหญ่ที่เกินค าบรรยาย คนดสูามญัชนได้เข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้าท่ีสําแดงพระองค์ผา่นหน้าจอ
ทกุวนัเวลา เชน่เดียวกบัภาพเขียนตัง้โต๊ะบชูา ภาพปฏิทิน หนงัสือตําราเรียน ฉลากยารักษาโรค ทกุอยา่งหา
ซือ้ได้ และมีความสขุกบัเทพเจ้าท่ีตนเองศรัทธาได้ ไมว่า่ชีวิตจริงจะลําบากขดัสนอยา่งไรก็ตาม  

 ปรากฏการณ์เร่ืองเทพเจ้ากบัคนดภูาพยนตร์ ไมเ่ว้นแม้แตเ่ร่ืองของการปลกุเร้าจนิตนาการซ้อนทบั
ท่ีเรียกวา่อนิเมชัน่ Animation หรือการสร้างการ์ตนูภาพเคล่ือนไหว เดือนมกราคมท่ีผา่นมานี ้ถ้าใครเคยเดนิ
ผา่นโรงภาพยนตร์บางแหง่ในกรุงเทพมหานคร คงจะจําโปสเตอร์หนงัอนิเมชัน่สีสดใส ตวัละครดไูกลๆแล้ว
นกึวา่ช้างก้านกล้วย แตเ่ม่ือพินิจพิจารณาแล้วกลบัเป็นองค์เทพท่ีคนไทยหลายคนถือวา่เป็นเทพท่ีดงัมาก 
นัน่คือ พระพฆิเณศ เทพเจ้าแหง่ปัญญาและความสําเร็จ ถือเป็นเทพยอดนิยมองค์หนึง่ของวงการพระ
เคร่ืองและผู้นบัถือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  อนิเมชัน่เร่ืองนีช่ื้อวา่ “Bal Ganesh” แปลช่ือเป็นไทยคือ “พระพฆิเณศ 

มหาเทพแห่งปัญญา” ผลิตโดยบริษัทภาพยนตร์เก่าแก่ของอินเดีย เชมารู เอนเตอร์เทนเม้นท์ (Shemaroo 
Entertainment) โดยมีปัญกาจ ซามาร์ Pankaj Sharma เป็นผู้ กํากบั เร่ิมสร้างเมื่อปี 2007 ใช้นกัวาดการ์ตนู
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และนกัออกแบบซอฟแวร์อนิเมชัน่ชาวอินเดียจํานวนมากเข้าร่วมโครงการ ผลงานออกมาเป็น 3D 
Animation ท่ีมีความนา่สนใจ สีสนัสดสวย เพลงดีดนตรีไพเราะตามสตูร ตวัการ์ตนูทกุตวันา่รักแอ๊บแบ๊ว 
พระคเณศตาโตงวงยาว มีหนเูป็นสหายจอมซน บทภาพยนตร์ดําเนินไปตามตํานานท่ีรู้ๆกนัอยู ่ตัง้แตเ่ร่ิมวยั
เดก็จนเตบิโตเป็นวยัรุ่น มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้เศียรของเทวดาองค์น้อยต้องเปล่ียนเป็นช้างจากความผิดพลาด
บางประการและอีโก้ของคนในสวรรค์ (เดก็ก็ต้องรับเคราะห์วนัยงัคํ่า) ภาพยนตร์แบง่ภาคระหวา่งความเป็น
เดก็ซนแก่นรักสนกุของพระพิฆเณศไปจนกลายเป็นฮีโร่พิทกัษ์โลกใบนีไ้ว้ได้  คา่ยหนงัประกาศวา่น่ีคือภาค
แรกเทา่นัน้ ยงัจะมีภาคอ่ืนๆผลิตตามมาให้ชมกนัตอ่ไป ขณะนีภ้าคสองกําลงัสร้างอยูอ่ยา่งขะมกัขะเม้น  

 อนิเมชัน่เร่ืองนี ้ถกูคนไทยชาตนิิยมหลายคนวิจารณ์วา่ไมเ่ข้าขัน้มาตรฐานโปรดกัชัน่ ก้านกล้วย ไม่
เนียนเทา่ในเชิงเทคนิค ทนุสร้างสู้ไมไ่ด้ แต่คงต้องวิจารณ์กลบัไปเหมือนกนัวา่ ของดีไมใ่ชต่ดัสินกนัด้วย
เทคนิคหรือทนุสร้าง แตเ่ป็นเร่ืองของสารประโยชน์ท่ีส่ือออกมา  

ก้านกล้วย เจ้าพระยาไชยานภุาพ ช้างคูบ่ญุบารมีของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช คือช้างสยามท่ี
เป็นช้างศกึ เป็นอปุกรณ์สงครามท่ีนบัสถานภาพได้กบั War Machine ขายอนิเมชัน่เร่ืองนีใ้ห้เดก็ไทยดเูชิดชู
ช้าง ถ้ามองในแง่นา่รักก็นา่รักอยู ่แตห่ากมองอีกด้านแล้วนา่กลวัมาก เพราะน่ีคือ สิ่งท่ีปลกูฝังความก้าวร้าว
และมุง่มัน่เพ่ือเอาชนะ แสดงความเป็นวีรบรุุษในโลกของการเขน่ฆา่ทําลาย แม้จะลวงกนัด้วยวาทกรรม
ปลกูสร้างเร่ืองประวตัิศาสตร์การกู้ชาตกิู้ เอกราช เอาคตนิิยมการเมืองยคุปลกุใจให้รักชาตมิาเป็นเง่ือนไขใน
การสร้างภาพยนตร์ (เชน่เดียวกบัเร่ืองวีรบรุุษวีรสตรีในประวตัศิาสตร์อ่ืนๆของคา่ยภาพยนตร์ทนุหนา ) 

พระพิฆเณศ มีสว่นผสมของศรีษะช้างกบัร่างคน เป็นเดก็มีปัญหาทางกาย/ถกูทําร้าย แตมี่จิตใจ
เป็นเทวดา อยูใ่นสถานะ Spiritual God ใช้สตปัิญญาข้ามพ้นอปุสรรค ไมใ่ชกํ่าลงัและการทําลาย 
พฤตกิรรมการเป็นวีรบรุุษของพระพิฆเณศตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้ความรู้คูค่ณุธรรม (เหมือนคําขวญัท่ี
ทอ่งกนัซํา้ซากตามโรงเรียนประถมและลืมเลือนไปเม่ือขึน้มธัยมหรือการศกึษาระดบัโต ขึน้มาอีก) บารมีของ
เทพเศียรช้างองค์นีคื้อการแสดงให้เห็นวา่อปุสรรคปัญหาใดๆของชีวิตต้องแก้ด้วยสตแิละปัญญา ทา่นจงึ
ได้รับการยกยอ่งในฐานะของเทพแหง่สตปัิญญา (ซึง่ขายได้ดีในสงัคมปัญญาทบึไร้สต ิเอามาแขวนห้อย
บชูาและเข้าทรงขอหวยกนัอยา่งนา่ต่ืนเต้น) รวมทัง้เป็นท่ีเคารพของผู้ประกอบกิจศลิปวิทยาทัง้ปวงด้วย  

อินเดียทําอนิเมชัน่พระพิฆเณศเพ่ือเดก็อินเดียด ูและสง่ออกให้เดก็อ่ืนๆในโลกด ูอาจรวมถึงผู้ใหญ่
ท่ีนบัถือพระองค์ได้ดดู้วย ตามสโลแกนการ์ตนูประเพณี “เดก็ดไูด้ ผู้ใหญ่ดดีู” ท่ีวอลต์ ดสินีย์เคยสร้างสรรค์
เอาไว้ในชดุ Disney Classics ก่อนจะถกูอนิเมชัน่รุ่นใหมข่องอเมริกาเองและญ่ีปุ่ นท่ีเตม็ไปด้วยความรุนแรง
หยาบคายต่ําช้าสามานย์เข้ามาแทนท่ี มากไปกวา่นัน้คือทําเป็นเกมส์คอมพิวเตอร์เสียเลย เป็นธุรกิจอนิ
เมชัน่ประหตัประหารสามารถปล้นเงินและทําลายเซลล์สมองของวยัรุ่นซึง่เป็นชว่งรอยตอ่ของเดก็และผู้ ใหญ่
เป็นหลกั อะไรท่ีทําให้การ์ตนูของโลกเปล่ียนไป เงิน ธุรกิจ หรือจริยธรรม คงไมต้่องเสียเวลาวิเคราะห์กนัมาก
ไปกวา่นี ้เพราะยิ่งวิเคราะห์ก็คงจะยิ่งสลดหดหูก่นัไปเทา่นัน้  
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ปลายปีท่ีผา่นมา Bal Ganesh ได้รับตดัสินจากเวทีประกวดภาพยนตร์เพ่ือเดก็ของโลก LiL Star 
Awrad 2008 ให้เป็น Best Animation Film และ Best Character หมายถึงภาพยนตร์อนิเมชัน่ยอดเย่ียม
และดารานํายอดเย่ียม ซึง่สิ่งนีอ้าจส่ือให้เราได้ขบคดิกนัหลายอยา่งกบัก้านกล้วยหรืออนิเมชัน่ช่ือดงัอ่ืนๆ 
อาทิ การ์ฟิลด์ ซิมป์สนั เชร็ค เหลา่สรรพสตัว์ในมาดากสัการ์ สดุสาคร ฯลฯ วา่เกิดอะไรขึน้กบัวงการ
อตุสหกรรมบนัเทิงเพ่ือเดก็ของโลกเราใบนี  ้

