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ออกแขก
อินเดียเป็ นประเทศใหญ่มาก เรี ยกว่าเป็ นอนุทวีปก็ได้ มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
ภาษา ความเชื่อ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ในยุค ปลาย 1930 ได้ เกิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Film
Industry) สื่อบันเทิงใหม่ ที่นําเข้ ามาจากตะวันตกเพื่อรับใช้ ผ้ คู นทังประเทศรวมถึ
้
งคนอินเดียโพ้ นทะเล สื่อ
บันเทิงนี ้รองรับอารมณ์สนุ ทรี ย์ของประชาชนภายในประเทศซึง่ สะท้ อนชีวิตและอารมณ์บนั เทิงอินเดียมา
ตลอดเวลา อินเดียมีภาพยนตร์ ท้องถิ่นเพื่อคนท้ องถิ่น มีภาพยนตร์ ภาษาถิ่นเพื่อคนในวัฒนธรรมย่อยดู มี
ภาพยนตร์ แห่งชาติเพื่อคนทังประเทศดู
้
ด้วยกัน จากนันก็
้ เกิดกระบวนการผลิตเพื่อการส่งออก ทางวัฒนธรรม
(Cultural export) สินค้ าภาพยนตร์ ในระดับอุตสาหกรรมโลกด้ วย
ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกอยูท่ ี่เมืองมุมไบหรื อบอมเบย์ในอดีต อยูใ่ นรัฐมหา
ราษฎร์ มีความสาคัญในฐานะเป็ นเมืองท่า และเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า การท่องเที่ยว ชื่อบอมเบย์เดิมที่
ติดปากชาวตะวันตก ทําให้ ภาพยนตร์ อินเดียมีตราสินค้ า (Brand name) ว่า “บอลลีว้ ูด” Bollywood
สําเนียงเรี ยกขาน เหมือนกับการล้ อเลียนแกมดูถกู เมื่ อนําไปเทียบเคียงกับยักษ์ใหญ่ของโลก “ฮอล
ลีว้ ูด” Hollywood ที่ดเู หมือนจะเป็ นมาเฟี ยตลอดกาลของวงการภาพยนตร์ โลก เป็ นมาตรฐานในการสร้ าง
ภาพยนตร์ การมีดาราขวัญใจคนดูรุ่นแล้ วรุ่นเล่า มีรางวัลที่โลกยอมรับ แต่อย่างไรก็ตาม การเทียบเฉพาะ
รางวัลและชื่อเสียง บางทีก็ตดั สินไม่ได้ วา่ ที่ฮอลลีว้ ดู ยกย่องให้ ภาพยนตร์ หลายเรื่ องของตนเองได้ มานันเป็
้ น
ยุทธวิธีการโปรโมทหนังให้ ขายได้ หรื อว่าเป็ นของดีจริงๆ แต่ที่แน่ๆก็คือ รายได้ ส่วนในประวัตศิ าสตร์ การ
ประกวดแข่งกัน ปรากฏว่ามีหลายครัง้ ที่งานหนังแนวบอลลีว้ ดู กลับปราบชนะยักษ์ใหญ่ได้ อย่างราบคาบ
โดยเฉพาะปี ล่าสุด (2008) ที่ภาพยนตร์ Slumdog Millionaire (กํากับการแสดงโดยแดนนี่ บอยล์ ) ครอง
รางวัลทังออสการ์
้
, ลูกโลกทองคํา, สหพันธ์ภาพยนตร์ องั กฤษ และเวทีอื่นๆ เฉือนคู่แข่งยักษ์ใหญ่ขาดกระจุย
เม็ดเงินที่คนดูภาพยนตร์ จา่ ยให้ แก่โลกฮอลลีว้ ดู ไม่อาจเทียบความคุ้มค่า ของรายจ่ายที่ตนเองเสีย
ไป หนังฮอลลีว้ ดู เป็ นหนังทุนหนาราคาแพง ต้ องจ่ายทังผู
้ ้ กํากับ ดารา ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา แม้ กระทัง่ นัก
วิจารณ์ และต้ องใช้ ทนุ ในการจ่ายเพิ่มขึ ้นทุกปี ในขณะที่บอลลีว้ ดู ใช้ ทนุ ทุกอย่างตํ่ากว่า ซึง่ เมื่อเทียบรายได้
ค่าใช้ จา่ ยกันแล้ ว บอลลีว้ ดู ทุน ตํ่ากว่าแต่รายรับมหาศาลกว่า (ซึง่ อเมริกาก็ไม่ได้ สะดุ้งสะเทือน เพราะสินค้ า
ส่งออกอย่างอื่นยังพอจะกู้หน้ ากู้รายได้ ได้ อยู่ เช่น สงคราม สื่อทีวี เกมส์ ซอฟแวร์ และอาหารแดกด่วน )
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบบางส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกยุค หลังเศรษฐกิจโลกล่ม
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 ปี 2003 ฮอลลีว้ ดู ผลิตภาพยนตร์ 700 เรื่ อง, บอลลีว้ ดู ผลิต 877 เรื่ อง หนึง่ ในสามของบอล
ลีว้ ดู ปี นันเป็
้ นหนังภาษาฮีนดี ผู้ชมภาพยนตร์ อินเดียปี นันมี
้ จํานวน 3,600 ล้ านคนทัว่ โลก
ซึง่ มีปริมาณมากกว่าผู้ชมฮอลลีว้ ดู 1,000 ล้ านคน
 ปี 2006 ภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู มีการผลิต 900 เรื่ อง ยังไม่ได้ สํารวจว่ามีผ้ ชู มเท่าไร
 ปี 2007 ภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู มีประมาณ 1,200 เรื่ อง ยังไม่ได้ สํารวจว่ามีผ้ ชู มเท่าไร
 ปี 2008 นิตยสารไทมส์ สํารวจความต้ องการของผู้บริโภคอินเดียกลุม่ คนเมือง (Urban
Citizen) ผลการวิจยั แถลงว่า คนอินเดียแสดงความเป็ น “ชาตินิยม” โดยผ่านการช้ อปปิ ง้
สินค้ าที่แม้ จะมีตราสินค้ าหรูหราภาษาต่างประเทศ แต่ต้องลงท้ ายข้ อมูลการประกอบ
ผลิตภัณฑ์วา่ made in India จึงจะเป็ นสินค้ าอันดับหนึง่ ที่ลกู ค้ าเลือกจ่าย
 ปี 2008 เช่นกัน นิตยสารไทมส์ สํารวจรายได้ จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบว่ามีเงิน
หมุนเวียนในประเทศอินเดีย 4,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยการอุปถัมภ์ของมิตรรักแฟนหนัง
ต่อผลิตภัณฑ์บอลลีว้ ดู รายได้ สงู สุดมาจากตัว๋ หนังตามโรงภาพยนตร์ ที่เปิ ดให้ คนเข้ าชม
อันดับสองมาจากการขาย DVD และ VCD อันดับสามมาจากการเช่าสื่อบันเทิงและการ
เสพชมภาพยนตร์ ด้วยระบบเคเบิลและออนไลน์ จํานวนเงิน 4,000 ล้ านเหรี ยญนี ้ไม่นบั รวม
รายได้ จากภายนอกที่เกิดจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สง่ ออกซึง่ น่าจะมีตวั เลขให้
เปรี ยบเทียบเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ให้ เห็นอะไรได้ อีกมาก
 สถิตจิ ากวิกีพีเดียปี 2009 คุยเขื่องว่าแต่ละวันจะมีชาวอินเดียราว 10 ล้ านคน ซื ้อตัว๋ เข้ าไป
หาความบันเทิงตามโรงภาพยนตร์ ทวั่ ประเทศ รวมทังมี
้ คนอินเดียและต่างชาติที่นิยม
ภาพยนตร์ อินเดียกระจายอยูท่ วั่ โลกอีกประมาณ 20 ล้ านคน สถานที่ฉายภาพยนตร์ อินเดีย
มีทงในเอเชี
ั้
ย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย แม้ แต่หมูเ่ กาะ
ในแปซิฟิก
เชย เว่ อ เยิ่นเย้ อ ยี:้ อคติของทาสฮอลลีว้ ูดและชาตินิยมปลอมๆ
ภาพยนตร์ อินเดียในสายตาคนนิยมฮอลลีว้ ูด อาจมองเห็นภายนอกว่าเป็ นของล้ าหลัง เชย ไม่
มีสาระอะไร คําล้ อเลียนที่แสดงออกซึง่ อคติของคนไทยเราเองเมื่อกล่าวถึงหนังบอลลีว้ ดู คือ หนังเพลง
แบบเว่ อ Extravaganza musical ที่นา่ เบื่อหน่าย เดินเรื่ องเยิ่นเย้ อ พล็อตย่อยรุงรัง เพลงเยอะ เต้ นเยอะ
จังหวะดนตรี ตมู ตามน่ารํ าคาญ คนไทยชอบล้ อเลียนเรื่ องพระเอกนางเอกวิ่งไล่กนั ผ่านภูเขาสามลูก มีแฟน
ตาซีเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบเกินจริง เนื ้อเรื่ องนํ ้าเน่า โรแมนติกบีบนํ ้าตา ภาษาสวยงามรุงรัง นางเอกอ้ วน !
