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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง “ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ว่ามีลกั ษณะที่ขดั และไม่ขดั ต่อกฏหมายไทยเป็ นอย่างไร งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ น
การวิจยั เชิงคุณภาพประเภทการวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) โดยภาพยนตร์ที่นาํ มาศึกษา ได้แก่ ภาพยนตร์ ฮอลลี
วูดที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย จํานวน 10 เรื่ อง ที่เข้าฉายในระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2016 สําหรับ แนวคิดที่นาํ มาใช้
เป็ นกรอบในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเรื่ องภาพลักษณ์ (Image) แนวคิดเรื่ องสัญวิทยา (Semiology) และแนวคิดเรื่ องการ
เล่าเรื่ อง (Narration) ในภาพยนตร์
ผลการศึกษา พบว่า ภาพยนตร์ฮอลลีวดู ที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยมีการนําเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทย
ในภาพยนตร์ แบ่งได้เป็ น 2 ด้าน คือ 1) ภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทย และ 2) ภาพลักษณ์ที่ไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย
ภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทยปรากฏในภาพยนตร์ 5 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง The Beach (2000), Bangkok Dangerous
(2008), The Hangover part 2 (2011), Only God Forgives (2013) และ Skin Trade (2014) โดยมีประเด็นในการ
นําเสนอภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อต่อกฏหมายไทย แบ่งเป็ น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยเป็ นเมืองแห่ งยาเสพติด 2) ประเทศ
ไทยเป็ นเมือ งแห่ งการค้าประเวณี 3) ประเทศไทยเป็ นเมื อ งแห่ ง การคอร์ รั ป ชั่น 4) ประเทศไทยเป็ นเมื อ งแห่ ง
อาชญากรรม ส่ วนภาพลักษณ์ที่ไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เรื่ อง ได้แก่ Rambo 4(2008), Bitter
Sweet (2010), The Impossible (2012) Railway Man (2013) และThe Asian Connection (2016) โดยประเด็นในการ
นําเสนอภาพยนตร์ที่มีภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทยแบ่งเป็ น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยมีภูมิทศั น์ที่สวยงาม 2)
ชาวไทยเป็ นผูท้ ี่มีน้ าํ ใจ 3)ประเทศไทยมีวฒั นธรรมที่งดงาม 4) ประเทศไทยมีความผูกพันลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนา
คําสําคัญ : ภาพลักษณ์, ภาพยนตร์ฮอลลีวดู

Abstract

The research on “The Image of Thailand in Hollywood Films” is aimed at learning about the image
appearing of Thailand’s in Hollywood films and if it is contrary to the laws of Thailand or not. The qualitative
research was based on textual analysis of ten studied Hollywood films that were shot in Thailand and released
between 2000 and 2016. The conceptual framework for data analysis included Image, Construction,Semiology and
Film Narration.

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2040

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

The results of the research found that there were two aspects of image construction in Hollywood films
shot in Thailand, which were 1) image contrary to the laws of Thailand and 2) image not contrary to the laws of
Thailand.
Image contrary to the laws of Thailand was found in 5 films including The Beach (2000), Bangkok
Dangerous (2008), The Hangover Part 2 (2011), Only God Forgives (2013) and Skin Trade (2014). Four significant
points that made the image contrary to the laws of Thailand were: 1) Thailand was a city of drugs; 2) Thailand was a
country of prostitution; 3) Thailand was a country of corruption; and 4) Thailand was a country of crime.
Five films whose image was not contrary to the laws of Thailand were Rambo 4 (2008), Bitter Sweet
(2010), The Impossible (2012), Railway Man (2013) and The Asian Connection (2016). Four significant points that
made the image not contrary to the laws of Thailand were: 1) Thailand had beautiful scenery; 2) Thai people were
generous; 3) Thailand had a graceful culture; and 4) Thailand was profoundly tied to Buddhism.