 

2. วีรบุรุษและการจัดการเร่ืองภูมิหลังทางวัฒนธรรม Cultural Background management ดู
ได้จากตวัละครเอก โดยเฉพาะฝ่ายชาย มกัจะมาจากสงัคมชนชัน้ลา่ง จน แตไ่มย่อ่ท้อ ทําความดีให้โลก
ตลอด เอาชนะอปุสรรคด้วยความอดทนกล้าหาญและมีศกัดิศ์รีของมนษุย์ ตวัเอกโลดแลน่อยูบ่นจอความ
ยาวกวา่สองชัว่โมงด้วยความมุง่มัน่ ความฝัน ความหวงั บนความขดัแย้งตา่งๆ และจบลงด้วยชยัชนะ  

แนน่อน คนทัว่ไปมกัคอ่นขอดวา่น่ีคือสูตรส าเร็จของหนังน า้เน่า ดงู่าย ประโลมโลกย์ เสียเวลาไป
กบัเกร็ดยอ่ยๆของภาพยนตร์ท่ีตวัพระเอกนางเอกต้องไปพบไปเห็นไปเก่ียวข้อง เหมือนดบู้านทรายทอง 
ปริศนา มนต์รักลกูทุง่ ฯลฯ ท่ีเตบิโตมาจากคตนิิยมคล้ายกนั  

แตห่ากเข้าไปในรายละเอียด คนท่ีเก่ียวข้องกบัดาราเอกสว่นใหญ่คือคนชัน้ลา่ง คนจน คน
เสียเปรียบ คนท่ีต้องการความชว่ยเหลือจากรัฐบาล  จากนกับญุหรือองค์กรการกศุลใดๆ การท่ีพระเอก
นางเอกซึง่เป็นคนจนเหมือนกนัชว่ยเหลือปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนจนในภาพยนตร์อินเดียสว่นใหญ่ 
สะท้อนการตอ่สู้ทางการเมืองท่ีเดน่ชดัมาตัง้แตส่มยัทา่นมหาตมะ คานธี ทา่นยาวหราล เนรูห์ นัน้เลยทีเดียว 
หรืออาจมองย้อนหลงัไปท่ีการเผชิญหน้าของโครงสร้างสงัคมอินเดียท่ีผกูตรึงไว้ด้วยระบบวรรณะ ระบบ

ชนชัน้ (Class and Social Status) ท่ีมีรากฐานมาจากคําสอนในคมัภีร์พระเวทยคุโบราณ ซึง่แบง่คนออก
จากคนด้วยกนั ยกให้คนสว่นหนึง่เป็นผู้ เหนือกวา่ทางฐานะการเมือง การศาสนา สิทธิในการเข้าถึงพระเจ้า 
เป็นชนชัน้ปกครอง อีกสว่นหนึง่ไมมี่สิทธิไมมี่เสียงเทา่ ยิ่งถ้ามีการผสมข้ามเผา่พนัธุ์ก็ยิ่งถือเป็นบาปมหนัต์ 
การตอ่สู้ เพ่ือความยตุธิรรมของระบอบชนชัน้วรรณะเป็นสงครามท่ียากเข็ญกวา่การตอ่สู้ เพ่ือเอกราชของ
ชาตบ้ิานเมืองเสียอีก ยากกวา่การกู้ อิสภาพคืนจากองักฤษเสียอีก ใช้ เวลายาวนานเป็นพนัๆปีก็ไมเ่คยสําเร็จ 
แม้ไมเ่สียเลือดเนือ้ แตก็่เสียคณุคา่ของความเป็นมนษุย์อยูต่ลอดเวลา ซึง่ดเูหมือนวา่จะเป็นรอยแผลทาง
ประวตัศิาสตร์และเป็นตราบาปทางสํานกึมนษุยชาตท่ีิไมมี่ท่ีสิน้สดุ  

การท่ีมีพระเอกรับบทคนจน สู้กบัพวกนายทนุ นกัการเมืองอิทธิพล สู้กับระบบสงัคมกดข่ีขดูรีด 
ไมใ่ชก่ารตอ่สู้ ท่ีเรียกร้องเพ่ือเอกชนะคะคาน เพราะอยา่งไรก็ไมอ่าจเปล่ียนกฎหมายเชิงศาสนาได้อยูแ่ล้ว 
(และท่ีจริงพระเอกนอกจอก็รวยล้นฟ้ากวา่ท่ีใครๆคดิ ฮา) แตเ่ป็นการตอ่รองด้วยส่ือบนัเทิง ท่ีอาจสร้าง
ความสขุทางอารมณ์ของคนดท่ีูเป็นคนจนตวัจริงได้ไมม่ากก็น้อย เป็นการปลอบประโลมใจท่ีพอจะทําให้คน
ดมีูความหวงัในการมีชีวิตอยูใ่นวนัตอ่ไป พอจะสขุในทกุข์ของความจนความเครียดบ้างไมม่ากก็น้อย ไม่
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ต้องคดิแค้นกบัการเสียเปรียบได้เปรียบ แตก้่มหน้าทําหน้าท่ีของตนตอ่ไปในสงัคม และเฝ้ารอท่ีจะดหูนงั
เร่ืองใหมท่ี่เข้ามาฉายรอบตอ่ไป 

พระเอกบอลลีวู้ดเป็นคนท่ีคนอินเดียรักมากกวา่ผู้ นํารัฐบาล มากกวา่นกัการเมือง มากกวา่ดารา
เกาหลี มากกวา่นกัฟตุบอลองักฤษ คนดภูาพยนตร์รักชารุก ขา่น รักอมิตตาป บาจนั เพราะเห็นตวัเขาเอง
เป็นดาราอยูใ่นจอนัน้ด้วย มีความสะเทือนใจ รับรู้สขุและทกุข์ไปกบัชะตาชีวิตของพระเอกด้วย 

นอกจากโรงงานอารมณ์ที่เรียกว่า Bollywood นีจ้ะปลอบคนเร่ืองความเหล่ือมล า้ต ่าสูงทาง
วรรณะแล้ว ก็ยังหลอมรวมคนท่ีมาจากศาสนาความเช่ือที่แตกต่างให้ยอมรับกันและกันได้  

คงทราบกนัดีวา่ประเทศอินเดียเป็นบอ่เกิดของกลุม่ความเช่ือและวิธีคดิท่ีมีความแตกตา่ง สงูมาก 
ศาสนาเดน่ๆ เชน่ ฮินด ูอิสลาม ซิกส์ พทุธ จนถึงโซโรเอสเตอร์ตา่งก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม
ความคดิของตวั รวมไปถึงลทัธินิกายยอ่ยท่ีมีมาก่อนและหลงัการเกิดศาสนาอีกไมใ่ชน้่อย พืน้ท่ีกว้างใหญ่
ของอินเดียมีผู้คนท่ีเช่ือในสิ่งท่ีตนเองหรือชมุชนเช่ือแตกตา่งกันไป กระจดักระจายทัว่ประเทศจนถึงพวกเชือ้
สายอินเดียท่ีไปอยูต่ามมมุอ่ืนๆของโลก น่ีถ้าเอาเร่ืองตระกลูภาษามาพว่งด้วยอีกก็ยิ่งนา่ปวดหวัมากขึน้ 
เพราะภาษาอินเดียเองก็มีใช้ในการส่ือสารอีกมากมาย ตัง้แตภ่าษาใหญ่ๆอยา่งฮินดี ทมิฬ เตลกู ูมาลา
ยาลมั เบงกาลี ปัญจาบี ฯลฯ ไปจนภาษาเล็กๆ และภาษาโบราณท่ียงัมีอิทธิพลอยูบ้่าง เชน่ สนัสกฤต บาลี 
เป็นต้น ภาพยนตร์อินเดียสร้างความเป็นเอกภาพให้ทกุผู้ทกุคนท่ีมาจากศาสนาความเช่ือและภาษาท่ี
แตกตา่งให้มีอารมณ์ร่วมในสิ่งเดียวกนั มีความสขุและความฝันไปกบัเพลงบทเดียวกนั ดาราอินเดียไมไ่ด้
แบง่วา่น่ีคือฮินด ูน่ีคือิสลาม สามารถเลน่หนงัด้วยกนัได้ ร้องรําทําเพลงเต้นระบําด้วยกนัได้ คนดตูา่งศาสนา
ก็เข้ามานัง่ดภูาพยนตร์ในโรงฉายโรงเดียวกนัได้ จะดเูร่ืองท่ีสร้างจากภาษาไหนๆก็สนกุได้เหมือนกนั (ซึง่บาง
ทีก็ต้องแปลเสียงอินเดียเป็นคําอินเดียเหมือนกนั ในกรณีท่ีฉายข้ามภูมิภาคหรือข้ามตวัภาษาแม ่ต้องมี 
sub-title มาชว่ยทําความเข้าใจ หรือไมก็่พากย์ทบัภาษาใหมล่งไป ซึง่เป็นเสนห์่อยา่งหนึง่ในการดหูนงั -ฟัง
เสียงจนถึงทกุวนันี)้ 