พระเอกมีหนวดกล้ ามโต บู๊เกินจริ ง ผู้รายดูอย่างไรก็เป็ นผู้ร้าย ตลกไร้ เหตุผล (อาจจะขําคนละแบบกัน) มี
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กลิ่นโรตีเครื่ องเทศอยูใ่ นหนังที่ดเู หมือนจะลอยออกมาให้ ดมได้ และเกิดอาการคลื่นเหียนเวียนศรี ษะ ทังๆที
้ ่
จริงๆแล้ วก็ไม่ได้ มีกลิ่นอะไรจากจอหนัง (อาจมีคือกลิ่นตัวของคนอินเดียที่มานัง่ ดูอยูด่ ้ วยแถวเก้ าอี ้ข้ างๆ)
คนไทยระยะสองสามชัว่ อายุคนที่ผา่ นมานี ้ ได้ รับการปลุกสร้ างและถ่ายเทความคิดแง่ลบเหล่านี ้อยู่
โดยตลอด ทังลายลั
้
กษณ์ (สื่อ, นักวิจารณ์) และมุขปาฐะ เรื่ องเล่าเรื่ องล้ อ แม้ จะไม่ได้ ดภู าพยนตร์ เรื่ องนัน้
แต่ก็สามารถแสดงอาการล้ อเลียนดูถกู ออกมาได้ ลว่ งหน้ า (prejudice) เป็ นการสื่อความเกลียดชังเชิง
อุดมการณ์หรื อที่เราเรี ยกอคติ (bias) ของไทยสยามต่อแขกที่มีนยั ยะการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่ผา่ น
การสะสมมาในอดีต และถูกยกระดับความรุนแรงที่สดุ ในยุคสงครามโลกครัง้ ที่สอง ก่อนจะประกาศตัวเป็ น
ประเทศไทยใหม่ (Thailand)
อคติของคนไทยต่ อภาพยนตร์ บอลลีว้ ูดที่วา่ นี ้สื่อให้ เห็นทัง้ อคติเชิงชาติพันธุ์ (Racism bias)
อคติเชิงยุคอาณานิคมและหลังอาณานิคม (Colonialism and Post-Colonialism bias) อคติเชิงตัวตน
นิยม (Ethnocentricism) ซึง่ ล้ วนสะท้ อนให้ เห็นว่า เราถูกสั่งสอนและสั่งสมความเกลียดชัง เพื่อนร่ วม
โลกของเรามาโดยตลอด เราเกลียดชังญาติพ่ีน้องของเราเอง เราเกลียดชังบรรพบุรุษทาง
วัฒนธรรมของเรา เราเกลียดชังครู ของเราเอง
คงต้ องไม่ลืมว่า ภูมิปัญญาและสติปัญญาของไทยเรานัน้ ล้ วนเรี ยนรู้มาจากแขกนัน่ แหละ
พราหมณ์ฮินดูสอนให้ เรารู้และเข้ าใจระบบจักรวาลวิทยา ได้ สมั ผัสกับความเชื่อที่ผลักดันให้ เราสร้ างศิลปะ
อารยธรรมลํ ้าค่าขึ ้นมากมายในอดีต พุทธสอนให้ เราได้ ปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ ปั ญญา เรี ยนรู้ที่จะพ้ นความทุกข์
และทําความดีตอ่ โลก
เราเกิดและเติบโตอยูใ่ นสังคมที่มีรากเหง้ าจากพราหมณ์และพุทธ แต่เราก็ไม่เคยหยุดยังที
้ ่จะดูถกู
แขกเสียที เหมือนๆกับที่เราไม่เคยหยุดดูถกู โคตรญาติเราเอง
เราดูถกู แขกอินเดียว่าล้ าหลัง แต่ก็ลืมไปว่า อินเดียเป็ นชาติที่สามารถสร้ างยานอวกาศออกไป
สํารวจโลกได้ แล้ ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวนมากในโลกก็เขียนระบบขึ ้นมาโดยคนอินเดีย เราเสียอีกที่
เป็ นผู้รับฝ่ ายเดียว รวมทังปล้
้ นลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยีของเขาด้ วยบางครัง้
เราเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนอินเดียด้ วยสุภาษิต “เห็นแขกกับงู ให้ตีแขกก่อนงู ” จนแม้ ทกุ วันนี ้ก็ยงั เลือก
ปฏิบตั เิ ช่นนัน้
จะว่ าไปแล้ ว โลกของอคติร้อนยิง่ กว่ า Global Warming เสียอีก
หนังแขกคู่โลก
ที่จริง ภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดในแง่คณ
ุ ภาพ วิชาการ
ศิลปะ เทคโนโลยี การออกแบบโปรดักชัน่ การลงทุนที่ถือว่าเป็ นงานระดับโลก ถือเป็ น Modernization และ
Globalization ในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โลกที่ชดั เจนกว่าชนชาติใดๆ
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เมืองมุมไบทังเมื
้ อง ถูกดัดแปลงปรับปรุงให้ เป็ นดัง่ Universal studio ที่เมืองลอสแองจีลีส มีฉากถูก
เซ็ทเอาไว้ พร้ อมคว้ ากล้ องเข้ าไปถ่ายทําได้ เลย มีมมุ ต่างๆของเมืองที่เอื ้ออํานวยกับการใช้ เป็ นโลเกชัน่ สร้ าง
ภาพยนตร์ มีสตูดโิ อถ่ายทํา indoor จํานวนมาก มีห้องบันทึกเสียง ห้ องตัดต่อ โรงภาพยนตร์ คณ
ุ ภาพเป็ น
เลิศที่เกิดจากความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเสียงและระบบฉายดิจิตอล ด้ านแหล่งถ่ายทํานัน้ หากใน
ตัวเมืองมุมไบเองไม่นา่ พอใจก็สามารถเคลื่อนย้ ายกองถ่ายไปไหนก็ได้ ในประเทศนี ้ ซึง่ มีภมู ิประเทศ
หลากหลาย มีแรงงานราคาถูก ตัวประกอบอดทน หรื อถ้ ายังไม่หนําใจก็ย้ายกองถ่ายทําไปต่างประเทศ
เสียเลย ในภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู ยุคหลังๆนี ้ คงเคยได้ เห็นพระเอกนางเอกร้ องเพลงวิ่งไล่กนั ในฉากที่ มีหอ
นาฬิกาบิก๊ เบนแห่งกรุงลอนดอนหรื อหอไอเฟลแห่งกรุงปารี สกันบ้ าง ที่ปิรามิดอียิปต์ก็มี ที่กําแพงเมืองจีนก็มี
หรื อที่กรุงเทพ-พัทยาก็ยงั มีปรากฏในภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู อีกหลายเรื่ องด้ วยซํ ้า
ทําไปทํามา กลายเป็ นว่า หนังแขกที่ร้องเพลงวิ่งไล่กนั เป็ น Musical ที่ดูค้ ุมที่สดุ ใน musical
ทังหลายของโลก
้
ในเวลาระยะหนึง่ เพลงนัน้ ซึง่ ยาวประมาณ 5 นาที คนดูได้ เห็นฉากเปลี่ยนไปกว่าร้ อยฉาก มุมกล้ อง
ทังกว้
้ างแคบและถ่ายจากมุมสูงให้ เห็นทัว่ ภูเขาทุง่ ราบ เห็นเสื ้อผ้ าอาภรณ์มากมายที่ต้องใส่กนั เป็ นปี ๆถึงจะ
หมด เห็นการเต้ นที่ออกแบบโดยนักเต้ นชั น้ นํา สื่อผ่านผู้เต้ นประกอบ (หางเครื่ องนิรนาม) เป็ นร้ อยเป็ นพัน
คน เห็นฉากที่เต็มไปด้ วยสีสนั สดใสงามระยับจับตา
เรี ยกได้ วา่ ดูค้ ุมจริงๆถ้ าจะเทียบกับเงินค่าลงทุนของการสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนี ้ในฉากเช่นนี ้ ค่าจ่าย
มากไม่แพ้ ฉากสงครามของฮอลลีว้ ดู แต่กลับให้ ความสุขในการมองโลกมากกว่าหนังสงคราม
ที่สําคัญคือเราได้ ดูสุนทรียศาสตร์ ของความไม่ ต่อเนื่องและไม่ มีเหตุผลในหนังเพลง Musical
เหล่านี ้ ยิ่งถ้ านํามาฉายทางโทรทัศน์ เวลามีเพลงยาวมากเกินไปก็ตดั เข้ าโฆษณา แล้ วกลับมาดูตอ่ ความกัน
ได้ ก็ยิ่งเห็นเสน่ห์ของสุนทรี ยศาสตร์ ของความไม่ตอ่ เนื่องมากขึ ้นไปอีกขันหนึ
้ ง่
ที่นา่ สนใจอีกด้ านในแง่มา่ นกันภาษา
้
ภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู สมัยใหม่ มีมากมายที่พดู ภาษาอังกฤษใน
ฟิ ล์มเลย โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียน sub-title ให้ เกะกะ และสําเนียงดาราอินเดียสมัยใหม่ที่พดู ภาษาอังกฤษ
ก็สามารถฟั งได้ เข้ าใจง่าย มีมขุ ใหม่ๆให้ แปลกใจคนดูนอกวัฒนธรรมอินเดียอยูเ่ สมอ
นอกจากนี ้ความเป็ นดาราอินเดีย ก็คือดาราของโลกด้ วย คนดูทงโลกรู
ั ้ ้ จกั อมิตตาป บาจัน ชา
รุค ข่ าน คารี นา การ์ ปู เอสวาไรยา ราย เป็ นอย่างดี มีรูปปั น้ ดาราเหล่านี ้ในพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมาดามทู
โซด์ที่กรุงลอนดอนและที่ปารี ส มีเว็ปไซต์ทวั่ โลกที่ให้ ข้อมูลข่าวสารดาราอินเดียอย่างมากมายเหลือเชื่อ
โดยเฉพาะชารุก ข่ าน ซึง่ ถือเป็ นดารานําชายที่ประสบความสําเร็จที่สดุ ในวงการ ถ้ าไม่เชื่อลองเสิร์ชชื่อ
Sharruk Khan ดูในกูเกิ ้ลหรื อแย่พิมพ์ชื่อย่อ SRK ลงไป ก็จะเจอเรื่ องราว ผลงาน ภาพ เสียง แฟนคลับ
นานาชาติและข่าวสารของเขาเป็ นแสนๆเว็ป เป็ นคนดังจริงๆคนหนึง่ ของโลกปั จจุบนั เกิดมาในโลกจิตนา
การที่ขา่ วสารเทคโนโลยีใหม่ๆได้ ใช้ งานเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เขาอย่างคุ้มค่า มีศกั ดิศ์ รี เคียงบ่า
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เคียงไหล่กบั พระเอกคนอื่นๆของโลกอย่าง ทอม ครูซ , แบรด พิตต์ เลยทีเดียว ความหล่อและความสามารถ
ในการแสดงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อาจจะเหนือกว่าด้ วยซํ ้าในเรื่ องของจริยธรรม เพราะชารุกข่านเป็ น
อิสลามที่เคร่งครัด แต่งงานกับกลอเรี ย ข่าน ดีไซน์เนอร์ สาวชาวอินเดียศาสนาฮินดู เป็ นคนรักเดียวใจเดียว
เป็ นคุณพ่อที่นา่ รัก เป็ นคนรวยที่รวยจริงๆ และเป็ นดาราที่ถือเรื่ องการแสดงฉากเข้ าพระเข้ านางว่าจะไม่มี
การจูบปากนางเอกโดยเด็ดขาด ไม่ รับงานแสดงยัว่ ยุกามารมณ์ ไม่ทําร้ ายใครถึงชีวิตอย่างโหดเหี ้ยมเหมือน
ที่ดาราจีนเฉินหลงแสดงในภาพยนตร์ ดาราอินเดี ยที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของโลกรุ่นก่อนหน้ านันคื
้ อ อมิตตาป บาจัน
อดีตพระเอกรูปงาม (ทุกวันนี ้ก็ยงั มีสเน่ห์อยู่ และถ่ายทอดเสน่ห์สว่ นหนึง่ มาให้ บตุ รชาย อภิเษก บาจัน ซึง่
เป็ นพระเอกยอดนิยมเหมือนกัน ) อมิตตาป บาจันประสบความสําเร็จทังการแสดงภาพยนตร์
้
การทําธุรกิจ
และการเมือง (เคยเป็ น ส.ส.อินเดียด้ วยระยะหนึง่ ) ได้ รับการเสนอชื่อในฐานะดาราของโลก ชนะการโหวต
ของสถาบันสื่อภาพยนตร์ ทวั่ โลก และเป็ น สัญลักษณ์ (icon) หนึง่ ที่ทําให้ คนทังโลกรู
้ ้ จกั อินเดีย แม้ วา่ จะไม่ดู
ภาพยนตร์ ก็ตาม เช่นเดียวกับเอลวิส เพรสลีย์ ไมเคิล แจ๊ คสัน ที่เป็ นสัญลักษณ์อ เมริกนั เปเล่ ที่เป็ น
สัญลักษณ์บราซิล มาราโดน่า เป็ นสัญลักษณ์อาเจนตินา หรื อ เดอะบีทเติล เดวิด แบ๊ คแฮม ที่เป็ น