Keywords: Image, Hollywood Films
1. บทนํา

ภาพยนตร์ (films) เป็ นศิลปะเพื่อความบันเทิงชนิดหนึ่งที่แพร่ หลายทัว่ ไปในทุกชาติทุกภาษา นอกจากจะเป็ น
ศิลปะแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชนชาติน้ นั ๆ และยังถือเป็ นสื่ อมวลชนที่มีบทบาทและมีอิทธิ พลต่อ
สังคมโดยทัว่ ไป เนื่องจากภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัย ทั้ง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม (สุ วิมล วงศ์รัก, 2547) ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (2558) ได้กล่าวถึง
ภาพยนตร์ ว่า ภาพยนตร์ เป็ นศิลปะสําหรับมวลชนเพราะเป็ นสิ่ งที่ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย นอกจากนี้ ภาพยนตร์ ยงั มี
บทบาทให้ความบันเทิง ช่วยบันทึกเรื่ อ งราวแห่ งยุคสมัย และสามารถส่ งสารเผยแพร่ อุดมการณ์หรื อปลูกฝังรสนิ ยม
ให้ก ับมวลชนโดยง่ าย เหตุ น้ ี เองภาพยนตร์ จึงได้รับการตระหนัก ว่ามีค วามสําคัญ และมีบทบาทต่ อ สังคมโดยรวม
ภาพยนตร์จึงนับว่าเป็ นหนึ่งในสิ นค้าทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นรู ปธรรมมากทีส่ ุ ด เนื่องจากในการนําเสนอเรื่ องราวนั้นมีการ
ถ่ายทอดและนําเสนอเนื้ อหาที่ครอบคลุมถึงสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนี ยมประเพณี เหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้น การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงวิถีชีวติ ของคนในสังคมนั้นๆด้วย จึงถือได้ว่าภาพยนตร์ เป็ นการบันทึกเรื่ องราวและ
ถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบสื่ อชนิ ดหนึ่ ง และเอกสิ ทธิ์ พันธุ์พูล (2554) ได้กล่ าวว่า ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อ ที่มีพลังทาง
วัฒนธรรมอย่างมาก และมีอิทธิพลสูงในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากภาพยนตร์ “เป็ นภาษาสากล”
ที่สามารถเข้าถึงได้ท้งั คนทีไ่ ม่รู้หนังสื อและคนที่มีการศึกษารวมทั้งภาพยนตร์ ยงั มีภาษาและไวยากรณ์เป็ นของตัวเอง
เป็ นศิลปะร่ วมสมัยที่ผสมผสานมิติของภาพ เสี ยง ดนตรี การแสดง ภาพยนตร์ เป็ นการนําภาพแต่ละภาพมาเรี ยบเรี ยง
พร้อมทั้งให้เสี ยงประสานจนภาพเหล่านั้นต่อเข้าด้วยกันเสร็ จสมบูรณ์ และมีความหมายเป็ นการสร้างภาพความเป็ นจริ ง
ในภาพมายา
การเติบโตของภาพยนตร์มีวิวฒั นาการที่ยาวนานจนกระทัง่ ถึงการเติบโตของเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ จาก
มุมเดียว เช่น การถ่ายภาพการแสดงละคร การเล่าเรื่ องด้วยภาพ การใช้ภาพใกล้ - ไกล การจัดองค์ประกอบของภาพ ที่
เรี ยกว่า miss - en - scence และการตัดต่อภาพ จากภาพที่ไม่เกี่ยวกันมาผสมกันเพื่อสื่ อความหมายดังที่เรี ยกว่า Soviet
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Mongtage ที่ทาํ ให้ภาพยนตร์ ได้รับการขนานนามว่าเป็ นศิล ปะแขนงที่เจ็ด เพราะมองว่าภาพยนตร์ เป็ นศาสตร์ แขนง
หนึ่ งที่ไม่ต่างจากศิล ปะทั้งหกด้าน ได้แก่ นาฏกรรม สถาปั ตยกรรม ประติ มากรรม ดนตรี และวรรณกรรม โดย
ภาพยนตร์ จึงถือว่าเป็ นศิลปะแขนงใหม่ที่ใช้ศิลปะแห่ งภาพและเสี ยงรังสรรค์โลกแห่ งจินตนาการเป็ นภาพความจริ ง
และเสมื อ นจริ งผ่ า นทางสายตาของผู้ช ม อี ก ทั้ง ยัง ผสานศิ ล ปะทั้งหกเข้า มารวมกัน จนเกิ ด เป็ นภาพยนตร์
(กําจร หลุ ยยะพงศ์, 2557) ส่ งผลให้ก ารเล่ าเรื่ อ งสามารถตีความหมายไปสู่ ภาพยนตร์ ในฐานะปฏิ บตั ิการทางสังคม
อันหมายถึงภาพยนตร์ จะมีความเกี่ยวพันกันทางสังคมทั้งในด้านของผูผ้ ลิต (sender) ที่จะผลิ ตเนื้ อหา (message) ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการแฝงความหมายบางประการ โดยผ่านช่อง
ทางการสื่ อสาร (chanel) หลากหลายและหลายครั้ง จนกระทัง่ ถึงการรับชมและการพิจารณาจากผูช้ ม (receiver) จนถึง
กระบวนการรับรู้และเกิดการตีความหมาย
ภาพลัก ษณ์ประเทศไทยที่เ กิ ดจากความรู้ สึ ก หรื อ ทัศนคติ (Affective Image) เป็ นภาพลัก ษณ์ที่เ กิ ดจาก
ความรู้สึกที่ถูกประเมินหลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรื อเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเห็นหรื อการได้ยนิ รวมถึงการรับภาพยนตร์เช่นกัน ทําให้นกั ท่องเที่ยวเกิด