การหลอมรวมความแตกต่างขององค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมด้านศาสนาและภาษา
มาอยู่ในงานภาพยนตร์บอลลีวู้ด เป็นส่ิงท่ียืนยันอีกคร้ังว่า ในความแตกต่าง เราอยู่ร่วมกันได้บน
โลกน้ี และอยู่อย่างเป็นสุขเสียด้วย (อยา่งน้อยก็ในชว่งเวลาท่ีภาพยนตร์ปรากฏหน้าจอ) 

ความสุขร่วม(ความสุขมวลรวม)ของคนในชาติ บางทีก็ไมอ่าจประเมินด้วยเม็ดเงิน ด้วย GDP 
ด้วยหลกัเลขในตลาดหุ้นโลก หรือการมีผู้ นํารัฐบาลท่ีประกาศความเป็นเสือเศรษฐกิจบนเวทีประชมุระดบั
โลก แตเ่ป็นความสขุพืน้ฐานน่ีแหละ ง่ายๆ สบายใจ เม่ือได้สมัผสัศลิปะ ได้มีสว่นร่วมในการใช้จินตนาการ 
ได้สนกุร้องรําทําเพลงไปด้วยกนั ดีกวา่การทุม่เถียงทะเลาะกนัซึง่ก็ลงเอยด้วยการฆา่ฟันทําร้ายกนัทกุครัง้ไป 
บอลลีวู้ดอาจเป็นคําตอบบางอยา่งของคนมีความทกุข์และคนท่ีต้องการชว่ยแก้ปัญหาความทกุข์ใช้เป็น
ตวัอยา่งได้ ในท่ีน่ีไมใ่ชมุ่ง่เร่ืองวา่ทําหนงัแบบนีแ้ล้วจะร่ํารวย หรือชาตเิจริญ แตเ่ป็นการใช้แนวทางของ
ศลิปวฒันธรรมในการแก้ปัญหาความทกุข์ของคนในชาตท่ีินา่สนใจมากกวา่การพฒันาการลงทนุ
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อตุสาหกรรม ประกาศลดดอกเบีย้ ประกาศแก้ภาษี หรือกู้หนียื้มสินชาวบ้านมาเพ่ือสร้างภาพลวงวา่เราอยู่
ได้และเรารวยแสนรวย 

 

3. ภาพลักษณ์สมัยใหม่ของสังคมวัฒนธรรมและคนอินเดีย Amazing Modern India 
นอกจากปริมาณหนงัท่ีสง่ออกปีละมากๆแล้ว ภาพท่ีเห็นในภาพยนตร์บอลลีวู้ดยคุใหม่ก็แปลกตาไปจาก
การรับรู้และความทรงจําเดมิของคนดู ไมว่า่จะเป็นภาพของตกึสงูระฟ้า ห้องแอร์เย็นฉ่ํา รถเก๋งสปอร์ตคนัหรู 
บ้านหลงัใหญ่ อินเตอร์เน็ต แฟชัน่ลํา้ยคุ อาจเป็นเร่ืองปกตใินสายตาคนเมืองอินเดีย แตก่ลบัเป็น ของแปลก

ในสายตาของคนอ่ืนๆในโลก (รวมถึงชนเผา่ท้องถ่ินหา่งไกลความเจริญของอินเดียเองด้วย)  

การผกูยดึตดิกบัภาพของมหาราชา ทรงช้างนัง่พรม การยดึตดิกบัปราสาททชัมาฮาล ภาพแมนํ่า้คง
คา ภาพเทวดาแขก โบสถ์พราหมณ์ พิธีกรรม โจงกระเบน สา่หรี หนวด ผ้าโพกหวั การเจิมหน้าผาก ฯลฯ 
เป็นสิ่งท่ีถกูกําหนดไว้ในภาพพจน์ของคนอินเดียมาก่อน บอ่ยครัง้จงึมกัจะได้ยินคําอทุานจากผู้ชม
ภาพยนตร์บอลลีวู้ดรุ่นใหม่วา่ “โอโ้ฮ มีอย่างนีด้ว้ยหรือ” ??, “แหม แขกยคุนี ้ทนัสมยัจริง”, “เขาพฒันากนั
ขนาดนีแ้ลว้หรือ” ? นํา้เสียงแสดงความประหลาดใจตอ่ภาพตกึรามบ้านชอ่ง ตอ่องค์ประกอบฉาก ตอ่
เทคนิค Computer Graphic ตอ่แฟชัน่เสือ้ผ้าสมยัใหม ่ตอ่ทา่เต้นลํา้ยคุ ตอ่เพลงท่ีนํามาส่ือด้วยเสียง
ทนัสมยั มากกวา่ประหลาดใจกบัเนือ้เร่ือง (หรือเพราะเร่ืองไมป่ระหลาดก็ไมรู้่)  

ความทึง่มากขึน้คือ การเปล่ียนแปลงทางเรือนร่างและคุณลักษณ์ของดาราน าแสดงใน

ภาพยนตร์ยุคใหม่ เป็นการล้างอคตขิองผู้ชมตอ่หุน่อ้วนตนับกึบนึและหน้าแตง่หนา -ตาคมเข้มของดารา
ชายหญิงในอดีตไปเลย 

ท่ีจริง ดารานําบอลลีวู้ดไมไ่ด้เปล่ียนไปโดยตรงกนัข้ามเหมือนดาราไทยท่ีกลายเป็นเกาหลีญ่ีปุ่ นไป
เลยหรอก ไมไ่ด้ทําศลัยกรรมเกลาโหนกแก้ม ไมไ่ด้เน้นการกดัสีผม ไมไ่ด้ตดัผมทรงนกัร้องเกาหลี แตเ่ขายงัมี
คณุลกัษณ์หลายๆอยา่งท่ีดํารงขนบประเพณีของวีรบรุุษและวีรสตรีตามอดุมคตเิดมิตัง้แตแ่รกเร่ิม
อตุสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียเอาไว้ หากแตเ่ปล่ียนแปลงในเร่ืองกายภาพกนับ้าง คือผอมเพรียวลง มี
ลกัษณะของนายแบบนางแบบตามวงการแฟชัน่สากลมากขึน้ และดเูทห์่ดสูวยไมว่า่จะมาจากมมุมองของ
เอเชียหรือฝร่ัง ท่ีจริงก็ต้องยอมรับวา่โครงสร้างทางกายภาพของคนอินเดียนัน้ได้เปรียบอยูแ่ล้วเพราะเป็นชน

เผ่าอารยันท่ีมีสว่นผสมของคนสายพนัธุ์คอเคซอยส์ สายพนัธุ์ อินโด-ยโูรเปียน ท่ีถกูวฒันธรรมตะวนัตก
ปลายยคุศตวรรษท่ี 19 ให้ความสําคญักับเรือนร่างสงูโปร่ง จมกูโดง่ มีกล้ามเนือ้สวยงามแบบนี ้แม้จะไม่
ทัง้หมดคือผิวยงัเป็นสีแดงดําอยู ่ไมใ่ชผ่ิวขาว แตก็่เป็นสีผิวท่ีทํางานกบัเลนส์ถ่ายภาพและแสงวิทยาศาสตร์
ได้อยา่งเหมาะเจาะ คณุลกัษณ์อ่ืนๆท่ีเป็น ตราประทบัเดน่ (stereotype) ของพระเอกนางเอกมีดงันี ้

พระเอกภาพยนตร์บอลลีวู้ด :  

 หลอ่เหลา สงูสง่า รูปร่างสมสว่น เป็นชายชาตรี มีกล้ามเนือ้ท่ีเตง่ตงึแข็งแรง (Fit and Firm) 



 
11 

 เป็นสมชายตัง้แตห่วัจรดเท้า สมชายทัง้ภายนอกและภายใน มีจิตใจเสียสละเพ่ือสว่นรวม  

 กล้าหาญ แตไ่มรุ่กราน ตอ่สู้ เก่งครบเคร่ืองวิทยายทุธ  

 อดทน ไมย่อมแพ้อุปสรรคใดๆ จนแตไ่มจํ่านน 

 บชูาความรักแท้ (รักเดียวใจเดียว) ในบางขณะอาจมีความเจ้าชู้ บ้าง ทะลึง่ทะเล้นบ้าง 

 โวหารดี ร้องเพลงเพราะ เต้นระบําเก่ง ลีลาการเต้นเป็นลีลาท่ีทนัสมยัมากๆ 

 ฯลฯ 

นางเอกภาพยนตร์บอลลีวู้ด :  