สัญลักษณ์องั กฤษ (ต่างกันตรงที่อมิตตาป บาจันไม่ขายตัวไปอยูค่ า่ ยอื่น ยังคงรักที่จะเล่นภาพยนตร์ ให้ คน
อินเดียดูเป็ นหลักเท่านัน)
้
แต่ในขณะเดียวกัน อินเดียก็ยงั มีพื ้นที่ให้ กบั ภาพยนตร์ แบบประเพณีนิยม (ที่เรี ยกว่านํ ้าเน่า, เต้ น
และเพลง, หนังปาฏิหาริย์, หนังที่ใช้ ภาษาเฉพาะถิ่นอย่างทมิฬในอินเดียใต้ ) สร้ างขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้สร้ างยังให้ ความเคารพในสิ่งที่เรี ยกว่า “ความทรงจาร่ วมของสังคม” และที่สําคัญคือผู้ชมที่ เป็ นคน
ท้ องถิ่น คนดูที่เป็ นชุมชน คนดูวยั อาวุโส ยังผูกพันกับสื่อบันเทิงตรงนี ้อยู่ คนแก่และแม่บ้านมีจํานวนมาก ที่
ยังรักหนังแขกแบบอนุรักษ์ มีเวลาดูหนังฟั งเพลงมากกว่าคนหนุม่ สาวที่เป็ นมนุษย์เงินเดือนด้ วยซํ ้าไป คนดู
ครอบครัว (Family audience) เป็ นแม่ยกสําคัญที่ถกู มองข้ ามในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชาติอื่นๆไป
หมดแล้ ว แม้ แต่ภาพยนตร์ ไทยยุคใหม่ ก็เลือกที่จะทําหนังวัยรุ่น (หนังแนว) หนังอาร์ ต หรื อหนังระดับ
อินเตอร์ กนั มากกว่าหนังนํ ้าเน่า รังเกียจหนังนํ ้าเน่า ในที่สดุ ก็แพ้ ตวั เอง ที่เห็นชัดๆคือแพ้ ละครโทรทัศน์ชอ่ ง
หลายสีนนั่ แหละ ละครอมตะที่สดุ เห็นจะไม่พ้น บ้ านทรายทอง ดาวพระศุกร์ คูก่ รรม ปอบผีฟ้า สวรรค์เบี่ยง
เอาชนะรายการโทรทัศน์ทกุ รายการได้ ทงหมด
ั้
รวมทังหนั
้ งไทยยุคใหม่ที่ยกย่องกันว่าแปลกเท่ห์ เอาเข้ าจริงๆ
ก็ยงั คงแพ้ หนังที่นกั วิจารณ์มกั ดูถกู ว่าไร้ สาระ หนังไร้ คณ
ุ ภาพ โหมสร้ างกันทังปี
้ ทังชาติ
้ เพื่ อเอาแต่เงินคนดู
อย่างเดียว เช่น หนังบู๊ หนังตลก หนังผี ในที่นี ้ ไม่จําเป็ นต้ องยกตัวอย่างชื่อหนังประกอบก็คงนึกออกกันบ้ าง
หนังแขก ไม่ แปลกหน้ า แต่ แปลกใจ
การทําความรู้จกั ภาพยนตร์ อินเดีย เป็ นเรื่ องน่าสนใจ ถ้ ามองทะลุเลยฉากหนัง ดาราหนุม่ สาว และ
บทเพลงไพเราะออกไป เข้ าไปถึงสิ่งที่ซอ่ นเร้ นอยูเ่ บื ้องหลัง และเอาสิ่งเหล่านันกลั
้ บมาสะท้ อนภาวะของ
ภาพยนตร์ ไทยและเรี ยนรู้ที่จะตังคํ
้ าถามกับสังคมไทยกันบ้ าง
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1. ภาพยนตร์ กลุ่มเทพฮินดู กลุ่มวีรบุรุษ และมหากาพย์ เป็ นภาพยนตร์ ที่สร้ างกันมาตังแต่
้
แรกเริ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สร้ างกันอยู่ ดาราในเรื่ อง มี การแต่งหน้ าและสวมเครื่ อง
แต่งกายพิเศษที่ออกแบบมาตามหลักฐานโบราณคดีประวัตศิ าสตร์ ตามรูปเขียนจิตรกรรม ประติมากรรม
ตามจินตนาการที่เคยถูกถ่ายทอดเป็ นการเล่นละครเวทีและพิธีกรรมบูชามาก่อนหน้ านับพันๆปี เวลา
ล่วงเลยมาจน ณ วันนี ้ก็ยงั มีพระศิวะ พระอุมา พระนารายณ์ พระพิฆเณศ พระราม หนุมาน ทศกัณฐ์ เข้ าไป
โลดแล่นอยูบ่ นจอ มีเรื่ องราวของเทพที่กล่าขานด้ วยบทโศลก บูชา และสรรเสริญด้ วยตัวเพลงที่คดั กรองมา
อย่างดี คนดูได้ เข้ าไปมีร่วมสังเกตุพื ้นที่ของสวรรค์ที่เทพต่างๆใช้ ชีวิตโดยผ่านมุมกล้ องของกองถ่าย (เป็ น
Virtual reality ยิ่งกว่าอคาเดมีแฟนตาเซียอีก ) ได้ ตดิ ตามเรื่ องราวแสนสนุกของครอบครัวเทพแต่ละองค์
เรื่ องราวมหาพลานุภาพที่ใช้ เอฟเฟคพิเศษสร้ างขึ ้น ทังเอฟเฟคพื
้
้นบ้ านและ computer graphic (น่าสังเกต
ว่า CG ใช้ ในการเสริมอิทธิฤทธิ์ของทวยเทพด้ วยอย่างเป็ นงานเป็ นการ ไม่ใช่แค่ฮีโร่หนังแอคชัน่ อย่างเดียว)
เทพเจ้ าของอินเดียในจอเป็ นเทวดาที่ดเู ป็ นกันเอง เข้ าถึงได้ ง่าย ไม่อืดอาดยืดยาดเหมือนโขนละครไทย ไม่ใช้
ภาษายุง่ ยากเหมือนเทวดากรี กในละครหรื อภาพยนตร์ พร้ อมที่จะเต้ นรํ า ร้ องเพลง และช่วยโลกในยาม
เดือดร้ อน สู้กบั อสูรกายด้ วยความสนุ กและมัน่ ใจว่า อย่างไรชัยชนะก็เป็ นของเทวดาผู้กระทําดีอยูแ่ ล้ ว
การมีเทพเจ้ าอยู่ในจอภาพยนตร์ อินเดียอย่ างต่ อเนื่อง สะท้ อนถึงอะไร
แน่นอนว่าในรากฐานสังคมอินเดีย เป็ นรากฐานที่เกิดจากการบ่มเพาะของวัฒนธรรมความเชื่อแบบ
ฮินดู การปฏิบตั บิ ชู าเทพเจ้ ายังเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตคนฮินดูซงึ่ เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังเป็ นหน้ าที่ที่
คนกับเทพเจ้ าต้ องพบปะกัน มีปฏิสมั พันธ์ แก่กนั และกัน มีเทศกาลและสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ออกแบบมา
เพื่อรองรับเงื่อนไขการพบกันของคนกับเทพมากมาย การเข้ าถึงเทพคือการได้ สัมผัสอุดมคติของความ
ดี ถึงความยิ่งใหญ่ ท่ เี กินคาบรรยาย คนดูสามัญชนได้ เข้ าใกล้ พระผู้เป็ นเจ้ าที่สําแดงพระองค์ผา่ นหน้ าจอ
ทุกวันเวลา เช่นเดียวกับภาพเขียนตังโต๊
้ ะบูชา ภาพปฏิทิน หนังสือตําราเรี ยน ฉลากยารักษาโรค ทุกอย่างหา
ซื ้อได้ และมีความสุขกับเทพเจ้ าที่ตนเองศรัทธาได้ ไม่วา่ ชีวิตจริงจะลําบากขัดสนอย่างไรก็ตาม
ปรากฏการณ์เรื่ องเทพเจ้ ากับคนดูภาพยนตร์ ไม่เว้ นแม้ แต่เรื่ องของการปลุกเร้ าจินตนาการซ้ อนทับ
ที่เรี ยกว่าอนิเมชัน่ Animation หรื อการสร้ างการ์ ตนู ภาพเคลื่อนไหว เดือนมกราคมที่ผา่ นมานี ้ ถ้ าใครเคยเดิน
ผ่านโรงภาพยนตร์ บางแห่งในกรุงเทพมหานคร คงจะจําโปสเตอร์ หนังอนิเมชัน่ สี สดใส ตัวละครดูไกลๆแล้ ว
นึกว่าช้ างก้ านกล้ วย แต่เมื่อพินิจพิจารณาแล้ วกลับเป็ นองค์เทพที่คนไทยหลายคนถือว่าเป็ นเทพที่ดงั มาก
นัน่ คือ พระพิฆเณศ เทพเจ้ าแห่งปั ญญาและความสําเร็จ ถือเป็ นเทพยอดนิยมองค์หนึง่ ของวงการพระ
เครื่ องและผู้นบั ถือสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ อนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ชื่อว่า “Bal Ganesh” แปลชื่อเป็ นไทยคือ “พระพิฆเณศ
มหาเทพแห่ งปั ญญา” ผลิตโดยบริษัทภาพยนตร์ เก่าแก่ของอินเดีย เชมารู เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ (Shemaroo
Entertainment) โดยมีปัญกาจ ซามาร์ Pankaj Sharma เป็ นผู้กํากับ เริ่มสร้ างเมื่อปี 2007 ใช้ นกั วาดการ์ ตนู
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และนักออกแบบซอฟแวร์ อนิเมชัน่ ชาวอินเดียจํานวนมากเข้ าร่วมโครงการ ผลงานออกมาเป็ น 3D
Animation ที่มีความน่าสนใจ สีสนั สดสวย เพลงดีดนตรี ไพเราะตามสูตร ตัวการ์ ตนู ทุกตัวน่ารักแอ๊ บแบ๊ ว
พระคเณศตาโตงวงยาว มีหนูเป็ นสหายจอมซน บทภาพยนตร์ ดําเนินไปตามตํานานที่ร้ ูๆกันอยู่ ตังแต่
้ เริ่มวัย
เด็กจนเติบโตเป็ นวัยรุ่น มีเหตุการณ์ที่ทําให้ เศียรของเทวดาองค์น้อยต้ องเปลี่ยนเป็ นช้ างจากความผิดพลาด
บางประการและอีโก้ ของคนในสวรรค์ (เด็กก็ต้องรับเคราะห์วนั ยังคํ่า ) ภาพยนตร์ แบ่งภาคระหว่างความเป็ น
เด็กซนแก่นรักสนุกของพระพิฆเณศไปจนกลายเป็ นฮีโร่พิทกั ษ์โลกใบนี ้ไว้ ได้ ค่ายหนังประกาศว่านี่คือภาค
แรกเท่านัน้ ยังจะมีภาคอื่นๆผลิตตามมาให้ ชมกันต่อไป ขณะนี ้ภาคสองกําลังสร้ างอยูอ่ ย่างขะมักขะเม้ น
อนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ ถูกคนไทยชาตินิยมหลายคนวิจารณ์วา่ ไม่เข้ าขันมาตรฐานโปรดั
้
กชัน่ ก้ านกล้ วย ไม่
เนียนเท่าในเชิงเทคนิค ทุนสร้ างสู้ไม่ได้ แต่คงต้ องวิจารณ์กลับไปเหมือนกันว่า ของดีไม่ใช่ตดั สินกันด้ วย
เทคนิคหรื อทุนสร้ าง แต่เป็ นเรื่ องของสารประโยชน์ที่สื่อออกมา
ก้ านกล้ วย เจ้ าพระยาไชยานุภาพ ช้ างคูบ่ ญ
ุ บารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือช้ างสยามที่
เป็ นช้ างศึก เป็ นอุปกรณ์สงครามที่นบั สถานภาพได้ กบั War Machine ขายอนิเมชัน่ เรื่ องนี ้ให้ เด็กไทยดูเชิดชู
ช้ าง ถ้ ามองในแง่นา่ รักก็นา่ รักอยู่ แต่หากมองอีกด้ านแล้ วน่ากลัวมาก เพราะนี่คือ สิ่งที่ปลูกฝั งความก้ าวร้ าว
และมุง่ มัน่ เพื่อเอาชนะ แสดงความเป็ นวีรบุรุษในโลกของการเข่นฆ่าทําลาย แม้ จะลวงกันด้ วยวาทกรรม
ปลูกสร้ างเรื่ องประวัติศาสตร์ การกู้ชาติก้ เู อกราช เอาคตินิยมการเมืองยุคปลุกใจให้ รักชาติมาเป็ น เงื่อนไขใน
การสร้ างภาพยนตร์ (เช่นเดียวกับเรื่ องวีรบุรุษวีรสตรี ในประวัตศิ าสตร์ อื่นๆของค่ายภาพยนตร์ ทนุ หนา )
พระพิฆเณศ มีสว่ นผสมของศรี ษะช้ างกับร่างคน เป็ นเด็กมีปัญหาทางกาย/ถูกทําร้ าย แต่มีจิตใจ
เป็ นเทวดา อยูใ่ นสถานะ Spiritual God ใช้ สติปัญญาข้ ามพ้ นอุปสรรค ไม่ใช่กําลังและการทําลาย
พฤติกรรมการเป็ นวีรบุรุษของพระพิฆเณศตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการใช้ ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม (เหมือนคําขวัญที่
ท่องกันซํ ้าซากตามโรงเรี ยนประถมและลืมเลือนไปเมื่อขึ ้นมัธยมหรื อการศึกษาระดับโตขึ ้นมาอีก) บารมีของ