ทัศนคติหรื อมีความรู้สึกที่ดีหรื อไม่ดีต่อสถานที่เหล่านั้น ภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวม (Overall / Global Image)
เป็ นภาพลักษณ์ที่เ กิดจากการรับรู้ เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ที่เ กี่ยวกับการประเมิน
ความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่างๆของสถานที่น้ นั (Affective Image) เกิดเป็ นองค์รวมหรื อภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึก
นึกคิดของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานที่น้ นั ๆ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ตามคุณลักษณะต่างๆ ของสถานที่
เช่น ทิวทัศน์ภูมิประเทศ อากาศ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และสิ่ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็ นต้น และ
ความรู้สึกที่ดีหรื อไม่ดีต่อคุณลักษณะต่างๆ นั้น เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดหรื อภาพลักษณ์ของ
ประเทศหนึ่งๆ (จิรายุทธ์ สนดา ,2557) โดยภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตา
ของนัก ท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะมาจากสื่ อ ใดๆก็ตาม เช่ น ผลการวิจยั ของ อารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) ได้
ทําการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีได้เข้ามา
เที่ยวในประเทศไทย ได้ผลวิจยั ว่าในการที่ชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะประเทศไทย
มีความสวยงามทางธรรมชาติ และความเป็ นมิตรของคนในท้องถิ่น รวมถึงมีความเด่นในด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ส่ ว นด้านความคุ ้มค่าของเงิ นในการท่องเที่ยว คื อ มีแหล่งขายสิ นค้าที่ถูก (Fascinating Cheap Shopping) อาหาร
หลากหลาย (Exotic Food) แหล่งประวัติศาสตร์ ที่เป็ นมิตร (Friendliness Historical Sites) ชานเมืองที่ไม่ถูกทําลาย
(Tropical Unspoiled Countryside) และมีทิวทัศน์สวยงาม (Beautiful Scenery) นอกจากนี้ประเทศไทย ยังมีภาพลักษณ์
ที่เ ด่ นในด้า นคุ ณ ค่ าที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความรู้ (Epistemic Value) ได้แ ก่ การมีประสบการณ์ใ นวัฒนธรรม ที่ แตกต่ า ง
(Difference Culture Experience) การมีประสบการณ์กบั อากาศที่แตกต่าง (Different Climate Experience) เช่น แหล่ง
ประวัติศาสตร์ ทะเล ชนบทที่ไม่ถูก ทําลาย ทิว ทัศน์ที่ส วยงาม และความรู้ สึ ก ถึ งการได้พกั ผ่อ น สอดคล้อ งกับผล
การศึกษาโครงการศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่อ งเที่ยวของประเทศไทยในสายตานัก ท่องเที่ยวชาวต่ างชาติกล่ าวว่า
ภาพยนตร์มีอิทธิพลจากการสะท้อนภาพลักษณ์จากชมภาพยนตร์ที่นาํ เสนอด้านภาพลักษณ์ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ ใช้เ ป็ นสิ่ งที่ประกอบการตัดสิ นใจเข้ามาท่อ งเที่ยวในประเทศไทย ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่จะส่ งผลให้ก าร
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทยมีก ารพัฒนาและเติ บโตขึ้ นได้ (จุฑ ามาศ วิศาลสิ งห์ และคณะ, 2555) ทําให้
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ต่างประเทศเริ่ มให้ความสนใจและเลือกประเทศไทยเป็ นเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ มากขึ้ น ด้วยสถานที่ที่สวยงาม
เหมาะกับบทภาพยนตร์ ท้ งั ที่ใช้สถานที่ถ่ายทําและนําเสนอในภาพยนตร์ ว่าเป็ นประเทศไทยจริ ง และเป็ นการสมมติ
เมืองหรื อประเทศขึ้นก็ตาม โดยภาพยนตร์จากฮอลลีวดู มีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่ องแรกของฮฮลลีวดู ที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยเรื่ อง “ช้าง” ในปี พ.ศ.2463 และ
ภาพยนตร์เต็มเรื่ อง เรื่ อง “The beach” ที่ถือได้ว่าเป็ นภาพยนตร์สร้างชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมากตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2543
แต่ในขณะเดียวกัน การรับรู้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็ยงั มีภาพลักษณ์ในเชิงลบ