 สวยมากๆ สวยไปหมดทัง้ตวั ตา ผม หลายคนมาจากเวทีประกวดนางงามระดบัโลก 

 รูปร่างเซ็กส์ซ่ี เตม็ท่ีทกุสว่นสดั แม้จะใสเ่สือ้ผ้าปกคลมุก็ยงัให้ความรู้สกึกระตุ้นกําหนดั  

 รับบทกลุสตรี เรียบร้อย จงรักภกัดีในครอบครัว เป็นแมแ่บบ (model)ของแมบ้่าน แตใ่น
ขณะเดียวกนัก็ไมใ่ชว่า่จะเป็นเบีย้ลา่งตลอดไป หลายครัง้ท่ีเธอลกุขึน้มาตัง้คําถามสงัคม  

 มีความสามารถในการร้องรําทําเพลงเชน่เดียวกบัพระเอก ถ้าจะเปรียบเทียบกนัแล้ว ดู
เหมือนเธอจะแข็งแรงกวา่ด้วยซํา้ เม่ือคดิคํานวณแคลลอร่ีท่ีใช้ในการเต้น ว่ิง และร้องไห้  

 ฯลฯ เป็นต้น 

คณุลกัษณ์ของพระเอกนางเอกบอลลีวู้ด ก็คือคณุลกัษณ์ของยอดมนุษย์ Super Hero หรือ Super 
man ในโลกบนัเทิงตะวนัตกนัน่เอง จะวา่ไปแล้ว ถ้ากวีดจิิตอลสามารถรจนามหากาพย์อินเดียชิน้ใหมใ่น
ศตวรรษท่ี 21 ขึน้มาแล้วไซร้ คงจะต้องบรรจภุาคอวตารของพระผู้ เป็นเจ้าในเรือนร่างและคณุลกัษณ์ของ
พระเอก-นางเอกบอลลีวู้ดเหลา่นีล้งไปด้วย เพ่ือนอินเดียบางคนเคยกลา่ววา่ สําหรับเขาแล้ว อมิตตาป บา
จนั และ ชารุก ขา่น ก็เสมือนดัง่การ “อวตาร” ของเทพวิษณใุนโลกปัจจบุนัเลยทีเดียว จะเรียกวา่เป็น “อมิต
ตาปวตาร” หรือ “ชารุกวตาร” ก็ไมผ่ิด เม่ือใดท่ีเขาดภูาพยนตร์ท่ีสองพระเอกนีป้รากฏตวัขึน้ เขาก็ให้รู้สกึ
ปลืม้ปิตทิกุครัง้ ความงามของดาราทัง้สอง ความเก่งกาจสามารถของดาราทัง้สอง การแสดงท่ีเข้าถึง
บทบาททําให้เขาเกิดความเล่ือมใสศรัทธาขนลกุใจสัน่ ดัง่ได้เข้าเฝ้าพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแสดงพระองค์ตอ่มวล
มนษุย์เลยทีเดียว คํากลา่วท่ีวา่นีแ้ม้จะรู้สกึเป็นอตันิยมเกินขนาดอยูบ้่าง (อาจจะชาตนิิยมด้วย หรือถ้าไม่
โกรธกนัก็จะวิจารณ์วา่บ้าดาราเกินไป) แตก็่พอจะเข้าใจเพื่อนอินเดียคนนีไ้ด้เม่ือระลกึย้อนหลงัไปสมยัท่ี
พราหมณ์โบราณนําเร่ืองราวของรามาวตารมาสวมบทแสดงในพิธีกรรมบชูา โดยการเปล่ียนเรือนร่างรูป
กายของตนให้เป็นสีเขียว-สีเหลือง เป็นรามาและลกัษมณั สองกษัตริย์ผู้ เสดจ็ปราบสิ่งชัว่ร้ายในโลกเพ่ือบชูา
ความรักตอ่นางสีดา การแสดงดัง่นีต้อ่มาพฒันาเป็นละครกถกักลิ มีดนตรีและบทเพลงสรรเสริญ
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ประกอบการเต้นของตวัละครในรามาวตาร ผู้ชมอินเดียท่ีได้ดไูด้ชมในโบสถ์ขณะนัน้ก็คงรู้สกึอศัจรรย์ใจและ
ปลาบปลืม้ปิตสิขุไมแ่พ้ผู้ชมท่ีนัง่อยูใ่นโรงภาพยนตร์ท่ีฉายเร่ือง“อมิตตาปวตาร” และ “ชารุกวตาร” นัน้เอง 

ไหนๆก็พดูเร่ืองของเรือนร่างแล้ว การห่มคลุมเรือนร่างด้วยเสือ้ผ้าอาภรณ์ก็เป็นเอกลกัษณ์ท่ี
นา่สนใจในภาพยนตร์อินเดียเชน่กนั นางเอกแสนสวย สามารถใสเ่สือ้ผ้าสลบักนัไปกนัมาระหวา่งชดุแฟชัน่ท่ี
ออกแบบมาโดยดีไซเนอร์ชัน้นําจากกรุงลอนดอน-ปารีสและผ้าลายผืนใหญ่โตท่ีเรียกวา่ “สา่หรี” ได้
ตลอดเวลาโดยไมทํ่าให้ผู้ชมเกิดความแปลกแยก แม้แตใ่นเพลงๆเดียวกนัเม่ือเปล่ียนทอ่นขบัร้อง วรรคขบั
ร้อง ฉากเบือ้งหลงั เสือ้ผ้าก็เปล่ียนสีได้ตลอด ในสงัคมผู้ลากมากดี ชนชัน้สงู ก็สามารถใสส่า่หรีกบัชดุสทู
สากลนิยมเลน่ในฉากเดียวกนัได้อยา่งไมเ่คอะเขิน เป็น Social lifestyle ท่ีไมแ่ปลกแยกเหมือนในฉาก
ภาพยนตร์ชาตอ่ืินๆ และถ้าจะบอกกลา่วให้ทึง่มากขึน้ วิธีการหม่คลมุของอินเดียนี ้กลายเป็นบอ่เกิดทาง
วิชาแฟชัน่ดีไซเนอร์ในภาพยนตร์ฮอลลีวดูหลายตอ่หลายเร่ือง เวลาท่ีจะต้องออกแบบ เสือ้ผ้าตวัละครท่ีไม่
เคยปรากฏมาก่อนในประวตัศิาสตร์แฟชัน่โลก บรรดานกัออกแบบก็จะใช้จินตนาการ  การทดลองตดัเย็บ 
สรรหาวสัด ุเลือกสไตล์เสือ้ผ้าเก๋ๆของโลก ผสมกบัทําการบ้านคือดภูาพยนตร์บอลลีวู้ดนีแ้หละ ในท่ีสดุ ก็
เกิดเป็นชดุเสือ้ผ้าลํา้ยคุ (contemporary costume) ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไซไฟอมตะอยา่ง Star War 
1-6, the 5th Element หรือภาพยนตร์ดรามาแฟนซีอยา่ง Moulin Rouge, Falls และอีกหลายเร่ืองท่ีคนดคูดิ
ไมถ่ึงวา่มีอิทธิพลและท่ีมาจากหนงัแขกวิ่งไลก่นัข้ามภเูขานีแ้หละ 

 

4. เร่ืองของเพลงและเต้นร า (เพลงดงัหนงัแขก Songs and Dances) ท าไม? หนงัอินเดียตอ้ง
เอาแต่ร้อง เอาแต่เตน้? เสียเวลาในการด าเนินเร่ือง เสียงบประมาณมากเกินไปไหมในการยา้ยกองถ่ายไป
ตามภูเขาลูกโนน้ลูกนี้? เตน้แลว้ไดส้าระอะไรข้ึนมา? ร าคาญ!!!! เฮ้ย นีม่าดูหนงันะเวย้ ไม่ไดม้าดูลิเก เอ๊าดู 
เตน้เข้าไป ไขมนัออกแลว้ พงุกระเพือ่มเชียว! เฮ้อ กลบัเข้าเร่ืองไม่ทนัไร ร้องเพลงอีกแระ เตน้อีกแระ ....  