เทพเศียรช้ างองค์นี ้คือการแสดงให้ เห็นว่า อุปสรรคปั ญหาใดๆของชีวิตต้ องแก้ ด้วยสติและปั ญญา ท่านจึง
ได้ รับการยกย่องในฐานะของเทพแห่งสติปัญญา (ซึง่ ขายได้ ดีในสังคมปั ญญาทึบไร้ สติ เอามาแขวนห้ อย
บูชาและเข้ าทรงขอหวยกันอย่างน่าตื่นเต้ น ) รวมทังเป็
้ นที่เคารพของผู้ประกอบกิจศิลปวิทยาทังปวงด้
้
วย
อินเดียทําอนิเมชัน่ พระพิฆเณศเพื่อเด็กอินเดียดู และส่งออกให้ เด็กอื่นๆในโลกดู อาจรวมถึงผู้ใหญ่
ที่นบั ถือพระองค์ได้ ดดู ้ วย ตามสโลแกนการ์ ตนู ประเพณี “เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดดู ี ” ที่วอลต์ ดิสนีย์เคยสร้ างสรรค์
เอาไว้ ในชุด Disney Classics ก่อนจะถูกอนิเมชัน่ รุ่นใหม่ของอเมริกาเองและญี่ปนที
ุ่ ่เต็มไปด้ วยความรุนแรง
หยาบคายตํ่าช้ าสามานย์เข้ ามาแทนที่ มากไปกว่านันคื
้ อทําเป็ นเกมส์คอมพิวเตอร์ เสียเลย เป็ นธุรกิจอนิ
เมชัน่ ประหัตประหารสามารถปล้ นเงินและทําลายเซลล์สมองของวัยรุ่นซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อของเด็กและผู้ ใหญ่
เป็ นหลัก อะไรที่ทําให้ การ์ ตนู ของโลกเปลี่ยนไป เงิน ธุรกิจ หรื อจริยธรรม คงไม่ต้องเสียเวลาวิเคราะห์กนั มาก
ไปกว่านี ้ เพราะยิ่งวิเคราะห์ก็คงจะยิ่งสลดหดหูก่ นั ไปเท่านัน้
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ปลายปี ที่ผา่ นมา Bal Ganesh ได้ รับตัดสินจากเวทีประกวดภาพยนตร์ เพื่อเด็กของโลก LiL Star
Awrad 2008 ให้ เป็ น Best Animation Film และ Best Character หมายถึงภาพยนตร์ อนิเมชัน่ ยอดเยี่ยม
และดารานํายอดเยี่ยม ซึง่ สิ่งนี ้อาจสื่อให้ เราได้ ขบคิดกันหลายอย่างกับก้ านกล้ วยหรื ออนิเมชัน่ ชื่อดังอื่นๆ
อาทิ การ์ ฟิลด์ ซิมป์สัน เชร็ค เหล่าสรรพสัตว์ในมาดากัสการ์ สุดสาคร ฯลฯ ว่าเกิดอะไรขึ ้นกับวงการ
อุตสหกรรมบันเทิงเพื่อเด็กของโลกเราใบนี ้
2. วีรบุรุษและการจัดการเรื่องภูมิหลังทางวัฒนธรรม Cultural Background management ดู
ได้ จากตัวละครเอก โดยเฉพาะฝ่ ายชาย มักจะมาจากสังคมชนชันล่
้ าง จน แต่ไม่ยอ่ ท้ อ ทําความดีให้ โลก
ตลอด เอาชนะอุปสรรคด้ วยความอดทนกล้ าหาญและมีศกั ดิศ์ รี ของมนุษย์ ตัวเอกโลดแล่นอยูบ่ นจอความ
ยาวกว่าสองชัว่ โมงด้ วยความมุง่ มัน่ ความฝั น ความหวัง บนความขัดแย้ งต่างๆ และจบลงด้ วยชัยชนะ
แน่นอน คนทัว่ ไปมักค่อนขอดว่านี่คือ สูตรสาเร็จของหนังนา้ เน่ า ดูง่าย ประโลมโลกย์ เสียเวลาไป
กับเกร็ดย่อยๆของภาพยนตร์ ที่ตวั พระเอกนางเอกต้ องไปพบไปเห็นไปเกี่ยวข้ อง เหมือนดูบ้านทรายทอง
ปริศนา มนต์รักลูกทุง่ ฯลฯ ที่เติบโตมาจากคตินิยมคล้ ายกัน
แต่หากเข้ าไปในรายละเอียด คนที่เกี่ ยวข้ องกับดาราเอกส่วนใหญ่คือคนชันล่
้ าง คนจน คน
เสียเปรี ยบ คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล จากนักบุญหรื อองค์กรการกุศลใดๆ การที่พระเอก
นางเอกซึง่ เป็ นคนจนเหมือนกันช่วยเหลือปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนจนในภาพยนตร์ อินเดียส่วนใหญ่
สะท้ อนการต่อสู้ทางการเมืองที่เด่นชัดมาตังแต่
้ สมัยท่านมหาตมะ คานธี ท่านยาวหราล เนรูห์ นันเลยที
้
เดียว
หรื ออาจมองย้ อนหลังไปที่การเผชิญหน้ าของโครงสร้ างสังคมอินเดียที่ผกู ตรึงไว้ ด้วยระบบวรรณะ ระบบ
ชนชัน้ (Class and Social Status) ที่มีรากฐานมาจากคําสอนในคัมภีร์พระเวทยุคโบราณ ซึง่ แบ่งคนออก
จากคนด้ วยกัน ยกให้ คนส่วนหนึง่ เป็ นผู้เหนือกว่าทางฐานะการเมือง การศาสนา สิทธิในการเข้ าถึงพระเจ้ า
เป็ นชนชันปกครอง
้
อีกส่วนหนึง่ ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงเท่า ยิ่งถ้ ามีการผสมข้ ามเผ่าพันธุ์ก็ยิ่งถือเป็ นบาปมหันต์
การต่อสู้เพื่อความยุตธิ รรมของระบอบชนชันวรรณะเป็
้
นสงครามที่ยากเข็ญกว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชของ
ชาติบ้านเมืองเสียอีก ยากกว่าการกู้อิสภาพคืนจากอังกฤษเสียอีก ใช้ เวลายาวนานเป็ นพันๆปี ก็ไม่เคยสําเร็จ
แม้ ไม่เสียเลือดเนื ้อ แต่ก็เสียคุณค่าของความเป็ นมนุษย์อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ ดูเหมือนว่าจะเป็ นรอยแผลทาง
ประวัตศิ าสตร์ และเป็ นตราบาปทางสํานึกมนุษยชาติที่ไม่มีที่สิ ้นสุด
การที่มีพระเอกรับบทคนจน สู้กบั พวกนายทุน นักการเมืองอิทธิพล สู้กั บระบบสังคมกดขี่ขดู รี ด
ไม่ใช่การต่อสู้ที่เรี ยกร้ องเพื่อเอกชนะคะคาน เพราะอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนกฎหมายเชิงศาสนาได้ อยูแ่ ล้ ว
(และที่จริงพระเอกนอกจอก็รวยล้ นฟ้ากว่าที่ใครๆคิด ฮา) แต่เป็ นการต่อรองด้ วยสื่อบันเทิง ที่อาจสร้ าง
ความสุขทางอารมณ์ของคนดูที่เป็ นคนจนตัวจริ งได้ ไม่มากก็น้อย เป็ นการปลอบประโลมใจที่พอจะทําให้ คน
ดูมีความหวังในการมีชีวิตอยูใ่ นวันต่อไป พอจะสุขในทุกข์ของความจนความเครี ยดบ้ างไม่มากก็น้อย ไม่
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ต้ องคิดแค้ นกับการเสียเปรี ยบได้ เปรี ยบ แต่ก้มหน้ าทําหน้ าที่ของตนต่อไปในสังคม และเฝ้ารอที่จะดูหนัง
เรื่ องใหม่ที่เข้ ามาฉายรอบต่อไป
พระเอกบอลลีว้ ูดเป็ นคนที่คนอินเดียรักมากกว่าผู้นํารัฐบาล มากกว่านักการเมือง มากกว่าดารา
เกาหลี มากกว่านักฟุตบอลอังกฤษ คนดูภาพยนตร์ รักชารุก ข่าน รักอมิตตาป บาจัน เพราะเห็นตัวเขาเอง
เป็ นดาราอยูใ่ นจอนันด้
้ วย มีความสะเทือนใจ รับรู้สขุ และทุกข์ไปกับชะตาชี วิตของพระเอกด้ วย
นอกจากโรงงานอารมณ์ ท่ เี รียกว่ า Bollywood นีจ้ ะปลอบคนเรื่ องความเหลื่อมลา้ ต่าสูงทาง
วรรณะแล้ ว ก็ยังหลอมรวมคนที่มาจากศาสนาความเชื่อที่แตกต่ างให้ ยอมรับกันและกันได้
คงทราบกันดีวา่ ประเทศอินเดียเป็ นบ่อเกิดของกลุม่ ความเชื่อและวิธีคดิ ที่มีความแตกต่าง สูงมาก
ศาสนาเด่นๆ เช่น ฮินดู อิสลาม ซิกส์ พุทธ จนถึงโซโรเอสเตอร์ ตา่ งก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรม
ความคิดของตัว รวมไปถึงลัทธินิกายย่อยที่มีมาก่อนและหลังการเกิดศาสนาอีกไม่ใช่น้อย พื ้นที่กว้ างใหญ่
ของอินเดียมีผ้ คู นที่เชื่อในสิ่งที่ตนเองหรื อชุมชนเชื่อแตกต่างกั นไป กระจัดกระจายทัว่ ประเทศจนถึงพวกเชื ้อ
สายอินเดียที่ไปอยูต่ ามมุมอื่นๆของโลก นี่ถ้าเอาเรื่ องตระกูลภาษามาพ่วงด้ วยอีกก็ยิ่งน่าปวดหัวมากขึ ้น
เพราะภาษาอินเดียเองก็มีใช้ ในการสื่อสารอีกมากมาย ตังแต่
้ ภาษาใหญ่ๆอย่างฮินดี ทมิฬ เตลูกู มาลา
ยาลัม เบงกาลี ปั ญจาบี ฯลฯ ไปจนภาษาเล็กๆ และภาษาโบราณที่ยงั มีอิทธิพลอยูบ่ ้ าง เช่น สันสกฤต บาลี
เป็ นต้ น ภาพยนตร์ อินเดียสร้ างความเป็ นเอกภาพให้ ทกุ ผู้ทกุ คนที่มาจากศาสนาความเชื่อและภาษาที่
แตกต่างให้ มีอารมณ์ร่วมในสิ่งเดียวกัน มีความสุขและความฝั นไปกับเพลงบทเดียวกัน ดาราอินเดียไม่ได้
แบ่งว่านี่คือฮินดู นี่คือิสลาม สามารถเล่นหนังด้ วยกันได้ ร้ องรํ าทําเพลงเต้ นระบําด้ วยกันได้ คนดูตา่ งศาสนา
ก็เข้ ามานัง่ ดูภาพยนตร์ ในโรงฉายโรงเดียวกันได้ จะดูเรื่ องที่สร้ างจากภาษาไหนๆก็สนุกได้ เหมือนกัน (ซึง่ บาง
ทีก็ต้องแปลเสียงอินเดียเป็ นคําอินเดียเหมือนกัน ในกรณีที่ฉายข้ ามภู มิภาคหรื อข้ ามตัวภาษาแม่ ต้ องมี
sub-title มาช่วยทําความเข้ าใจ หรื อไม่ก็พากย์ทบั ภาษาใหม่ลงไป ซึง่ เป็ นเสน่ห์อย่างหนึง่ ในการดูหนัง -ฟั ง
เสียงจนถึงทุกวันนี ้)
การหลอมรวมความแตกต่ างขององค์ ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมด้ านศาสนาและภาษา
มาอยู่ในงานภาพยนตร์ บอลลีว้ ูด เป็ นสิ่งที่ยืนยันอีกครั้ งว่ า ในความแตกต่ าง เราอยู่ร่วมกันได้ บน
โลกนี้ และอยู่อย่ างเป็ นสุขเสียด้ วย (อย่างน้ อยก็ในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ ปรากฏหน้ าจอ)
ความสุขร่ วม(ความสุขมวลรวม)ของคนในชาติ บางทีก็ไม่อาจประเมินด้ วยเม็ดเงิน ด้ วย GDP
ด้ วยหลักเลขในตลาดหุ้นโลก หรื อการมีผ้ นู ํารัฐบาลที่ประกาศความเป็ นเสือเศรษฐกิจบนเวทีประชุมระดับ
โลก แต่เป็ นความสุขพื ้นฐานนี่แหละ ง่ายๆ สบายใจ เมื่อได้ สมั ผัสศิลปะ ได้ มีสว่ นร่วมในการใช้ จินตนาการ
ได้ สนุกร้ องรํ าทําเพลงไปด้ วยกัน ดีกว่าการทุม่ เถียงทะเลาะกันซึง่ ก็ลงเอยด้ วยการฆ่าฟั นทําร้ ายกันทุกครัง้ ไป
บอลลีว้ ดู อาจเป็ นคําตอบบางอย่างของคนมีความทุกข์และคนที่ต้องการช่วยแก้ ปัญหาความทุกข์ใช้ เป็ น
ตัวอย่างได้ ในที่นี่ไม่ใช่มงุ่ เรื่ องว่าทําหนังแบบนี ้แล้ วจะรํ่ ารวย หรื อชาติเจริญ แต่เป็ นการใช้ แนวทางของ
ศิลปวัฒนธรรมในการแก้ ปัญหาความทุกข์ของคนในชาติที่นา่ สนใจมากกว่าการพัฒนาการลงทุน
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อุตสาหกรรม ประกาศลดดอกเบี ้ย ประกาศแก้ ภาษี หรื อกู้หนี ้ยืมสินชาวบ้ านมาเพื่อสร้ างภาพลวงว่าเราอยู่