เช่นกัน เพราะการเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยของชาวต่างชาติต่างก็รับประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันในทั้งใน
พื้นที่แต่ละภูมิภาค สภาพอากาศ ชุมชน และผูค้ นในท้องที่น้ นั ซึ่ งมีผลต่อทัศนคติที่นักท่องเที่ยวได้รับมีความแตกต่าง
กัน จากผลการวิจยั ของอารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) กล่าวว่านักท่องเที่ยวมองเห็ นประเทศไทยเต็มไปด้วยมลพิษ มี
การเอาเปรี ยบจากพ่อค้าแม่คา้ ประเทศไทยเป็ นดินแดนแห่ งการค้ายาเสพติดและมีโสเภณี เด็ก ซึ่ งภาพลักษณ์ดงั กล่าวมี
ผลทางด้านภาพลักษณ์เชิงลบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไม่ขาดสายและมีแนวโน้มที่จะรุ นแรงมากขึ้นส่ งผลกระทบ
เชิงภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงเศรษฐกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนการนําเสนอภาพยนตร์ ของฮอลลีวูดที่มีการกล่าวถึงประเทศไทยในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่
การถ่ายทํา บทพูดที่กล่าวถึงประเทศไทย นักแสดง การนําเสนอด้วยภาพ ดนตรี ประกอบ ตลอดจนการสร้างความหมาย
ที่มีการสื่ อถึงประเทศไทยจากภาพยนตร์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการศึกษา จะมีการสะท้อนความหมายในด้านภาพลักษณ์
ของประเทศไทยที่มีท้งั เชิงบวกและเชิงลบที่ปรากฏในภาพยนตร์ซ่ึงมีท้งั ขัดต่อกฏหมายไทย และไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย
เนื่ อ งจากการขออนุ ญ าตเข้า มาถ่ ายทําภาพยนตร์ ในประเทศไทยต้อ งผ่านกระบวนการตรวจสอบจากกองกิ จ การ
ภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาก่อน ซึ่ งในการศึกษาผูว้ ิจยั กําหนดผลการศึกษาโดย
ภาพรวมของการนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพยนตร์ ฮอลลีวูดที่มีการถ่ายทําในประเทศไทยจากแนวคิด
เกี่ ย วกับ การนํา เสนอเกี่ ย วกับ การผลิ ต ซํ้าทางวัฒ นธรรมของ Walter Benjamin ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น ใช้ค ํา ว่ า
“ Re – Presentation” ที่กล่าวถึงกระบวนการผลิตซํ้า และการเผยแพร่ ทางวัฒนธรรมโดยผ่านงานทางด้านเทคโนโลยี
ต่ า งๆในเชิ ง บวก แต่ ใ นคํา ว่ า “ Re –Presentation”ยัง มี ก ารนํา เสนอในแง่ มุ ม ของการ “นํา เสนอใหม่ ” และ
“การเป็ นตัวแทน” นั่นคือการนําเสนอ “ภาพแทน” (Representation) ซึ่ งเป็ นเพียงแค่ความหมายนัยยะหนึ่ งของคําที่
ซับซ้อน Hall Stuart ได้นิยามคําว่า “ Representation” ว่าเป็ นการผลิตสร้างความหมายโดยใช้ระบบสัญญาณ เป็ นการ
พยายามที่จะเสนอแนวความคิดเชื่อมโยงกับระบบสัญญาณเข้าด้วยกัน หรื อเป็ นการนําเสนอผ่านระบบสัญญาณนั่นเอง
Hall พิจารณาว่า ระบบการนําเสนอภาพแทนนั้นเกิดขึ้นจากสองระดับด้ว ยกัน คือ 1) ในระดับของการนําเสนอภาพ
แทนในใจ (Mental Representation) เป็ นการพยายามตีความจริ งรอบตัวมนุ ษย์ซ่ึ งเป็ นกระบวนการกลัน่ กรองที่เกิดขึ้น
รอบตัวบุคคลให้เป็ นความรู้หรื อความคิดหนึ่ งๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 2) ในระดับของการนําเสนอภาพแทนภายนอก
เป็ นการสื่ อ สารความคิ ดหรื อความรู้ ที่อ ยู่ในหัวสมองออกมาให้ผอู้ ื่นรับทราบโดยระบบสัญ ญาณหนึ่ งๆ เช่ น ภาษา
เป็ นต้น ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า การนําเสนอภาพแทนนั้นมีข้ นั ตอนในการกลัน่ กรอง “ ความจริ ง” อย่างน้อยสองระดับ
คือการกลัน่ กรองและจัดการเรี ยบเรี ยงความรู้ความคิดในหัวสมองมนุ ษย์ และกลัน่ กรองและจัดการเรี ยบเรี ยงความรู้
ความคิดภายนอกโดยผ่านระบบสัญญาณนั่นคือ ภาษา ทําให้ Hall เสนอวิธีการศึกษาการนําเสนอภาพแทนในเชิงการ
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“สร้าง” ความหมาย (Construction Approach) ซึ่ งตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานที่ว่า การนําเสนอภาพแทนนั้นไม่ใช่เป็ น
กระบวนการนําเสนอที่โปร่ งใส หรื อ เป็ นเพียงการถ่ายทอดสิ่ งรอบข้างโดยตรงโดยไม่มีก ารบิดเบือ น หากแต่เ ป็ น
กระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมาย กล่าวคือ ในขณะที่ส่ิ งรอบข้างไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง หากแต่