เสียงบน่ปนเสียงหวัเราะขบขนั เม่ือได้เห็นภาพของพระเอกนางเอกกําลงัเดนิเร่ืองอยูดี่ๆ ก็มีเพลงดงั
แวว่เข้ามา แล้วตดัฉากไปท่ีภเูขาเขียว ใต้ฟ้ากว้าง แล้วทัง้เขาและเธอก็ร้องเพลง ร่ายรําพลิว้ไหวในสายลม 
ดนตรี บทกวีคําร้อง นาฏลีลาเคล่ือนไหว และการลําดบัภาพ ผสมผสานเข้าเป็นเนือ้เดียวกนับนแผน่ฟิล์ม  

คงต้องยอมรับวา่เป็นธรรมเนียมไปแล้ว สําหรับภาพยนตร์บอลลีวู้ด ท่ีเพลงและการเต้นร าเป็น
สว่นสําคญัท่ีแยกไมอ่อกจากความเป็นงานศลิปะภาพยนตร์โดยรวม นบัแตเ่ร่ิมเกิดภาพยนตร์มีเสียงมาใน
อินเดียเม่ือในยคุ 1940 (หมายเหต:ุ ภาพยนตร์อินเดียเร่ืองแรกสร้างขึน้เม่ือ 1931 แตเ่ป็นภาพยนตร์เงียบ 
ช่ือเร่ือง Alamara)  

เพลงท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ความสําเร็จเพลงแรกคือ Chandravekha ประพนัธ์โดยราเยสวารา ราว 
(Rajesvara Rao) เม่ือปี 1948 อยูใ่นภาพยนตร์ทมิฬ ได้รับความนิยมแพร่หลายและเป็นปฐมบทของการ
ก้าวสูรู่ปแบบท่ีเฉพาะตวัของภาพยนตร์อินเดียท่ีต้องมีเพลงดนตรีเป็นปัจจยัสําคญัในกาลตอ่มา  
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อตุสาหกรรมภาพยนต์เพลงอินเดียเฟ่ืองฟมูากขึน้ในยคุ 1950-60 เน่ืองจากความนิยมในการสร้าง
ภาพยนตร์แบบพานิชยศลิป์ท่ีเรียก Masaala Film มากขึน้ มีการวา่จ้างนกัดนตรีท่ีมีฝีมือแตง่เพลงประกอบ
เนือ้เร่ือง และนกัร้องท่ีมีเสียงดี ขบัร้องเพลงบนัทกึเสียงให้กบัดารานําในเร่ือง เป็นเสียงแทนตวัท่ีเรียกเป็น
ศพัท์เฉพาะวา่ “Playback singer” โดยภาพท่ีปรากฏหน้าจอเป็นดารานําแสดงกําลงัขบัร้องด้วยเสียง
ไพเราะโหยหวน มีดนตรีประกอบเร้าใจ และเต้นรําอวดคนด ูสว่นเบือ้งหลงันัน้คือการร้องลิปซิงค์และเทคนิค
การตดัตอ่การเต้นรําท่ีต้องใช้การซ้อมควิอยา่งหนกัทีเดียว นกัร้อง Playback ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในเวลานัน้ 
ฝ่ายหญิงคือลาตา มันเกชคา (Lata Mangeshkar) เป็นนกัร้องท่ีคา่ตวัแพงกวา่นกัแสดงเสียอีก เพราะ
นํา้เสียงของเธอมีเสนห์่เป็นท่ีประทบัใจของผู้ชมผู้ ฟัง มีเพลงจากภาพยนตร์ย้อนยคุท่ีเธอขบัร้องไว้ยงัได้รับ
ความนิยมอยูจ่นกระทัง่ทกุวนันี ้และถกูนําไปถ่ายทอดเป็นภาษาอ่ืนๆหลายเพลง (เชน่ sayonara จากเร่ือง 
Love in Tokyo ซึง่คนไทยเรารู้จกัในช่ือ “วอนลมฝากรัก” ขบัร้องโดยบปุผา สายชล พุม่พวง ดวงจนัทร์, 
เพลง Yeh Mausam Bheega Bheega ในภาพยนตร์เร่ือง ธรณีชีวิต เนือ้ไทยขบัร้องโดยยพุิน แพรทองและ
ชาตรี ศรีชล เป็นต้น) สว่นนกัร้องชายท่ีมีช่ือเสียงเชน่ โมฮมัมดั ราฟี (Mohamad Rafi), เฮมนัท์ กมุาร 
(Hemant Kumar) มเฮนดรา กาปร์ู (Mahendra Kapoor เจ้าของเพลง Neele gagan ke tale ในภาพยนตร์ 
Hamraz หรือรอยรักรอยมลทิน ขบัร้องเนือ้ไทยโดยไพรวลัย์ ลกูเพชร) เป็นต้น 

รูปแบบของดนตรีประกอบภาพยนตร์และเพลงขบัร้อง เรียกเป็นภาษาวิชาการวา่  “ฟิล์มสังคีต” 
Filmi Sangeet หรือเรียกยอ่ๆว่า ฟิล์มคีตะ (FilmiGit ภาษาฮนิดี) เป็นการนําทํานองเพลงพืน้บ้านและ
เพลงท่ีพฒันาจากเพลงประเพณีบางแบบของอินเดียมาจดัวางโครงสร้างทํานองและจงัหวะขึน้ใหม ่โดยเน้น
ทํานองสัน้ กระชบั ฟังง่าย ตดิห ูจงัหวะเต้นรําท่ีไมส่ลบัซบัซ้อนแบบในนาฏศลิป์ประเพณี มีความเร็วปาน
กลาง สามารถร้องไปในขณะเต้นได้ง่าย มีรูปแบบกวีนิพนธ์ท่ีเป็นกลอนฮินดีเรียกวา่ กาซาล (Ghazal) ใช้
เป็นโครงสร้างในการเรียงร้อยถ้อยคํา มีสมัผสันอกสมัผสัในสละสลวย ประเภทเพลงอินเดียโบราณท่ี
นํามาใช้ในภาพยนตร์สมยัใหมไ่ด้แก่ Bhajan, Dhun, Katak dance, Qawwali, Thumri, floksongs สว่น
วิธีการขบัร้องนัน้ นกัร้องจะเลือกประยกุต์จากรูปแบบการขบัร้องโบราณต้นแบบคือ Bhajan, Dadra, 
Dhammar, Khyal, Drupad, Gazal, Geet, Kirtan, Dhun, Lakshan Geet, Qawwali, Shabad, Tappa, 
Tarana และ Thumri โดยแตล่ะแบบนัน้ก็สามารถมีการคล่ีคลายทัง้วิธีการร้อง การเ อือ้น การเน้นคําท่ี
แตกตา่งกนัไปตามความสามารถและประสบการณ์ของนกัร้องแตล่ะคน 

หลงัจากยคุ 1960-70 ลงมา คณุภาพการบนัทกึเสียงในประเทศอินเดียก้าวหน้าไปมาก รวมทัง้การ
เกิดนกัดนตรีสากลท่ีมีความรู้เร่ืองการเรียบเรียงเสียงประสานอยา่งดี ร่วมงานกบันกัดนตรีอินเดียแนว
ประเพณีท่ีมีทกัษะการบรรเลงสงู ทําให้เพลงภาพยนตร์มีความนา่ฟังมากขึน้ การโฆษณาเผยแพร่งานเพลง
ภาพยนตร์ทางวิทยโุทรทศัน์ก็มีสว่นให้เพลงบอลลีวู้ดเป็นท่ีนิยมสูป่ระชาชนทัว่ทัง้ประเทศ โดยเฉพาะสถานี
วิทยท่ีุมีช่ือเสียงมากในการเผยแพร่ข้อมลูเพลงภาพยนตร์คือ ภนิาคา คีตะมาลา (Binaca Geetmala) และ
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สถานีอาร์มีน ซายานี (Ameen Sayani) จดัเป็นสถานีสําคญัท่ีอ้างอิงการจดัอนัดบัความนิยมของเพลง
ภาพยนตร์ได้เป็นมาตรฐานในระดบัเดียวกบั Bill board Chart และ BBC เลยทีเดียว 