ได้ และเรารวยแสนรวย
3. ภาพลักษณ์ สมัยใหม่ ของสังคมวัฒนธรรมและคนอินเดีย Amazing Modern India
นอกจากปริมาณหนังที่สง่ ออกปี ละมากๆแล้ ว ภาพที่เห็นในภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู ยุคใหม่ ก็แปลกตาไปจาก
การรับรู้และความทรงจําเดิมของคนดู ไม่วา่ จะเป็ นภาพของตึกสูงระฟ้า ห้ องแอร์ เย็นฉํ่า รถเก๋งสปอร์ ตคันหรู
บ้ านหลังใหญ่ อินเตอร์ เน็ต แฟชัน่ ลํ ้ายุค อาจเป็ นเรื่ องปกติในสายตาคนเมืองอินเดีย แต่กลับเป็ น ของแปลก
ในสายตาของคนอื่นๆในโลก (รวมถึงชนเผ่าท้ องถิ่นห่างไกลความเจริญของอินเดียเองด้ วย)
การผูกยึดติดกับภาพของมหาราชา ทรงช้ างนัง่ พรม การยึดติดกับปราสาททัชมาฮาล ภาพแม่นํ ้าคง
คา ภาพเทวดาแขก โบสถ์พราหมณ์ พิธีกรรม โจงกระเบน ส่าหรี หนวด ผ้ าโพกหัว การเจิมหน้ าผาก ฯลฯ
เป็ นสิ่งที่ถกู กําหนดไว้ ในภาพพจน์ของคนอินเดียมาก่อน บ่อยครัง้ จึงมักจะได้ ยินคําอุทานจากผู้ชม
ภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู รุ่นใหม่วา่ “โอ้โฮ มี อย่างนีด้ ว้ ยหรื อ ” ??, “แหม แขกยุคนี ้ ทันสมัยจริ ง ”, “เขาพัฒนากัน
ขนาดนีแ้ ล้วหรื อ” ? นํ ้าเสียงแสดงความประหลาดใจต่อภาพตึกรามบ้ านช่อง ต่อองค์ประกอบฉาก ต่อ
เทคนิค Computer Graphic ต่อแฟชัน่ เสื ้อผ้ าสมัยใหม่ ต่อท่าเต้ นลํ ้ายุค ต่อเพลงที่นํามาสื่อด้ วยเสียง
ทันสมัย มากกว่าประหลาดใจกับเนื ้อเรื่ อง (หรื อเพราะเรื่ องไม่ประหลาดก็ไม่ร้ ู )
ความทึง่ มากขึ ้นคือ การเปลี่ยนแปลงทางเรือนร่ างและคุณลักษณ์ ของดารานาแสดงใน
ภาพยนตร์ ยุคใหม่ เป็ นการล้ างอคติของผู้ชมต่อหุน่ อ้ วนตันบึกบึนและหน้ าแต่งหนา-ตาคมเข้ มของดารา
ชายหญิงในอดีตไปเลย
ที่จริง ดารานําบอลลีว้ ดู ไม่ได้ เปลี่ยนไปโดยตรงกันข้ ามเหมือนดาราไทยที่กลายเป็ นเกาหลีญี่ปนไป
ุ่
เลยหรอก ไม่ได้ ทําศัลยกรรมเกลาโหนกแก้ ม ไม่ได้ เน้ นการกัดสีผม ไม่ได้ ตดั ผมทรงนักร้ องเกาหลี แต่เขายังมี
คุณลักษณ์หลายๆอย่างที่ดํารงขนบประเพณีของวีรบุรุษและวีรสตรี ตามอุดมคติเดิมตังแต่
้ แรกเริ่ม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อินเดียเอาไว้ หากแต่เปลี่ยนแปลงในเรื่ องกายภาพกันบ้ าง คือผอมเพรี ยวลง มี
ลักษณะของนายแบบนางแบบตามวงการแฟชัน่ สากลมากขึ ้น และดูเ ท่ห์ดสู วยไม่วา่ จะมาจากมุมมองของ
เอเชียหรื อฝรั่ง ที่จริงก็ต้องยอมรับว่าโครงสร้ างทางกายภาพของคนอินเดียนันได้
้ เปรี ยบอยูแ่ ล้ วเพราะเป็ น ชน
เผ่ าอารยันที่มีสว่ นผสมของคนสายพันธุ์คอเคซอยส์ สายพันธุ์ อินโด-ยูโรเปี ยน ที่ถกู วัฒนธรรมตะวันตก
ปลายยุคศตวรรษที่ 19 ให้ ความสําคัญกับเรื อนร่างสูงโปร่ง จมูกโด่ง มีกล้ ามเนื ้อสวยงามแบบนี ้ แม้ จะไม่
ทังหมดคื
้
อผิวยังเป็ นสีแดงดําอยู่ ไม่ใช่ผิวขาว แต่ก็เป็ นสีผิวที่ทํางานกับเลนส์ถ่ายภาพและแสงวิทยาศาสตร์
ได้ อย่างเหมาะเจาะ คุณลักษณ์อื่นๆที่เป็ น ตราประทับเด่น (stereotype) ของพระเอกนางเอกมีดงั นี ้
พระเอกภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู :
 หล่อเหลา สูงสง่า รูปร่างสมส่วน เป็ นชายชาตรี มีกล้ ามเนื ้อที่เต่งตึงแข็งแรง (Fit and Firm)
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 เป็ นสมชายตังแต่
้ หวั จรดเท้ า สมชายทังภายนอกและภายใน
้
มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม
 กล้ าหาญ แต่ไม่รุกราน ต่อสู้เก่งครบเครื่ องวิทยายุทธ
 อดทน ไม่ยอมแพ้ อุปสรรคใดๆ จนแต่ไม่จํานน
 บูชาความรักแท้ (รักเดียวใจเดียว) ในบางขณะอาจมีความเจ้ าชู้บ้าง ทะลึง่ ทะเล้ นบ้ าง
 โวหารดี ร้ องเพลงเพราะ เต้ นระบําเก่ง ลีลาการเต้ นเป็ นลีลาที่ทนั สมัยมากๆ
 ฯลฯ
นางเอกภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู :
 สวยมากๆ สวยไปหมดทังตั
้ ว ตา ผม หลายคนมาจากเวทีประกวดนางงามระดับโลก
 รูปร่างเซ็กส์ซี่ เต็มที่ทกุ ส่วนสัด แม้ จะใส่เสื ้อผ้ าปกคลุมก็ยงั ให้ ความรู้สกึ กระตุ้นกําหนัด
 รับบทกุลสตรี เรี ยบร้ อย จงรักภักดีในครอบครัว เป็ นแม่แบบ (model)ของแม่บ้าน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่วา่ จะเป็ นเบี ้ยล่างตลอดไป หลายครัง้ ที่เธอลุกขึ ้นมาตังคํ
้ าถามสังคม
 มีความสามารถในการร้ องรํ าทําเพลงเช่นเดียวกับพระเอก ถ้ าจะเปรี ยบเทียบกันแล้ ว ดู
เหมือนเธอจะแข็งแรงกว่าด้ วยซํ ้า เมื่อคิดคํานวณแคลลอรี่ ที่ใช้ ในการเต้ น วิ่ง และร้ องไห้
 ฯลฯ เป็ นต้ น
คุณลักษณ์ของพระเอกนางเอกบอลลีว้ ดู ก็คือคุณลักษณ์ของยอดมนุษย์ Super Hero หรื อ Super
man ในโลกบันเทิงตะวันตกนัน่ เอง จะว่าไปแล้ ว ถ้ ากวีดจิ ิตอลสามารถรจนามหากาพย์อินเดียชิ ้นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ ้นมาแล้ วไซร้ คงจะต้ องบรรจุภาคอวตารของพระผู้เป็ นเจ้ าในเรื อนร่างและคุณลักษณ์ของ
พระเอก-นางเอกบอลลีว้ ดู เหล่านี ้ลงไปด้ วย เพื่อนอินเดียบางคนเคยกล่าวว่า สํา หรับเขาแล้ ว อมิตตาป บา
จัน และ ชารุก ข่าน ก็เสมือนดัง่ การ “อวตาร” ของเทพวิษณุในโลกปั จจุบนั เลยทีเดียว จะเรี ยกว่าเป็ น “อมิต
ตาปวตาร” หรื อ “ชารุ กวตาร” ก็ไม่ผิด เมื่อใดที่เขาดูภาพยนตร์ ที่สองพระเอกนี ้ปรากฏตัวขึ ้น เขาก็ให้ ร้ ูสกึ
ปลื ้มปิ ตทิ กุ ครัง้ ความงามของดาราทังสอง
้
ความเก่งกาจสามารถของดาราทังสอง
้ การแสดงที่เข้ าถึง
บทบาททําให้ เขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขนลุกใจสัน่ ดัง่ ได้ เข้ าเฝ้าพระผู้เป็ นเจ้ าที่แสดงพระองค์ตอ่ มวล
มนุษย์เลยทีเดียว คํากล่าวที่วา่ นี ้แม้ จะรู้สกึ เป็ นอัตนิยมเกินขนาดอยูบ่ ้ าง (อาจจะชาตินิยมด้ วย หรื อถ้ าไม่
โกรธกันก็จะวิจารณ์วา่ บ้ าดาราเกินไป) แต่ก็พอจะเข้ าใจเพื่อนอินเดียคนนี ้ได้ เมื่อระลึกย้ อนหลังไปสมัยที่
พราหมณ์โบราณนําเรื่ องราวของรามาวตารมาสวมบทแสดงในพิธีกรรมบูชา โดยการเปลี่ยนเรื อนร่ างรู ป
กายของตนให้ เป็ นสีเขียว-สีเหลือง เป็ นรามาและลักษมัณ สองกษัตริย์ผ้ เู สด็จปราบสิ่ งชัว่ ร้ ายในโลกเพื่อบูชา
ความรักต่อนางสีดา การแสดงดัง่ นี ้ต่อมาพัฒนาเป็ น ละครกถักกลิ มีดนตรี และบทเพลงสรรเสริญ
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ประกอบการเต้ นของตัวละครในรามาวตาร ผู้ชมอินเดียที่ได้ ดไู ด้ ชมในโบสถ์ขณะนันก็
้ คงรู้สกึ อัศจรรย์ใจและ
ปลาบปลื ้มปิ ตสิ ขุ ไม่แพ้ ผ้ ชู มที่นงั่ อยูใ่ นโรงภาพยนตร์ ที่ฉ ายเรื่ อง“อมิตตาปวตาร” และ “ชารุกวตาร” นันเอง
้
ไหนๆก็พดู เรื่ องของเรื อนร่างแล้ ว การห่ มคลุมเรือนร่ างด้ วยเสื ้อผ้ าอาภรณ์ก็เป็ นเอกลักษณ์ที่
น่าสนใจในภาพยนตร์ อินเดียเช่นกัน นางเอกแสนสวย สามารถใส่เสื ้อผ้ าสลับกันไปกัน มาระหว่างชุดแฟชัน่ ที่
ออกแบบมาโดยดีไซเนอร์ ชนนํ
ั ้ าจากกรุงลอนดอน-ปารี สและผ้ าลายผืนใหญ่โตที่เรี ยกว่า “ส่าหรี ” ได้
ตลอดเวลาโดยไม่ทําให้ ผ้ ชู มเกิดความแปลกแยก แม้ แต่ในเพลงๆเดียวกันเมื่อเปลี่ยนท่อนขับร้ อง วรรคขับ
ร้ อง ฉากเบื ้องหลัง เสื ้อผ้ าก็เปลี่ยนสีได้ ตลอด ในสังคมผู้ลากมากดี ชนชันสู
้ ง ก็สามารถใส่สา่ หรี กบั ชุดสูท
สากลนิยมเล่นในฉากเดียวกันได้ อย่างไม่เคอะเขิน เป็ น Social lifestyle ที่ไม่แปลกแยกเหมือนในฉาก
ภาพยนตร์ ชาติอื่นๆ และถ้ าจะบอกกล่าวให้ ทงึ่ มากขึ ้น วิธีการห่มคลุมของอินเดียนี ้ กลายเป็ นบ่อเกิดทาง
วิชาแฟชัน่ ดีไซเนอร์ ในภาพยนตร์ ฮอลลีวดู หลายต่อหลายเรื่ อง เวลาที่จะต้ องออกแบบเสื ้อผ้ าตัวละครที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ แฟชัน่ โลก บรรดานักออกแบบก็จะใช้ จินตนาการ การทดลองตัดเย็บ
สรรหาวัสดุ เลือกสไตล์เสื ้อผ้ าเก๋ๆของโลก ผสมกับทําการบ้ านคือดูภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู นี ้แหละ ในที่สดุ ก็
เกิดเป็ นชุดเสื ้อผ้ าลํ ้ายุค (contemporary costume) ในภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ ไซไฟอมตะอย่าง Star War
1-6, the 5th Element หรื อภาพยนตร์ ดรามาแฟนซีอย่าง Moulin Rouge, Falls และอีกหลายเรื่ องที่คนดูคดิ
ไม่ถึงว่ามีอิทธิพลและที่มาจากหนังแขกวิ่งไล่กนั ข้ ามภูเขานี ้แหละ
4. เรื่องของเพลงและเต้ นรา (เพลงดังหนังแขก Songs and Dances) ทาไม? หนังอิ นเดียต้อง
เอาแต่ร้อง เอาแต่เต้น ? เสียเวลาในการดาเนิ นเรื ่อง เสียงบประมาณมากเกิ นไปไหมในการย้ายกองถ่ายไป
ตามภูเขาลูกโน้นลูกนี ้? เต้นแล้วได้สาระอะไรขึ้นมา? ราคาญ!!!! เฮ้ย นี ม่ าดูหนังนะเว้ย ไม่ได้มาดูลิเก เอ๊าดู
เต้นเข้าไป ไขมันออกแล้ว พุงกระเพือ่ มเชี ยว! เฮ้อ กลับเข้าเรื ่องไม่ทนั ไร ร้องเพลงอีกแระ เต้นอีกแระ ....