นักเขียนหรื อ ผูน้ าํ เสนอภาพแทนนั้นใส่ “ความหมาย” ลงไปในกระบวนการนําเสนอจากแง่มุมดังกล่าว ผูเ้ ขียนบท
ภาพยนตร์หรื อ ผูน้ าํ เสนอนับว่ามีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการสร้างความหมาย เนื่ องจากเป็ นผูก้ าํ หนดกรอบ
และให้ความหมายกับสิ่ งรอบข้างที่ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง เช่นเดียวกันกับการนําเสนอภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ที่มีการใช้กลวิธีในการสร้างความหมายผ่านกระบวนการเล่าเรื่ องและถ่ายทอดลงสู่
ภาพยนตร์ (สรพงษ์ วงศธีรธรณ์, 2556)
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดความหมายถึงมโนทัศน์เรื่ องภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ปรากฏอยู่
ในภาพยนตร์ฮอลลีวดู ที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ถึงความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) และ
ความหมายโดยนัย (Cognative Meaning) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาและการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย
การปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยผ่านการประกอบสร้างของภาพยนตร์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ภาพยนตร์ ดา้ นการใช้
ภาษาทางภาพยนตร์ และองค์ประกอบในการสร้ างความหมายที่ส ะท้อนภาพลักษณ์ข องประเทศไทยและปรากฏใน
ภาพยนตร์ ทั้งนี้ ผลของการวิจยั สามารถนําไปประกอบการส่ งเสริ มภาพลัก ษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
ตลอดจนระดับโลกได้ เพื่อ เป็ นแนวทางประกอบการส่ งเสริ มกลยุทธ์และปรับปรุ งแก้ไขแผนพัฒนาทางด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อให้ทราบถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ฮออลลีวูดที่ขดั และไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย
ในการนําเสนอภาพยนตร์ฮอลลีวดู
3. การดําเนินงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ ตัวบท (Texual analysis) เนื้ อหาของภาพยนตร์ ฮอลลีวูดที่ใช้เป็ น
ตัวอย่างในการศึกษา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข่าว
บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมอง ทัศนคติ
รวมถึงรู ปแบบการนําเสนอต่างๆ มาประกอบกับการวิเคราะห์ตวั บทในภาพยนตร์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีแม่นยํา
ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น ซึ่งภาพยนตร์ที่ใช้ในการศึกษานั้นพิจารณาและคัดเลือกภาพยนตร์ ที่ผลิตและจัด
จําหน่ายภายใต้ลิขลิทธิ์ของฮอลลีวดู ที่มีการเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยและเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ในประเทศไทย
จํานวน 10 เรื่ องโดยเข้าฉายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2559 (ค.ศ. 2000-2016) ซึ่ งการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ที่
ใช้ในการวิจยั จะวิเคราะห์ภายใต้กฏหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวิดิ
ทัศน์ พ.ศ. 2551 เพราะภาพยนตร์ท้งั หมดได้ถูกถ่ายทําภายในประเทศไทย ซึ่งภาพยนตร์ที่นาํ มาศึกษา ได้แก่
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ตาราง 1 รายชื่อภาพยนตร์ ทคี่ ดั เลือกและนํามาใช้ ในการศึกษาวิจัย
ลําดับ
เรื่อง
1
The beach
2
Bangkok dangerous
3
Rambo 4
4
Bitter sweet
5
The hangover part 2
6
The impossible
7
Only god forgive
8
Railway man
9
Skin trade
10
The Asian connection

ประเภท
Thriller/ Drama
Thriller/Action
Thriller/Action
Romantic/Comedy
Farce
Thriller/ Drama
Drama/Thriller
Drama/ Biography
Drama/Crime
Action

ปี ทีเ่ ข้ าฉายในไทย
2000
2008
2008
2010
2011
2012
2013
2013
2014
2016

4. ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ท้ งั หมดในด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ ฮอลลี
วูดที่ข ัดและไม่ข ัดต่ อ กฏหมายไทยในการนําเสนอภาพยนตร์ ฮอลลี วูด โดยวิเ คราะห์ จ ากองค์ประกอบหลัก ของ
ภาพยนตร์ประกอบกับแนวคิดการเล่าเรื่ อง ได้แก่ 1) ภาพ: คือ ภาพที่ปรากฏเป็ นสถานที่ถ่ายทําในมุมต่างๆ ที่แสดงให้