ยคุ 1980 ลงมาจนถึงปัจจบุนั จากการพฒันาตอ่เน่ืองของประสิทธิภาพของการบนัทกึเสียง เรียบ
เรียงดนตรี นกัร้อง นกัดนตรี การสร้างสรรค์ของโปรดวิเซอร์เพลง ทําให้อตุสาหกรรมเพลงภาพยนตร์ Filmi 
Sangeet เป็นอตุสาหกรรมท่ีทํารายได้ดีไมแ่พ้ตวัภาพยนตร์เองเลย นอกจากขายเทป ขายซีดี มิวสิควีดีโอ 
คาราโอเกะ เครือขา่ยเคเบลิทีวี หรืออพัโหลดข้อมลูเพลงผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตลงในเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ
ได้แล้ว ก็ยงัมีความนิยมในการจดังานแสดงคอนเสิร์ตเพลงภาพยนตร์โดยนกัร้องตวัจริงและดาราภาพยนตร์
ท่ีมีช่ือเสียง เชน่ ชารุก ข่าน ซึง่นอกจากจะแสดงภาพยนตร์ได้ดีแล้ว ก็ยงัสามารถเต้นได้ ร้องได้ มีสมญาท่ี
เรียกกนัวา่ “ไมเคิล แจ็คสันแห่งเอเชีย” หรือ “พ่ีเบร์ิดแหง่บอมเบย์”  เลยทีเดียว มีงานตระเวนทวัร์
คอนเสิร์ตทัว่โลกทัง้ปีหรือเม่ือใดท่ีเว้นวา่งจากการแสดงภาพยนตร์ นกัร้อง Playback ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในปัจจบุนัได้แก่ เอส พี บาลาสุพรามีนัม (S P Balasubrahmanyam) นกัแตง่ทํานองและนกัแตง่คํา
ร้องมกัจะถกูเรียกตวัเข้าทํางานในคา่ยเพลง โปรดวิเซอร์เพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจบุนั เชน่ 
เอ อาร์ เราะห์มัน (Allah Rakha Rahman), ชางการ์ เอชสญั ลอย (Shankar Ehsaan Loy), วิศาล เชค
การ์ (Vishal Shekhar), ยวุนั ชงัการ์ (Yuvan Shankar), ชฏิล ลลิต (Jaytin Lalit), อาเทศ ศรีวาสธรรพ 
(Aadesh Shrivastava), ศานเทศ ฉนัดลีิ (Shandesh Shandily) เป็นต้น ช่ือเหลา่นีม้กัจะพบในผลงานเพลง
ประกอบภาพยนตร์บอลลีวดูฟอร์มยกัษ์เสมอ โดยเฉพาะ เอ อาร์ เราะห์มานนัน้ ถือวา่เป็นโปรดวิเซอร์เพลง
อนัดบัหนึง่ในวงการบอลลีวู้ ดยคุปัจจบุนั ได้รับการยกยอ่งจากนิตยสารไทมส์วา่เป็น  “โมทสาร์ทแห่ง
เมืองมัธราส” ซึง่เป็นถ่ินกําเนิดของเขา มีความสามารถทัง้การประพนัธ์เพลง เลน่ดนตรี ขบัร้อง และ
อํานวยการผลิต มีผลงานขายแผน่เสียงและซีดีกวา่ 100 ล้านแผน่ และแถบบนัทกึเสียงอีก 200 ล้านม้วน 
จนได้รับการบนัทกึในประวตัศิาสตร์อตุสาหกรรมดนตรีโลกวา่เป็น All-time top selling recording artist 
ในจํานวนนี ้งานเพลงบอลลีวู้ดของเขาได้รับรางวลัระดบัโลกมากมาย ภาพยนตร์เร่ืองลา่สดุ Slumdog 
Millionaire 2008 ได้รับรางวลัทัง้ออสการ์, ลกูโลกทองคํา, BAFTA, National Film Award, Film fare 
Awards ภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มีงานเพลงคณุภาพดีมาก เชน่ เร่ือง Dil Se 1998 เพลง 
Chaiyya Chaiyya ได้รับการยกยอ่งวา่เป็น top 10 World Music List และเพลงประกอบภาพยนตร์ Roja 
1991 ได้รับการโหวตจากนิตยสารไทมส์วา่เป็นหนึง่ในสิบของเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสดุในโลก 
(หมายเหต:ุ เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองอ่ืนๆท่ีเกิดจากฝีมือคอมโพสเซอร์ชัน้เย่ียมท่ีไทมส์ยกยอ่ง เชน่ 
Citizen Kane 1941 โดย Bernard Hermann, Laura 1944 โดย David Ruskin, On the Water Front 
1954 โดย Leonard Bernstein, South park 1999 โดย Mark Shaiman เป็นต้น) 

ย้อนไปคําถามก่อนหน้านีว้า่ ท าไมหนังแขกต้องร้องเพลง? ท าไมหนังแขกต้องเต้นร า? 

ไมมี่ก็ได้ ไมเ่สียหายอะไร เพราะมีภาพยนตร์หลายเร่ืองท่ีมิได้สนใจวา่จะต้องขายเพลง ขายการ
เต้นรํา ก็ประสบความสําเร็จ แตว่า่สว่นใหญ่แล้วหนีไมพ้่นการร้องเพลง การเต้นรํา 
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พระเอกเต้น นางเอกรําฟ้อน ซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีมีความสามารถทางการร้องรําผา่นเสียงดนตรีประยกุต์ท่ี
ยงัแสดงอตัลกัษณ์บางอยา่งของพืน้บ้านพืน้เมือง เป็นสิ่งท่ีไมน่า่จะมีโอกาสเกิดขึน้ในโลกสมยัใหมท่ี่ดําเนิน
องค์ประกอบภาพยนตร์ไปในเร่ืองสมจริงสมจงั (Realistic) แม้ตวับอลลีวดูเองก็เน้นการดําเนินเร่ืองท่ีสมจริง
สมจงัเชน่เดียวกนักบัชาวบ้าน  

แตมี่สิ่งพิเศษท่ียงัคงเป็นปริศนาให้โลกภาพยนตร์อ่ืนๆต้องขบคดิ นัน่คือ บทบาทหน้าท่ีของภาษาท่ี
เรียกวา่ “อวัจนภาษา” (nonverbal communication) 

อวจันภาษา เป็นภาษาท่ีเหนือคําพดูและการเขียนปกตขิึ น้ไป นอกกรอบกฏเกณฑ์ของตวับทภาษา
ท่ีคมุเข้าด้วยไวยากรณ์และกตกิาควบคมุทางสระพยญัชนะวรรณยกุต์ออกไป นอกเหนือวงศ์วา นยา่นเครือ
คําศพัท์ท่ีพดูท่ีเพีย้นกนัออกไป หากแตเ่ปลง่ออกมาด้วยการใช้ทา่ทาง ใช้เสียงเพลง ใช้จงัหวะ เป็นกลวิธีของ
การจดัวางตกแตง่ให้ทา่ทางกิริยานัน้นา่ดู ออ่นช้อยขึน้ มีเสนห์่ขึน้ เป็นภาษาทางกายท่ีไมต้่องใช้เสียงพดู ไม่
จําเป็นต้องใช้ทา่ทางสมจริงก็รู้ความหมายนัน้ได้ เป็นการใช้ศลิปะแหง่หวัใจมาส่ือสาร  

เสียงของร่างกาย ศิลปะแห่งหัวใจท่ีส่ือสารด้วยทา่เต้น เป็นสิ่งท่ีเคยมีมานานช้า ในโลกของ
นาฏกรรม การบชูา การแสดงความร่ืนเริงท่ีมีพลานภุาพมากกวา่การเปลง่เสียงธรรมดา  

กลายเป็นการร่ายรํา เป็นฟ้อน เป็นโขน เป็นละคร เป็นบทเพลงอนังดงาม ผู้ชมมิใชเ่พียงแตม่นษุย์
ธรรมดา หากแตส่ิ่งเหนือธรรมชาตยิงัได้แบง่ปันด้วย  

ในโลกแหง่วตัถ ุโลกโลกาภิวตัน์ เราบางคนลืมภาษาแหง่จิตใจนีไ้ปแล้ว แตอิ่นเดียยงัไมลื่มและยัง
ใช้ส่ือได้อยูอ่ยา่งไมเ่คอะเขิน 

เพราะเขาตระหนกัดีวา่ สงัคมวฒันธรรมเขาถ่ายทอดสิ่งเหลา่นีม้าด้วยความภกัดีในองค์พระผู้ เป็น
เจ้า บนัทกึประวตัศิาสตร์แหง่ความทรงจําและถ่ายทอดกนัตอ่ๆมาด้วยความรู้สกึดีงาม เห็นคณุคา่ในความ
เป็นมนษุย์และสิ่งแวดล้อมผ่านโลกจําลองของการเต้นการรํา ซึง่เป็นคณุคา่ท่ีละเอียดออ่นทางจิตใจ ใน
ทา่มกลางความรุนแรงโหดร้ายของธรรมชาต ิของระบอบการเมืองเศรษฐกิจ ของระบบวรรณะ ของความ
แตกตา่งขดัแย้งในความเช่ือและการส่ือสารด้วยภาษาพดูภาษาเขียน  อยา่งน้อยก็ยงัมีพืน้ท่ีเล็กๆท่ีหวัใจของ
คนทกุยคุสมยัเข้าไปสนทนากนัได้อยา่งอิสระเสรี ปลดปลอ่ยมนษุย์จากพนัธนาการใดๆ นัน่คือความสุขใน
เพลงและการเต้นร านีเ้อง 