เสียงบ่นปนเสียงหัวเราะขบขัน เมื่อได้ เห็นภาพของพระเอกนางเอกกําลังเดินเรื่ องอยูด่ ีๆ ก็มีเพลงดัง
แว่วเข้ ามา แล้ วตัดฉากไปที่ภเู ขาเขียว ใต้ ฟ้ากว้ าง แล้ วทังเขาและเธอก็
้
ร้องเพลง ร่ายรํ าพลิ ้วไหวในสายลม
ดนตรี บทกวีคําร้ อง นาฏลีลาเคลื่อนไหว และการลําดับภาพ ผสมผสานเข้ าเป็ นเนื ้อเดียวกันบนแผ่นฟิ ล์ม
คงต้ องยอมรับว่าเป็ นธรรมเนียมไปแล้ ว สําหรับภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู ที่เ พลงและการเต้ นราเป็ น
ส่วนสําคัญที่แยกไม่ออกจากความเป็ น งานศิลปะภาพยนตร์ โดยรวม นับแต่เริ่มเกิดภาพยนตร์ มีเ สียงมาใน
อินเดียเมื่อในยุค 1940 (หมายเหตุ: ภาพยนตร์ อินเดียเรื่ องแรกสร้ างขึ ้นเมื่อ 1931 แต่เป็ นภาพยนตร์ เงียบ
ชื่อเรื่ อง Alamara)
เพลงที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ความสําเร็จเพลงแรกคือ Chandravekha ประพันธ์โดยราเยสวารา ราว
(Rajesvara Rao) เมื่อปี 1948 อยูใ่ นภาพยนตร์ ทมิฬ ได้ รับความนิยมแพร่หลายและเป็ นปฐมบทของการ
ก้ าวสูร่ ูปแบบที่เฉพาะตัวของภาพยนตร์ อินเดียที่ต้องมีเพลงดนตรี เป็ นปั จจัยสําคัญในกาลต่อมา
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อุตสาหกรรมภาพยนต์เพลงอินเดียเฟื่ องฟูมากขึ ้นในยุค 1950-60 เนื่องจากความนิยมในการสร้ าง
ภาพยนตร์ แบบพานิชยศิลป์ที่เรี ยก Masaala Film มากขึ ้น มีการว่าจ้ างนักดนตรี ที่มีฝีมือแต่งเพลงประกอบ
เนื ้อเรื่ อง และนักร้ องที่มีเสียงดี ขับร้ องเพลงบันทึกเสียงให้ กบั ดารานําในเรื่ อง เป็ นเสียงแทนตัวที่เรี ยกเป็ น
ศัพท์เฉพาะว่า “Playback singer” โดยภาพที่ปรากฏหน้ าจอเป็ นดารานําแสดงกําลังขับร้ องด้ วยเสียง
ไพเราะโหยหวน มีดนตรี ประกอบเร้ าใจ และเต้ นรํ าอวดคนดู ส่วนเบื ้องหลังนันคื
้ อการร้ องลิปซิงค์และเทคนิค
การตัดต่อการเต้ นรํ าที่ต้องใช้ การซ้ อมคิวอย่างหนักทีเดียว นักร้ อง Playback ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในเวลานัน้
ฝ่ ายหญิงคือลาตา มันเกชคา (Lata Mangeshkar) เป็ นนักร้ องที่คา่ ตัวแพงกว่านักแสดงเสียอีก เพราะ
นํ ้าเสียงของเธอมีเสน่ห์เป็ นที่ประทับใจของผู้ชมผู้ฟัง มีเพลงจากภาพยนตร์ ย้อนยุคที่เธอขับร้ องไว้ ยงั ได้ รับ
ความนิยมอยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี ้ และถูกนําไปถ่ายทอดเป็ นภาษาอื่นๆหลายเพลง (เช่น sayonara จากเรื่ อง
Love in Tokyo ซึง่ คนไทยเรารู้จกั ในชื่อ “วอนลมฝากรัก” ขับร้ องโดยบุปผา สายชล พุม่ พวง ดวงจันทร์ ,
เพลง Yeh Mausam Bheega Bheega ในภาพยนตร์ เรื่ อง ธรณีชีวิต เนื ้อไทยขับร้ องโดยยุพิน แพรทองและ
ชาตรี ศรี ชล เป็ นต้ น) ส่วนนักร้ องชายที่มีชื่อเสียงเช่น โมฮัมมัด ราฟี (Mohamad Rafi), เฮมันท์ กุมาร
(Hemant Kumar) มเฮนดรา กาปูร์ (Mahendra Kapoor เจ้ าของเพลง Neele gagan ke tale ในภาพยนตร์
Hamraz หรื อรอยรักรอยมลทิน ขับร้ องเนื ้อไทยโดยไพรวัลย์ ลูกเพชร) เป็ นต้ น
รูปแบบของดนตรี ประกอบภาพยนตร์ และเพลงขับร้ อง เรี ยกเป็ นภาษาวิชาการว่า “ฟิ ล์ มสังคีต”
Filmi Sangeet หรื อเรี ยกย่อๆว่า ฟิ ล์ มคีตะ (FilmiGit ภาษาฮินดี) เป็ นการนําทํานองเพลงพื ้นบ้ านและ
เพลงที่พฒ
ั นาจากเพลงประเพณีบางแบบของอินเดียมาจัดวางโครงสร้ างทํานองและจังหวะขึ ้นใหม่ โดยเน้ น
ทํานองสัน้ กระชับ ฟั งง่าย ติดหู จังหวะเต้ นรํ าที่ไม่สลับซับซ้ อนแบบในนาฏศิลป์ประเพณี มีความเร็วปาน
กลาง สามารถร้ องไปในขณะเต้ นได้ ง่าย มีรูปแบบกวีนิพนธ์ที่เป็ นกลอนฮินดีเรี ยกว่า กาซาล (Ghazal) ใช้
เป็ นโครงสร้ างในการเรี ยงร้ อยถ้ อยคํา มีสมั ผัสนอกสัมผัสในสละสลวย ประเภทเพลงอินเดียโบราณที่
นํามาใช้ ในภาพยนตร์ สมัยใหม่ได้ แก่ Bhajan, Dhun, Katak dance, Qawwali, Thumri, floksongs ส่วน
วิธีการขับร้ องนัน้ นักร้ องจะเลือกประยุกต์จากรูปแบบการขับร้ องโบราณต้ นแบบคือ Bhajan, Dadra,
Dhammar, Khyal, Drupad, Gazal, Geet, Kirtan, Dhun, Lakshan Geet, Qawwali, Shabad, Tappa,
Tarana และ Thumri โดยแต่ละแบบนันก็
้ สามารถมีการคลี่คลายทังวิ
้ ธีการร้ อง การเอื ้อน การเน้ นคําที่
แตกต่างกันไปตามความสามารถและประสบการณ์ของนักร้ องแต่ละคน
หลังจากยุค 1960-70 ลงมา คุณภาพการบันทึกเสียงในประเทศอินเดียก้ าวหน้ าไปมาก รวมทังการ
้
เกิดนักดนตรี สากลที่มีความรู้เรื่ องการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานอย่างดี ร่วมงานกับนักดนตรี อินเดียแนว
ประเพณีที่มีทกั ษะการบรรเลงสูง ทําให้ เพลงภาพยนตร์ มีความน่าฟั งมากขึ ้น การโฆษณาเผยแพร่งานเพลง
ภาพยนตร์ ทางวิทยุโทรทัศน์ก็มีสว่ นให้ เพลงบอลลีว้ ดู เป็ นที่นิยมสูป่ ระชาชนทัว่ ทังประเทศ
้
โดยเฉพาะสถานี
วิทยุที่มีชื่อเสียงมากในการเผยแพร่ข้อมูลเพลงภาพยนตร์ คือ ภินาคา คีตะมาลา (Binaca Geetmala) และ
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สถานีอาร์ มีน ซายานี (Ameen Sayani) จัดเป็ นสถานีสําคัญที่ อ้างอิงการจัดอันดับความนิยมของเพลง
ภาพยนตร์ ได้ เป็ นมาตรฐานในระดับเดียวกับ Bill board Chart และ BBC เลยทีเดียว
ยุค 1980 ลงมาจนถึงปั จจุบนั จากการพัฒนาต่อเนื่องของประสิทธิภาพของการบันทึกเสี ยง เรี ยบ
เรี ยงดนตรี นักร้ อง นักดนตรี การสร้ างสรรค์ของโปรดิวเซอร์ เพลง ทําให้ อุตสาหกรรมเพลงภาพยนตร์ Filmi
Sangeet เป็ นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ ดีไม่แพ้ ตวั ภาพยนตร์ เองเลย นอกจากขายเทป ขายซีดี มิวสิควีดีโอ
คาราโอเกะ เครื อข่ายเคเบิลทีวี หรื ออัพโหลดข้ อมูลเพลงผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตลงในเครื่ องมือสื่อสารใดๆ
ได้ แล้ ว ก็ยงั มีความนิยมในการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตเพลงภาพยนตร์ โดยนักร้ องตัวจริงและดาราภาพยนตร์
ที่มีชื่อเสียง เช่น ชารุก ข่ าน ซึง่ นอกจากจะแสดงภาพยนตร์ ได้ ดีแล้ ว ก็ยงั สามารถเต้ นได้ ร้ องได้ มีสมญาที่
เรี ยกกันว่า “ไมเคิล แจ็คสันแห่ งเอเชีย” หรื อ “พี่เบิร์ดแห่งบอมเบย์ ” เลยทีเดียว มีงานตระเวนทัวร์
คอนเสิร์ตทัว่ โลกทังปี
้ หรื อเมื่อใดที่เว้ นว่างจากการแสดงภาพยนตร์ นักร้ อง Playback ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
กันดีในปั จจุบนั ได้ แก่ เอส พี บาลาสุพรามีนัม (S P Balasubrahmanyam) นักแต่งทํานองและนักแต่งคํา
ร้ องมักจะถูกเรี ยกตัวเข้ าทํางานในค่ายเพลง โปรดิวเซอร์ เพลงประกอบภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสียงในปั จจุบนั เช่น
เอ อาร์ เราะห์ มัน (Allah Rakha Rahman), ชางการ์ เอชสัญ ลอย (Shankar Ehsaan Loy), วิศาล เชค
การ์ (Vishal Shekhar), ยุวนั ชังการ์ (Yuvan Shankar), ชฏิล ลลิต (Jaytin Lalit), อาเทศ ศรี วาสธรรพ
(Aadesh Shrivastava), ศานเทศ ฉันดิลี (Shandesh Shandily) เป็ นต้ น ชื่อเหล่านี ้มักจะพบในผลงานเพลง
ประกอบภาพยนตร์ บอลลีวดู ฟอร์ มยักษ์เสมอ โดยเฉพาะ เอ อาร์ เราะห์มานนัน้ ถือว่าเป็ นโปรดิวเซอร์ เพลง
อันดับหนึง่ ในวงการบอลลีว้ ูดยุคปั จจุบนั ได้ รับการยกย่องจากนิตยสารไทมส์วา่ เป็ น “โมทสาร์ ทแห่ ง
เมืองมัธราส” ซึง่ เป็ นถิ่นกําเนิดของเขา มีความสามารถทังการประพั
้
นธ์เพลง เล่นดนตรี ขับร้ อง และ
อํานวยการผลิต มีผลงานขายแผ่นเสียงและซีดีกว่า 100 ล้ านแผ่น และแถบบันทึกเสียงอีก 200 ล้ านม้ วน
จนได้ รับการบันทึกในประวัตศิ าสตร์ อตุ สาหกรรมดนตรี โลกว่าเป็ น All-time top selling recording artist
ในจํานวนนี ้ งานเพลงบอลลีว้ ดู ของเขาได้ รับรางวัลระดับโลกมากมาย ภาพยนตร์ เรื่ องล่าสุด Slumdog
Millionaire 2008 ได้ รับรางวัลทังออสการ์
้
, ลูกโลกทองคํา, BAFTA, National Film Award, Film fare
Awards ภาพยนตร์ เรื่ องอื่นๆที่ได้ รับการยกย่องว่ามีงานเพลงคุณภาพดีมาก เช่น เรื่ อง Dil Se 1998 เพลง
Chaiyya Chaiyya ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น top 10 World Music List และเพลงประกอบภาพยนตร์ Roja
1991 ได้ รับการโหวตจากนิตยสารไทมส์วา่ เป็ นหนึง่ ในสิบของเพลงประกอบภาพยนตร์ ที่ดีที่สดุ ในโลก
(หมายเหตุ: เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องอื่นๆที่เกิดจากฝี มือคอมโพสเซอร์ ชนเยี
ั ้ ่ยมที่ไทมส์ยกย่อง เช่น
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 เป็ นต้ น)
ย้ อนไปคําถามก่อนหน้ านี ้ว่า ทาไมหนังแขกต้ องร้ องเพลง? ทาไมหนังแขกต้ องเต้ นรา?