เห็ นว่าเป็ นประเทศไทยโดยที่ไม่ต้อ งมีบทพูดหรื อ การแนะนําว่าที่นี่เ ป็ นอัตลัก ษณ์ข องประเทศไทย เช่ น ภาพวัด
พวงมาลัย พานบายศรี ท้องทะเล เรื อ ธงชาติไทย 2) เสี ยง: คือ เสี ยงบทพูด การสนทนาและ/หรื อการบรรยายของตัว
ละคร ที่ใช้ในการสื่ อสารกัน เสี ยงบรรยายประกอบในแต่ละฉากหรื อแสดงแทนความรู้สึกนึ กคิดของตัวละคร รวมถึง
เพลงและดนตรี ป ระกอบในแต่ ล ะฉาก เช่ น เพลงที่มีเ สี ยงร้ อ งเป็ นภาษาไทยทั้งที่เ ป็ นทั้ง ภาษากลางหรื อ ท้อ งถิ่ น
(ภาษาเหนื อ/อีส าน) และเสี ยงเครื่ องดนตรี ไทย 3) เนื้ อหาและแก่ นเรื่ อง คือ โครงเรื่ องของภาพยนตร์ ที่ถูกสร้างและ
ถ่ายทอดออกมา โดยมีการกําหนดว่าต้องมีประเทศไทยเกี่ ยวข้อ ง ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ สถานการณ์ เหตุ การณ์ และ
บุคคลซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ที่สาํ คัญแบ่งได้เป็ นประเด็นหลัก คือ
ภาพยนตร์ที่มีภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง The beach (2000),
Bangkok dangerous (2008), The hangover part 2 (2011), Only god forgives (2013) และ Skin trade (2014) โดย
ประเด็นในการนําเสนอภาพยนตร์ที่มีภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทยแบ่งเป็ น 4 ประเด็น คือ 1) ประเทศไทยเป็ นเมือง
แห่ ง ยาเสพติด 2) ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งการค้าประเวณี 3) ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งการคอร์ รัปชัน่
4)ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งอาชญากรรม ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลผูว้ ิจยั พบประเด็นที่มีการนําเสนอภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในภาพยนตร์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทย สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) ประเทศไทยเป็ นเมืองแห่ งยาเสพติด โดยภาพยนตร์ นําเสนอว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถหายา
เสพติดได้ง่าย ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง The beach และ Only God forgives และThe Hangover part 2 ทั้ง 3 เรื่ องนี้ มีการ
กล่าวถึงว่าประเทศไทยสามารถหายาเสพติดได้ง่ายมาก เช่น กัญชา ซึ่งสามารถหาได้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมือง
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ใหญ่ ไนท์ค ลับ หรื อสถานที่ อ โคจรที่ เ ป็ นที่รู้จ ัก ในกันในหมู่นัก ท่อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ในขณะที่ เรื่ อง Bangkok
dangerous แม้ภาพที่นําเสนอไม่ได้ก ล่ าวถึ งโดยตรงว่ายาเสพติดหาง่าย แต่ก็ก ล่ าวถึ งว่ามียาเสพติ ดพัว พันในกลุ่ ม
อาชญากรรมเพื่อใช้ในการประกอบการอื่นๆ
2) ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งการค้าประเวณี ที่แทรกซึ มอยู่ทว่ั ทุกมุมของประเทศไทย และเป็ นที่กล่าวถึง
อย่างกว้างขวางในหมู่นัก ท่องเที่ยวว่าประเทศไทยเป็ นเมืองแห่ งการค้าประเวณี ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยาม
กลางคืน เช่ น ไนท์ค ลับ หรื อ แม้กระทัง่ การเกี่ยวโยงเรื่ อ งอาชญากรรมการค้าประเวณี เช่น การซื้ อ ขายเด็ก สาวจาก
ต่างจังหวัดเพือ่ การค้าประเวณี พบในภาพยนตร์เรื่ อง Bangkok dangerous และ เรื่ อง Skin trade ส่ วนในภาพยนตร์ เรื่ อง
The beach ในภาพยนตร์นาํ เสนอเป็ นสถานที่แห่ งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ที่เสนอภาพว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี และ
มีภาพที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินไปกับผูห้ ญิงไทยที่มีลกั ษณะการแต่งกายด้วยผ้าน้อยชิ้นตามถนน ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่าเป็ นเมืองแห่ งการค้าประเวณี อย่างโจ๋ งครึ่ ม แต่ในภาพยนตร์ เรื่ อง Only god forgives และBangkok dangerous
นําเสนอภาพอโคจรสถาน คือ บาร์ และไนท์คลับที่ซ่ึ งสามารถไปหาผูห้ ญิงบริ การได้โดยง่าย ซึ่ งหมายรวมถึงการค้า
และเสพยาเสพติดภายในสถานแห่ งนั้นด้วยเช่นกัน
3) ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ งการคอร์ รัปชัน่ พบในภาพยนตร์ เรื่ อง Bangkok dangerous โดยภาพยนตร์
จะกล่าวถึงบุคคลที่ตกเป็ นเป้ าหมายในการถูกสังหาร ซึ่ งทุกคนล้วนเป็ นบุค คลที่ถูกบ่งชี้ว่าเป็ นบุคคลที่มีการกระทํา
กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนบังหน้าด้วยความโปร่ งใส แต่ความเป็ นจริ งแล้วเป็ นเพียงฉากบังหน้าเพื่อการกระทําทุจริ ต
ด้วยกลโกง อํานาจมืด และอิทธิพลท้องถิ่น
4) ประเทศไทยเป็ นประเทศแห่ ง อาชญากรรม เป็ นอํา นาจมื ด และอิ ท ธิ พ ลท้อ งถิ่ น ที่ ป กคลุ ม ใน
กรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก นักการเมืองทุจริ ตมีกลโกงที่มีภาพความโปร่ งใสช่วยเหลือประชาชนบังหน้า โดยส่ วนใหญ่
จะมีความเกี่ยวข้องกับธุ รกิจที่มีความพัวพันกับอาชญากรรม เช่น บาร์ ไนท์คลับที่มีผหู้ ญิงใส่ ชุดน้อยชิ้นออกมาเต้น
กลางคลับที่มีเสาอยูก่ ลางเวที และมีอีกส่ วนหนึ่งที่กาํ ลังนัง่ กับแขก สื่ อให้เห็นว่าเป็ นหญิงผูข้ ายบริ การ พบในภาพยนตร์
เรื่ อง Only god forgives เแก่นของเรื่ องถูกเชื่อมโยงมาจากการที่น้องชายของพระเอกของเรื่ อง พลั้งมือฆ่าโสเภณี ไทย
ตาย ฉากนี้เปรี ยบเสมือนการหาแหล่งค้าประเวณีเป็ นเรื่ องปกติและหาได้ง่ายมากของประเทศไทย รวมไปถึงการพัวพัน
กับยาเสพติด ส่ วนภาพยนตร์เรื่ องBangkok dangerous กล่าวถึงบุคคลที่ตกเป็ นเป้ าหมายสังหารล้วนเป็ นบุคคลที่ถูกบ่งชี้
ว่าเป็ นบุคคลที่ไม่ดี จึงถูกว่าจ้างให้ลอบสังหาร เช่น การมีความพันพันกับการค้าประเวณี เช่น ตามชนบทโดยการหลอก
หรื อซื้ อ เด็กสาวจากพ่อแม่ที่ติดหนี้ จาํ นวนมากแต่ไม่สามารถใช้หนี้ ได้จึงต้องขายลูกสาวมาให้กบั นายทุนเพื่อนําไป
ค้าประเวณี ซึ่ งนายทุนนั้นอาจจะเป็ นทั้งนายทุนและนักการเมืองทั้งไทยและต่างชาติ เช่นเดียวกันกับภาพยนตร์ เรื่ อง
Skin trade ที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ องอาชญากรรมที่ เ กี่ ย วพัน กับ การค้า ประเวณี อํา นาจมื ด และอิ ท ธิ พ ลที่ ป กคลุ ม ใน
กรุ งเทพมหานคร แต่ ภาพยนตร์ ไม่ได้เจาะจงเรื่ อ งของปลายทางหรื อต้นตอของอิ ทธิ พลด้านมืดดังว่ามีค วามเป็ นมา
อย่างไร และทั้งสองเรื่ องนี้เกี่ยวโยงไปถึงเรื่ องยาเสพติด และการค้าประเวณีดว้ ยเช่นกัน
ส่ วนภาพยนตร์ที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย ปรากฏในภาพยนตร์ 5 เรื่ อง ได้แก่ Rambo 4 (2008),
Bitter sweet (2010), The impossible (2012), Railway man (2013) และThe Asian connection (2016) โดยประเด็นใน
การนําเสนอภาพยนตร์ ที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ขดั ต่อ กฏหมายไทยแบ่งเป็ น 4 ประเด็น คื อ 1) ประเทศไทยมีภูมิทศั น์ที่
สวยงาม 2) ชาวไทยเป็ นผูท้ ี่มีน้ าํ ใจ 3) ประเทศไทยมีประเพณี และวัฒนธรรมที่งดงาม 4) ประเทศไทยมีความผูกพัน
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ลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนา โดยประเด็นที่มีการนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
1) ประเทศไทยมีภูมิทศั น์ที่ส วยงาม ภาพยนตร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารนําเสนอความสวยงามและ ความอุ ด ม
สมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทะเล ที่จงั หวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต นําเสนอชายหาด และนํ้าทะเลที่สวยงาม สระ
มรกต เป็ นการนําเสนอเชิงการท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยได้ชื่อว่ามีทะเลและหมู่เกาะที่สวยงามมากไม่แพ้ประเทศอื่น
เป็ นประเทศที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจที่ จ ะใช้เ ป็ นที่ พ ัก ผ่ อ น ภาพยนตร์ ที่ มี ก ารนํา เสนอภาพเชิ ง การการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้แก่ The impossible, Bitter sweet ส่ วนเรื่ อง Railway man เป็ นการนําเสนอการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ วัด และสถานที่ที่มีอยูจ่ ริ งในภาพยนตร์ คือ สะพานข้ามแม่น้ าํ แคว (จังหวัด
กาญจนบุรี นําเสนอภาพความสวยงามของสะพานข้ามแม่น้ าํ ซึ่งเป็ นจุดท่องเที่ยวริ มแม่น้ าํ แคว และความอุดมสมบูรณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ส่ วนเรื่ อง Rambo 4 ถึงแม้แก่นเรื่ องในการนําเสนอจะมีความรุ นแรงเพราะ มีเค้าโครงมาจาก