เพลงและการเต้นร าของบอลลีวูด เช้ือเชิญให้เราทุกคน ทุกชาตพัินธ์ุ ได้ร่วมสังสรรค์กันใน
บทเพลงและการเคล่ือนไหว ปลดปล่อยใจไปจากความทุกข์โทมนัสท้ังหลายท่ีโถมทับอยู่ในชีวิต
จริง และฝากเงาเสียง ฝากร่องรอยเท้าบนเงาสายตา เตมิพลังข้ันละเอียดประณีตให้เราได้
ย้อนกลับออกไปต่อสู้กับโลกอึกทกึครึกโครมภายนอกด้วยความสดช่ืนร่ืมรมย์อีกคร้ัง 
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 5. แฟนคลับภาพยนตร์บอลลีวู้ด (Bollywood Fan club) แมย่กภารตะฟิล์ม เป็นแมย่กอนาล็อก
ในยคุดิจิตอล ยงัเป็นคนธรรมดาท่ีมีความทกุข์ มีความหวงัในชีวิตท่ีดีกวา่ของวนัพรุ่งนี ้มีความรักโลภโกรธ
หลงเย่ียงปถุชุนทัว่ไป และพร้อมท่ีจะตดิตามผลงานการแสดงของพระเอกนางเอกเจ้าบทบาทผา่นหน้าจอ
ภาพยนตร์จนถึงจออินเตอร์เน็ต เฝ้าตดิตามขา่วคราวความเคล่ือนไหวของดาราคนโปรดผา่นโทรศพัท์มือถือ 

 คนดภูาพยนตร์บอลลีวู้ดขนาดท่ีเรียกได้วา่เป็น “แฟนคลับหนังแขก”นัน้ มิใชเ่พียงแตค่นอินเดีย 
มิใชเ่พียงแตค่นเชือ้สายอินเดีย แตเ่ป็นคนอีกมากมายในโลกท่ีมีโอกาสเสพสมัผสั และตดิอกตดิใจในความ
พิเศษอะไรบางอยา่งท่ีไมอ่าจสรรหาได้จากภาพยนตร์สญัชาตอ่ืิน  

การเกิดแฟนคลบันัน้พิสจูน์ได้จากรอบฉายภาพยนตร์ท่ียงัคงมีผู้ เข้าชมเนืองแนน่ หนงัแผน่ทัง้จริง
และปลอมยงัขายทํารายได้ดีเสมอในตลาดวิดีโอ และเว็ปไซต์ของคนรักหนงัอินเดียท่ีมีปรากฏอยูท่กุภาษา 
มีจํานวนมากกวา่หนงันอกแขนงฮอลลีวู้ดทกุชาตพินัธุ์รวมกนั  

 อะไรท่ีทําให้เกิดแฟนคลบัภาพยนตร์บอลลีวู้ดแม้กระทัง่นอกประเทศอินเดีย  และสิ่งท่ีเกิดขึน้บอก
เลา่อะไรกบัเรา? นา่จะพิจารณาจากประเดน็ตอ่ไปนี  ้

 น่ีคือตัวจริง เสียงจริงของประชาชนที่อุปถัมภ์ภาพยนตร์ การมีบอลลีวู้ดเป็นเสาหลกัของส่ือ
บันเทงิน า้เน่าแห่งโลกตะวันออก (East Soap Opera) ไมไ่ด้หมายความวา่คนดคืูอพวกต้อยต่ํา
ไร้สตปัิญญา แตน่ี่คือคนท่ีรอคอยการเสพชมภาพยนตร์จริงๆท่ีแสดงความจงรักภกัดีและจริงใจกวา่
พวกแฟนหนงัอาร์ต หนงัอินดี ้หนงัปัญญาชน เขาพร้อมท่ีจะรอชม พร้อมท่ีจะจบัจา่ยใช้สอย และ
พร้อมท่ีจะสะเทือนใจหัน่ไหวไปกบัเหตกุารณ์ใดๆทัง้ในจอและนอกจอของดาราบอลลีวู้ดท่ีเขารัก
เขาเมตตา มีเร่ืองท่ีจะได้พดูคยุแลกเปล่ียนกนัมากกวา่คนดหูนงัอาร์ต หนงัอินดี ้ซึง่เป็นพวกท่ีคยุกบั
ใครไมรู้่เร่ือง ไมค่บกบัใคร และคนทําหนงัอาร์ตหนงัอินดีม้กัจะขีเ้หนียวไมล่งทนุสนบัสนนุผลผลิต
ทางภาพยนตร์ใดๆนกั ซึง่คงไมใ่ชต่ลาดท่ีวงการอตุสาหกรรมภาพยนตร์ปรารถนานกั 

 แฟนคลบั สนใจการได้แบง่ปันความฝันโรแมนตกิ สนใจการหลีกหนีชีวิตอนัขมข่ืนทกุเม่ือเช่ือวนั
ด้วยการชมภาพยนตร์บอลลีวู้ด แม้จะเห็นชีวิตครอบครัวท่ีมีปัญหาไมต่า่งจากตวัเอง อาทิ แมผ่วั
ทะเลาะกบัลกูสะใภ้ พอ่บ้านเจ้าชู้  ฯลฯ ก็ยงัปลอบใจตวัเองได้ว่า นัน่คือการแสดง แม้บางทีตวัเองก็
เข้าไปเป็นหนึง่ในตวัละครในฉากนัน้ๆเลยก็มี 

 ภาษาพดู ภาษาบท ของบอลลีวู้ด เม่ือได้รับการแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ ล้วนแตถ่กูแปลด้วยความ
งดงามไพเราะ สว่นท่ีได้รับการแปลข้ามภาษาท่ีสวยงามท่ีสดุ นา่จะเป็นเนือ้เพลงท่ีใช้ขบัร้อง 
แตกตา่งจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดบางเร่ืองท่ีเน้นความถ่อยเถ่ือนหยาบคาย ตวัอยา่ง ภาษาเลวๆใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดท่ีเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์เมืองไทยหรือตามวิดีโอนา่จะเป็นประจกัษ์พยานได้
ดี เม่ือส่ือภาษาสวยงามแล้ว ก็ทําให้เกิดการยกระดบัจิตใจขณะเสพชมไปด้วย ไปในทางท่ีดี  
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 ยืนยนัอีกครัง้หนึง่ พระเอกนางเอก หวัใจของการดําเนินเร่ือง มีบคุลิกท่ีทรงเสนห์่ ถกูใจผู้ชมทัง้
เอเชียและยโุรป คือตวักลางท่ีผกูมดัความรักในภาพยนตร์กบัสงัคมอินเดียได้อยา่งชดัเจน  

 ความต่ืนตาต่ืนใจของการผลิต ภาพยนตร์สง่ออก มกัเน้นความยิ่งใหญ่ตระการตา โออ่า่มหศัจรรย์ 
นา่ทึง่ รวมถึงการจดัองค์ประกอบศลิปะของการถ่ายทําและตดัตอ่ในยคุสมยัใหม ่มีเอกลกัษณ์ท่ีทํา
ให้คนดสูนใจและช่ืนชม รอดเูร่ืองตอ่ๆไป ในท่ีสดุก็กลายเป็นวา่ตดิความเป็นบอลลีวู้ดไปเลย  

 

ก้าวใหม่จากบอลลีวู้ดสู่คอเรียวู้ด  

(From Bollywood to Koreawood, คําหลงันีย้งัไมมี่ใช้ ผู้ เขียนสมมตเิอาเองเลน่ๆ)  

สืบเน่ืองจากหลายข้อข้างต้นท่ีเอย่มา มีข้อสงัเกตถึงอีกปรากฏการณ์หนึง่ของอตุสาหกรรมสง่ออก
ภาพยนตร์แหง่เอเชีย นัน่คืออุตสาหกรรมบันเทงิเกาหลี (Korean Entertainment Industry) ท่ีได้รับความ
นิยมเร่ือยๆในสงัคมตะวนัออกปัจจบุนั และมีทีทา่วา่จะขยายการสง่ออกไปสูส่ว่นอ่ืนๆของโลกด้วยในท่ีสดุ 

นกัวิจยัของเกาหลีใต้ ได้ใช้เส้นทางสูค่วามสําเร็จและการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) ของบอลลีวู้ด
เป็นสว่นหนึง่งานศกึษา และมีการเปรียบเทียบกบัสตูรสําเร็จของบอลลีวู้ด ฮอลลีวู้ดและสว่นอ่ืนๆของโลก 
คําตอบสว่นหนึง่ท่ีเกาหลีค้นพบ (หมายเหต:ุ ข้อมลูสว่นบคุคล) คือปริศนาวา่ทําไมบอลลีวู้ดจงึครองใจคน
ทัว่ไปในโลกได้ 

ในเร่ืองวฒันธรรมและพฤตกิรรมของคนอินเดีย ท่ีผา่นชว่งเวลาของการลา่อาณานิคมมาแล้ว แต่
ยงัคงรักษาวฒันธรรมของตนไว้อยา่งแข็งแกร่ง มีความรักชาตบ้ิานเมือง ซึง่สะท้อนไปถึงการแสดงออกถึง
ความเป็นตวัของตวัเองอยา่งพอเพียงและพอใจ ไมต้่องดดัจริตเสแสร้งหรือง้อคนอ่ืน เดนิร่วมกบัโลก
สมยัใหมไ่ด้แตไ่มท่อดทิง้รากเหง้าเดมิ พฤตกิรรมนีส้ะท้อนออกมาในการบริโภคส่ือบนัเทิง ซึง่ตวัภาพยนตร์
บอลลีวู้ดเป็นคําตอบท่ีดีท่ีสดุ 