ไม่มีก็ได้ ไม่เสียหายอะไร เพราะมีภาพยนตร์ หลายเรื่ องที่มิได้ สนใจว่าจะต้ องขายเพลง ขายการ
เต้ นรํ า ก็ประสบความสําเร็จ แต่วา่ ส่วนใหญ่แล้ วหนีไม่พ้นการร้ องเพลง การเต้ นรํ า
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พระเอกเต้ น นางเอกรํ าฟ้อน ซุปเปอร์ ฮีโร่ที่มีความสามารถทางการร้ องรํ าผ่านเสียงดนตรี ประยุกต์ที่
ยังแสดงอัตลักษณ์บางอย่างของพื ้นบ้ านพื ้นเมือง เป็ นสิ่งที่ไม่นา่ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นในโลกสมัยใหม่ที่ดําเนิน
องค์ประกอบภาพยนตร์ ไปในเรื่ องสมจริงสมจัง (Realistic) แม้ ตวั บอลลีวดู เองก็เน้ นการดําเนินเรื่ องที่สมจริง
สมจังเช่นเดียวกันกับชาวบ้ าน
แต่มีสิ่งพิเศษที่ยงั คงเป็ นปริศนาให้ โลกภาพยนตร์ อื่นๆต้ องขบคิด นัน่ คือ บทบาทหน้ าที่ของภาษาที่
เรี ยกว่า “อวัจนภาษา” (nonverbal communication)
อวัจนภาษา เป็ นภาษาที่เหนือคําพูดและการเขียนปกติขึ น้ ไป นอกกรอบกฏเกณฑ์ของตัวบทภาษา
ที่คมุ เข้ าด้ วยไวยากรณ์และกติกาควบคุมทางสระพยัญชนะวรรณยุกต์ออกไป นอกเหนือวงศ์วา นย่านเครื อ
คําศัพท์ที่พดู ที่เพี ้ยนกันออกไป หากแต่เปล่งออกมาด้ วยการใช้ ทา่ ทาง ใช้ เสียงเพลง ใช้ จงั หวะ เป็ นกลวิธีของ
การจัดวางตกแต่งให้ ทา่ ทางกิริยานันน่
้ าดู อ่อนช้ อยขึ ้น มีเสน่ห์ขึ ้น เป็ นภาษาทางกายที่ไม่ต้องใช้ เสียงพูด ไม่
จําเป็ นต้ องใช้ ทา่ ทางสมจริงก็ร้ ูความหมายนันได้
้ เป็ นการใช้ ศลิ ปะแห่งหัวใจมาสื่อสาร
เสียงของร่ างกาย ศิลปะแห่ งหัวใจที่สื่อสารด้ วยท่าเต้ น เป็ นสิ่งที่เคยมีมานานช้ า ในโลกของ
นาฏกรรม การบูชา การแสดงความรื่ นเริงที่มีพลานุภาพมากกว่าการเปล่งเสียงธรรมดา
กลายเป็ นการร่ายรํ า เป็ นฟ้อน เป็ นโขน เป็ นละคร เป็ นบทเพลงอันงดงาม ผู้ชมมิใช่เพียงแต่มนุษย์
ธรรมดา หากแต่สิ่งเหนือธรรมชาติยงั ได้ แบ่งปั นด้ วย
ในโลกแห่งวัตถุ โลกโลกาภิวตั น์ เราบางคนลืมภาษาแห่งจิตใจนี ้ไปแล้ ว แต่อิ นเดียยังไม่ลืมและยัง
ใช้ สื่อได้ อยูอ่ ย่างไม่เคอะเขิน
เพราะเขาตระหนักดีวา่ สังคมวัฒนธรรมเขาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี ้มาด้ วยความภักดีในองค์พระผู้เป็ น
เจ้ า บันทึกประวัตศิ าสตร์ แห่งความทรงจําและถ่ายทอดกันต่อๆมาด้ วยความรู้สกึ ดีงาม เห็นคุณค่าในความ
เป็ นมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมผ่านโลกจําลองของการเต้ นการรํ า ซึง่ เป็ นคุณค่า ที่ละเอียดอ่อนทางจิตใจ ใน
ท่ามกลางความรุนแรงโหดร้ ายของธรรมชาติ ของระบอบการเมืองเศรษฐกิจ ของระบบวรรณะ ของความ
แตกต่างขัดแย้ งในความเชื่อและการสื่อสารด้ วยภาษาพูดภาษาเขียน อย่างน้ อยก็ยงั มีพื ้นที่เล็กๆที่หวั ใจของ
คนทุกยุคสมัยเข้ าไปสนทนากันได้ อย่างอิสระเสรี ปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการใดๆ นัน่ คือความสุขใน
เพลงและการเต้ นรานี ้เอง
เพลงและการเต้ นราของบอลลีวูด เชื้อเชิญให้ เราทุกคน ทุกชาติพันธุ์ ได้ ร่วมสังสรรค์ กันใน
บทเพลงและการเคลื่อนไหว ปลดปล่ อยใจไปจากความทุกข์ โทมนัสทั้งหลายที่โถมทับ อยู่ในชีวิต
จริง และฝากเงาเสียง ฝากร่ องรอยเท้ าบนเงาสายตา เติมพลังขั้นละเอียดประณีตให้ เราได้
ย้ อนกลับออกไปต่ อสู้กับโลกอึกทึกครึกโครมภายนอกด้ วยความสดชื่นรื่ มรมย์ อีกครั้ ง
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5. แฟนคลับภาพยนตร์ บอลลีว้ ูด (Bollywood Fan club) แม่ยกภารตะฟิ ล์ม เป็ นแม่ยกอนาล็อก
ในยุคดิจิตอล ยังเป็ นคนธรรมดาที่มีความทุกข์ มีความหวังในชีวิตที่ดีกว่าของวันพรุ่งนี ้ มีความรักโลภโกรธ
หลงเยี่ยงปุถชุ นทัว่ ไป และพร้ อมที่จะติดตามผลงานการแสดงของพระเอกนางเอกเจ้ าบทบาทผ่านหน้ าจอ
ภาพยนตร์ จนถึงจออินเตอร์ เน็ต เฝ้าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของดาราคนโปรดผ่านโทรศัพท์มือถือ
คนดูภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู ขนาดที่เรี ยกได้ วา่ เป็ น “แฟนคลับหนังแขก”นัน้ มิใช่เพียงแต่คนอินเดีย
มิใช่เพียงแต่คนเชื ้อสายอินเดีย แต่เป็ นคนอีกมากมายในโลกที่มีโอกาสเสพสัมผัส และติดอกติดใจในความ
พิเศษอะไรบางอย่างที่ไม่อาจสรรหาได้ จากภาพยนตร์ สญ
ั ชาติอื่น
การเกิดแฟนคลับนันพิ
้ สจู น์ได้ จากรอบฉายภาพยนตร์ ที่ยงั คงมีผ้ เู ข้ าชมเนืองแน่น หนังแผ่นทังจริ
้ ง
และปลอมยังขายทํารายได้ ดีเสมอในตลาดวิดีโอ และเว็ปไซต์ของคนรักหนังอินเดียที่มีปรากฏอยูท่ กุ ภาษา
มีจํานวนมากกว่าหนังนอกแขนงฮอลลีว้ ดู ทุกชาติพนั ธุ์รวมกัน
อะไรที่ทําให้ เกิดแฟนคลับภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู แม้ กระทัง่ นอกประเทศอินเดีย และสิ่งที่เกิดขึ ้นบอก
เล่าอะไรกับเรา? น่าจะพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี ้
 นี่คือตัวจริง เสียงจริงของประชาชนที่อุปถัมภ์ ภาพยนตร์ การมีบอลลีว้ ดู เป็ นเสาหลักของสื่อ
บันเทิงนา้ เน่ าแห่ งโลกตะวันออก (East Soap Opera) ไม่ได้ หมายความว่าคนดูคือพวกต้ อยตํ่า
ไร้ สติปัญญา แต่นี่คือคนที่รอคอยการเสพชมภาพยนตร์ จริงๆที่แสดงความจงรักภักดีและจริงใจกว่า
พวกแฟนหนังอาร์ ต หนังอินดี ้ หนังปั ญญาชน เขาพร้ อมที่จะรอชม พร้ อมที่จะจับจ่ายใช้ สอย และ
พร้ อมที่จะสะเทือนใจหัน่ ไหวไปกับเหตุการณ์ใดๆทังในจอและนอกจอของดาราบอลลี
้
ว้ ดู ที่เขารัก
เขาเมตตา มีเรื่ องที่จะได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าคนดูหนังอาร์ ต หนังอินดี ้ ซึง่ เป็ นพวกที่คยุ กับ
ใครไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่คบกับใคร และคนทําหนังอาร์ ตหนังอินดี ม้ กั จะขี ้เหนียวไม่ลงทุนสนับสนุนผลผลิต
ทางภาพยนตร์ ใดๆนัก ซึง่ คงไม่ใช่ตลาดที่วงการอุต สาหกรรมภาพยนตร์ ปรารถนานัก
 แฟนคลับ สนใจการได้ แบ่งปั นความฝั นโรแมนติก สนใจการหลีกหนีชีวิตอันขมขื่นทุกเมื่อเชื่อวัน
ด้ วยการชมภาพยนตร์ บอลลีว้ ดู แม้ จะเห็นชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาไม่ตา่ งจากตัวเอง อาทิ แม่ผวั
ทะเลาะกับลูกสะใภ้ พ่อบ้ านเจ้ าชู้ ฯลฯ ก็ยงั ปลอบใจตัวเองได้ ว่ า นัน่ คือการแสดง แม้ บางทีตวั เองก็
เข้ าไปเป็ นหนึง่ ในตัวละครในฉากนันๆเลยก็
้
มี
 ภาษาพูด ภาษาบท ของบอลลีว้ ดู เมื่อได้ รับการแปลเป็ นภาษาอื่นๆ ล้ วนแต่ถกู แปลด้ วยความ
งดงามไพเราะ ส่วนที่ได้ รับการแปลข้ ามภาษาที่สวยงามที่สดุ น่าจะเป็ นเนื ้อเพลงที่ใช้ ขบั ร้ อง
แตกต่างจากภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู บางเรื่ องที่เน้ นความถ่อยเถื่อนหยาบคาย ตัวอย่าง ภาษาเลวๆใน
ภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู ที่เข้ าฉายตามโรงภาพยนตร์ เมืองไทยหรื อตามวิดีโอน่าจะเป็ นประจักษ์พยานได้
ดี เมื่อสื่อภาษาสวยงามแล้ ว ก็ทําให้ เกิดการยกระดับจิตใจขณะเสพชมไปด้ วย ไปในทางที่ดี
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 ยืนยันอีกครัง้ หนึง่ พระเอกนางเอก หัวใจของการดําเนินเรื่ อง มีบคุ ลิกที่ทรงเสน่ห์ ถูกใจผู้ชมทัง้
เอเชียและยุโรป คือตัวกลางที่ผกู มัดความรักในภาพยนตร์ กบั สังคมอินเดียได้ อย่างชัดเจน
 ความตื่นตาตื่นใจของการผลิต ภาพยนตร์ สง่ ออก มักเน้ นความยิ่งใหญ่ตระการตา โอ่อา่ มหัศจรรย์
น่าทึง่ รวมถึงการจัดองค์ประกอบศิลปะของการถ่ายทําและตัดต่อในยุคสมัยใหม่ มีเอกลักษณ์ที่ทํา
ให้ คนดูสนใจและชื่นชม รอดูเรื่ องต่อๆไป ในที่สดุ ก็กลายเป็ นว่าติดความเป็ นบอลลีว้ ดู ไปเลย
ก้ าวใหม่ จากบอลลีว้ ูดสู่คอเรี ยวู้ด
(From Bollywood to Koreawood, คําหลังนี ้ยังไม่มีใช้ ผู้เขียนสมมติเอาเองเล่นๆ)
สืบเนื่องจากหลายข้ อข้ างต้ นที่เอ่ยมา มีข้อสังเกตถึงอีกปรากฏการณ์หนึง่ ของอุตสาหกรรมส่งออก
ภาพยนตร์ แห่งเอเชีย นัน่ คืออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี (Korean Entertainment Industry) ที่ได้ รับความ
นิยมเรื่ อยๆในสังคมตะวันออกปั จจุบนั และมีทีทา่ ว่าจะขยายการส่งออกไปสูส่ ว่ นอื่นๆของโลกด้ วยในที่สดุ
นักวิจยั ของเกาหลีใต้ ได้ ใช้ เส้ นทางสูค่ วามสําเร็จและการสร้ างอัตลักษณ์ (Identity) ของบอลลีว้ ดู
เป็ นส่วนหนึง่ งานศึกษา และมีการเปรี ยบเทียบกับสูตรสําเร็จของบอลลีว้ ดู ฮอลลีว้ ดู และส่วนอื่นๆของโลก
คําตอบส่วนหนึง่ ที่เกาหลีค้นพบ (หมายเหตุ: ข้ อมูลส่วนบุคคล) คือปริศนาว่าทําไมบอลลีว้ ดู จึงครองใจคน
ทัว่ ไปในโลกได้
ในเรื่ องวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนอินเดีย ที่ผา่ นช่วงเวลาของการล่าอาณานิคมมาแล้ ว แต่
ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ อย่างแข็งแกร่ง มีความรักชาติบ้านเมือง ซึง่ สะท้ อนไปถึงการแสดงออกถึง
ความเป็ นตัวของตัวเองอย่างพอเพียงและพอใจ ไม่ต้องดัดจริตเสแสร้ งหรื อง้ อคนอื่น เดินร่วมกับโลก
สมัยใหม่ได้ แต่ไม่ทอดทิ ้งรากเหง้ าเดิม พฤติกรรมนี ้สะท้ อนออกมาในการบริโภคสื่อบันเทิง ซึง่ ตัวภาพยนตร์
บอลลีว้ ดู เป็ นคําตอบที่ดีที่สดุ
ประเทศจนๆประเทศหนึง่ ที่มีพลเมืองมากมายล้ นมือรัฐบาลจะดูแลได้ มีศาสนาที่แตกต่าง มีภาษา
ที่แตกต่าง มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง มีการศึกษาและวิถีชีวิตที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับสังคมตะวันตก มี
ปั ญหาโรคภัยไข้ เจ็บ มลภาวะ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษ ฯลฯ สิ่งเหล่านี ้เป็ นผลพวงมาจากการปกครองที่
กดขี่ขม่ เหงของอังกฤษนักล่าอาณานิคม ทําให้ ระบบการจัดการประเทศแต่เดิมต้ องแปรเปลี่ยน และเมื่อ
อังกฤษคืนเอกราชให้ อินเดียกลับต้ องต่อสู้กบั ริว้ รอยบาดแผลหลายอย่างที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาอันขื่นขมนัน้
การปรับตัวใหม่ทางด้ านภาษา กฎหมาย การเมืองภาครัฐและท้ องถิ่น ไม่เคยประสบความสําเร็จ แต่เมื่อเกิด
ภาพยนตร์ ขึ ้นมา ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
เกาหลีทึ่งบอลลี วดู้ เช่นเดียวกับทุกคนทึ่งว่า อิ นเดียกลายเป็ นประเทศทีม่ ี การสร้างภาพยนตร์ มาก
ทีส่ ดุ ในโลก และแน่นอนว่ามี คนชมภาพยนตร์ มากทีส่ ดุ เช่นกัน
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หากถามว่า การเกิดภาพยนตร์ ขึ ้นมาเป็ นความสําเร็จจริงๆไหม จะเป็ น Creative Economy ให้ ได้
นํามาพัฒนาประเทศจริงไหม ไม่อาจตอบได้
ซึง่ แน่นอนว่าดูๆจากสภาพปั ญหาสังคมที่ยงั เกิดขึ ้นทุกเมื่อเชื่อวันก็คงไม่ต้องตอบ แต่เรื่ องที่
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เกาหลีสนใจมากคือ การใช้ สื่อภาพยนตร์ เป็ นสินค้ าในฐานะสินค้ าวัฒนธรรม
(Cultural Content) ซึง่ กลายเป็ นแนวนโยบายสําคัญที่เกาหลีใช้ เป็ นเงื่อนไขปั จจัยในการผลิตสื่อบันเทิงของ
ตนออกมาสูต่ ลาดโลก และกําลังจะเป็ นสินค้ าสําคัญที่สดุ ของประเทศที่คอ่ ยๆแซงหน้ าสินค้ าอุตสาหกรรม
เหล็กหรื อไฟฟ้าที่เคยทํารายได้ มหาศาลให้ กบั เกาหลีมาก่อนหน้ านี ้ เป็ นสินค้ ามวลรวมที่มีความโดดเด่นจาก
สินอื่นๆ เพราะมันมีชีวิตวิญญาณ มีจินตนาการ มีการสร้ างสรรค์ที่เกิดเป็ นการสื่อแสดงวัฒนธรรม (Cultural
Expression) และมีอตั ลักษณ์ที่สะท้ อนคุณค่าของวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลีด้วย (Korean Modern
Cultural Identity)
ลูกค้ าของเกาหลีที่ซื ้อ Cultural Content มีหลากหลาย ทังครอบครั
้
ว กลุม่ ชน และปั จเจกชน แต่
กลุม่ ที่ใหญ่ที่สดุ ที่เกาหลีมองเห็นความโดดเด่นแตกต่างจากอินเดียคือ ลูกค้ าวัยรุ่ น (Teen consumer) ซึง่
เป็ นกลุม่ ที่พร้ อมจะจ่ายโดยไม่ต้องการต่อรอง สนใจแฟชัน่ ที่แปลกใหม่หวือหวา เสื ้อผ้ าที่ดเู ก๋ไก๋ การ
ประดิษฐ์ ใหม่ของร่างกายที่ให้ ความรู้สกึ แนวความจริงเสมือน ทําให้ ดวู า่ ศิลปิ นมีความสวยสง่าเหนือคนปกติ
ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ไม่ได้ แตกต่างจากจังหวะก้ าวของอินเดียที่ผา่ นมาเลย เพียงแต่วา่ เกาหลีใช้ เทคโนโลยีได้ ค้ มุ ค่า
กว่า มีการสร้ างกระบวนการประชาสัมพันธ์สินค้ าได้ ทนั สมัยกว่า มีวิธีการยัว่ ให้ ซื ้อให้ นิยมที่รุนแรงกว่า
ภาพยนตร์ ซีรี่ส์เกาหลีที่เน้ นจักรๆวงศ์ๆก็อาศัยวิ ธีการของอินเดียมาช่วยเสริม หากแต่ไม่ต้องไปร้ องไปเต้ นให้
เหนื่อยอย่างโจ่งแจ้ งเท่านัน้ ส่วนพวกร้ องพวกเต้ นจัดแยกไปที่เวทีคอนเสิร์ต ประกอบศิลปิ นวัยรุ่นหน้ าตาดี
(ร่างกายประดิษฐ์ ใหม่) ที่มีพลังเต้ นอย่างน่าทึง่ ร้ องเพลงภาษาเกาหลีเป็ นหลัก รูปแบบการแสดงบนเวที
คอนเสิร์ตนันเกาหลี
้
ได้ ประสมประสานความเด่นของอุตสาหกรรมเพลงอเมริกนั เข้ าไปด้ วย เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ และละครเกาหลี กําลังเป็ นสินค้ าทางวัฒ นธรรมที่ขายดีที่สดุ ในตลาดเอเชีย ปั จจุบนั ภาพยนตร์
ทุกเรื่ อง ละครทุกเรื่ อง ล้ วนมีเพลงประกอบจํานวนมาก ขายควบคูไ่ ปกับการฉายและหลังการฉาย สินค้ า
วัฒนธรรมนอกจากภาพยนตร์ ละคร คอนเสิร์ตแล้ ว ก็ยงั มีอนิเมชัน่ ซึง่ แน่นอนว่า ได้ ประสมประสานทังฮอล
้
ลีว้ ดู และบอลลีว้ ดู เข้ าไว้ ด้วยกัน ยกตัวอย่างงานที่สําเร็จที่สดุ คือการ์ ตนู ปุ๊ กก้ า Pukka ที่มีตวั ละครเป็ นนินจา
นักสู้ แต่ยงั ต้ องมีฉากสารภาพรักวิ่งไล่กนั ตลอดเรื่ องอยู่ มีเพลงและเต้ นประกอบ ในที่นี ้ต้ องหมายเหตุวา่ ใน
การ์ ตนู เรื่ องนี ้ ผู้หญิงคลัง่ รักมาเป็ นฝ่ ายวิ่งไล่ผ้ ชู ายแทน กลับกันกับสูตรของบอลลีว้ ดู แต่ถ้ามองลึกเข้ าไปใน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวตั น์ “ผู้หญิงคลัง่ รัก” นี่แหละ คือภาพที่เห็นจริงๆหน้ าเวทีคอนเสิร์ต
เกาหลี หน้ าจอโทรทัศน์รายการละครซีรีย์ส์เกาหลี เหล่านี ้เป็ นการเกิดใหม่ของแม่ยกลิเกดิจิตอล
เรื่ องของการส่งออกสินค้ าทางวัฒนธรรมของเกาหลียงั ไม่อาจสรุปได้ ในที่นี ้ว่าสําเร็จหรื อไม่ เพราะ
เวลายังน้ อยเกินไปที่จะพิสจู น์ตนเอง แต่ก็ฝากเป็ นข้ อคิดพิจารณาและติดตามการทํางาน Cultural content
ของเกาหลีกนั ต่อไปในภายหน้ าแล้ วกัน
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เรื ่องของเพลงดังหนังแขก ยังคงจะมี อะไรให้ศึกษาและคิ ดถึงอีกมาก
เรื่ องที่อยากฝากไว้ ท้ายสุด คือคําถามชิงรางวัลใหญ่จากรายการเกมส์เศรษฐี ในภาพยนตร์ ชนะเลิศ
ออสการ์ เรื่ องล่าสุด Slumdog Millionaire ที่เป็ นผลผลิตของบอลลีว้ ดู ที่ประสบความสําเร็จในเวทีโลก
ชะตากรรมของภาพยนตร์ ไทย จะเป็ นอย่างไรดี จงเลือกคําตอบข้ อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้
a. We are cheating
b. We are lucky
c. We are genius
d. We are written
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