ประเทศจนๆประเทศหนึง่ท่ีมีพลเมืองมากมายล้นมือรัฐบาลจะดแูลได้ มีศาสนาท่ีแตกตา่ง มีภาษา
ท่ีแตกตา่ง มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีฝืดเคือง มีการศกึษาและวิถีชีวิตท่ีล้าหลงัเม่ือเทียบกบัสงัคมตะวนัตก มี
ปัญหาโรคภยัไข้เจ็บ มลภาวะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นผลพวงมาจากการปกครองท่ี
กดข่ีขม่เหงขององักฤษนกัลา่อาณานิคม ทําให้ระบบการจดัการประเทศแตเ่ดมิต้องแปรเปล่ียน และเม่ือ
องักฤษคืนเอกราชให้ อินเดียกลบัต้องตอ่สู้กบัริว้รอยบาดแผลหลายอยา่งท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลาอนัข่ืนขมนัน้ 
การปรับตวัใหมท่างด้านภาษา กฎหมาย การเมืองภาครัฐและท้องถ่ิน ไมเ่คยประสบความสําเร็จ แตเ่ม่ือเกิด
ภาพยนตร์ขึน้มา ดเูหมือนทกุสิ่งทกุอยา่งจะเปล่ียนไป 

เกาหลีท่ึงบอลลีวูด้เช่นเดียวกบัทกุคนท่ึงว่า อินเดียกลายเป็นประเทศทีมี่การสร้างภาพยนตร์มาก
ทีส่ดุในโลก และแน่นอนว่ามีคนชมภาพยนตร์มากทีส่ดุเช่นกนั  
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หากถามวา่ การเกิดภาพยนตร์ขึน้มาเป็นความสําเร็จจริงๆไหม จะเป็น Creative Economy ให้ได้
นํามาพฒันาประเทศจริงไหม ไมอ่าจตอบได้  

ซึง่แนน่อนวา่ดูๆ จากสภาพปัญหาสงัคมท่ียงัเกิดขึน้ทกุเม่ือเช่ือวนัก็คงไมต้่องตอบ แตเ่ร่ืองท่ี
อตุสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีสนใจมากคือ การใช้ส่ือภาพยนตร์เป็นสินค้าในฐานะสินค้าวัฒนธรรม 
(Cultural Content) ซึง่กลายเป็นแนวนโยบายสําคญัท่ีเกาหลีใช้เป็นเง่ือนไขปัจจยัในการผลิตส่ือบนัเทิงของ
ตนออกมาสูต่ลาดโลก และกําลงัจะเป็นสินค้าสําคญัท่ีสดุของประเทศท่ีคอ่ยๆแซงหน้าสินค้าอตุสาหกรรม
เหล็กหรือไฟฟ้าท่ีเคยทํารายได้มหาศาลให้กบัเกาหลีมาก่อนหน้านี ้เป็นสินค้ามวลรวมท่ีมีความโดดเดน่จาก
สินอ่ืนๆ เพราะมนัมีชีวิตวิญญาณ มีจินตนาการ มีการสร้างสรรค์ท่ีเกิดเป็นการส่ือแสดงวฒันธรรม (Cultural 
Expression) และมีอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนคณุคา่ของวฒันธรรมสมยัใหมข่องเกาหลีด้วย (Korean Modern 
Cultural Identity) 

ลกูค้าของเกาหลีท่ีซือ้ Cultural Content มีหลากหลาย ทัง้ครอบครัว กลุม่ชน และปัจเจกชน แต่
กลุม่ท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเกาหลีมองเห็นความโดดเดน่แตกตา่งจากอินเดียคือ ลูกค้าวัยรุ่น (Teen consumer) ซึง่
เป็นกลุม่ท่ีพร้อมจะจา่ยโดยไมต้่องการตอ่รอง สนใจแฟชัน่ท่ีแปลกใหมห่วือหวา เสือ้ผ้าท่ีดเูก๋ไก๋ การ
ประดษิฐ์ใหมข่องร่างกายท่ีให้ความรู้สกึแนวความจริงเสมือน ทําให้ดวูา่ศลิปินมีความสวยสง่าเหนือคนปกต ิ
ซึง่สิ่งเหลา่นีไ้มไ่ด้แตกตา่งจากจงัหวะก้าวของอินเดียท่ีผา่นมาเลย เพียงแตว่า่เกาหลีใช้เทคโนโลยีได้คุ้มคา่
กวา่ มีการสร้างกระบวนการประชาสมัพนัธ์สินค้าได้ทนัสมยักวา่ มีวิธีการยัว่ให้ซือ้ใ ห้นิยมท่ีรุนแรงกวา่ 
ภาพยนตร์ซีร่ีส์เกาหลีท่ีเน้นจกัรๆวงศ์ๆก็อาศยัวิธีการของอินเดียมาชว่ยเสริม หากแตไ่มต้่องไปร้องไปเต้นให้
เหน่ือยอยา่งโจง่แจ้งเทา่นัน้ สว่นพวกร้องพวกเต้นจดัแยกไปท่ีเวทีคอนเสิร์ต ประกอบศลิปินวยัรุ่นหน้าตาดี 
(ร่างกายประดษิฐ์ใหม่) ท่ีมีพลงัเต้นอยา่งนา่ทึง่ ร้องเพลงภาษาเกาหลีเป็นหลกั รูปแบบการแสดงบนเวที
คอนเสิร์ตนัน้เกาหลีได้ประสมประสานความเดน่ของอตุสาหกรรมเพลงอเมริกนัเข้าไปด้วย เพลงประกอบ
ภาพยนตร์และละครเกาหลี กําลงัเป็นสินค้าทางวฒันธรรมท่ีขายดีท่ีสดุในตลาดเอเชียปัจจบุนั ภาพยนตร์
ทกุเร่ือง ละครทกุเร่ือง ล้วนมีเพลงประกอบจํานวนมาก ขายควบคูไ่ปกบัการฉายและหลงัการฉาย สินค้า
วฒันธรรมนอกจากภาพยนตร์ ละคร คอนเสิร์ตแล้ว ก็ยงัมีอนิเมชัน่  ซึง่แนน่อนวา่ ได้ประสมประสานทัง้ฮอล
ลีวู้ดและบอลลีวู้ดเข้าไว้ด้วยกนั ยกตวัอยา่งงานท่ีสําเร็จท่ีสดุคือการ์ตนูปุ๊กก้า Pukka ท่ีมีตวัละครเป็นนินจา
นกัสู้  แตย่งัต้องมีฉากสารภาพรักวิ่งไลก่นัตลอดเร่ืองอยู ่มีเพลงและเต้นประกอบ ในท่ีนีต้้องหมายเหตวุา่ใน
การ์ตนูเร่ืองนี ้ผู้หญิงคลัง่รักมาเป็นฝ่ายว่ิงไลผู่้ชายแทน กลบักนักบัสตูรของบอลลีวู้ด แตถ้่ามองลกึเข้าไปใน
ความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกาภิวตัน์ “ผู้หญิงคลัง่รัก” น่ีแหละ คือภาพท่ีเห็นจริงๆหน้าเวทีคอนเสิร์ต
เกาหลี หน้าจอโทรทศัน์รายการละครซีรีย์ส์เกาหลี เหลา่นีเ้ป็นการเกิดใหมข่องแมย่กลิเกดจิิตอล  

เร่ืองของการสง่ออกสินค้าทางวฒันธรรมของเกาหลียงัไมอ่าจสรุปได้ในท่ีนีว้า่สําเร็จหรือไม ่เพราะ
เวลายงัน้อยเกินไปท่ีจะพิสจูน์ตนเอง แตก็่ฝากเป็นข้อคดิพิจารณาและตดิตามการทํางาน Cultural content 
ของเกาหลีกนัตอ่ไปในภายหน้าแล้วกนั 
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เกมส์แถม ก่อนปิดม่าน 

เร่ืองของเพลงดงัหนงัแขก ยงัคงจะมีอะไรใหศึ้กษาและคิดถึงอีกมาก 

เร่ืองท่ีอยากฝากไว้ท้ายสดุ คือคําถามชิงรางวลัใหญ่จากรายการเกมส์เศรษฐีในภาพยนตร์ชนะเลิศ
ออสการ์เร่ืองลา่สดุ Slumdog Millionaire ท่ีเป็นผลผลิตของบอลลีวู้ดท่ีประสบความสําเร็จในเวทีโลก  

 

ชะตากรรมของภาพยนตร์ไทย จะเป็นอยา่งไรดี จงเลือกคําตอบข้อใดข้อหนึง่ตอ่ไปนี  ้

a. We are cheating 

b. We are lucky 

c. We are genius 

d. We are written 

ให้เวลาคดิไมเ่กินหนึง่นาที และบอกคําตอบสดุท้ายมาดว่น !! 
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