เรื่ องจริ ง เป็ นสงครามกลางเมือ งที่ถือ ว่านานที่สุดในเขตชายแดนไทยพม่าซึ่ งเป็ นความขัดแย้งของพม่าและชนเผ่า
กะเหรี่ ยง แม้ว่าการถ่ายทําจะใช้สถานที่ในประเทศไทยเป็ นสถานที่ถ่ายทําทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่จาํ ลองเป็ นในประเทศ
พม่าและเขตชายแดนพม่า ซึ่งใช้สถานที่ถ่ายทําใน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ในส่ วนที่กล่าวถึงประเทศไทยคือ
อําเภอแม่สา จังหวัดเชียงใหม่เป็ นฟาร์มงูแม่สา (แต่ในเรื่ องกล่าวว่าเป็ น อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก) ภาพที่ปรากฏ ใน
ภาพยนตร์ เป็ นรู ปแบบของชุมชนในต่างจังหวัด วิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย การ นําเสนอในภาพยนตร์ แสดงให้เห็ นถึงชุมชน
เล็ก ๆ ในประเทศไทยนั้นมีค วามสงบ และความอุ ดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติข องพื้ นที่ทางตอนเหนื อ ของ
ประเทศไทย การใช้ชีวิตของคนในชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิตของคนชุมชน คงความเป็ นอัตลักษณ์ที่ชดั เจนของชุมชน
ในชนบทในประเทศไทย ส่ วนภาพยนตร์ เรื่ อง The Asian connection นําเสนอความสวยงามในสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็ นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอีกที่หนึ่ ง คือ วัดเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี, วิวแม่น้ าํ เจ้าพระยาและพระปรางค์วดั อรุ ณ
ราชวรารามทีน่ างเอกนัง่ เรื อหางยาวออกมาในฉากตอบจบของเรื่ อง แม้ภาพไม่ได้ต้ งั ใจในการนําเสนอเชิงการท่องเที่ยว
แต่ก็สามารถช่วยเผยแพร่ มุมมองของประเทศไทยในอีกมุมหนึ่ งได้บา้ งเช่นกัน รวมถึงฉากการส่ งมอบเงินที่วดั ก็ใช้
สถานที่ถ่ายทําที่โรงถ่ายภาพยนตร์ของกันตนา (Kantana Movie town) ในจังหวัดนครปฐม ที่แสดงให้เห็ นว่า ประเทศ
ไทยก็มีโรงถ่ายภาพยนตร์ ท่ีถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามเช่นกัน และภาพยนตร์ เรื่ อง Bitter sweet ถ่ายทําและนําเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เกือบทั้งหมด เช่น ทะเลแหวก วัดถํ้าเสื อ และสระมรกต ซึ่งสถานที่ถ่ายทําทั้งหมดนั้น
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญแห่ งหนึ่งในประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็ น
อย่างดี และในบางสถานที่น้ นั ก็เป็ น Unseen Thailand ด้วย
2) ชาวไทยเป็ นผูท้ ี่มีน้ าํ ใจ ภาพยนตร์ ที่นาํ เสนอเกี่ยวกับนํ้าใจและความช่วยเหลือของคนไทย ที่พบในเรื่ อง
The impossible ตลอดทั้งเรื่ อง คือ หลังจากการเกิดภัยธรรมชาติอย่างไม่คาดฝันการสร้างตัวละครเป็ นจุดเชื่อมระหว่าง
เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ตอ้ งพบกับคนในพื้นที่ นัน่ คือคนไทยในชุมชนที่เป็ นผูค้ น้ พบและตามหา รวมไปถึงผูท้ ี่เข้า
มาช่วยเหลือ สถานพยาบาล ตลอดจนตํารวจ แก่นเรื่ องนอกจากจะนําเสนอความหายนะของภัยธรรมชาติ แต่ในการ
เดินเรื่ องก็มีการนําเสนอเรื่ อ งความมีน้ าํ ใจของคนไทยที่แสดงความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและแสดงความเต็มใจที่จ ะ
ช่วยเหลือแม้ว่าการสื่ อสารจะค่อนข้างลําบากเนื่องจากมีความแตกต่างของภาษา แต่ภาพยนตร์ ก็แสดงให้เห็ นถึงความมี
นํ้าใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างมากที่สุด
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3) ประเทศไทยมีประเพณี และวัฒนธรรมที่งดงาม ภาพยนตร์ เรื่ อง Bitter sweet มีก ารนําเสนอภาพที่แฝง
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่เป็ นอัตลักษณ์ของคนไทย ในภาพยนตร์นน่ั คือการ “ไหว้” ภาพยนตร์ เรื่ อง Bitter
sweet นําเสนอวัฒนธรรมการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน ในฉากที่ไบรอันมาพบพ่อ-แม่ของทิชาที่จงั หวัดกระบี่ และถาม
เพื่อนที่ชื่อเวิร์นเนอร์ว่า นัน่ กําลังทําอะไร ก็คือการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน,การนําเสนอรู ปแบบของประเพณี วนั ลอย
กระทง และ การชกมวยไทยซึ่ งถื อ เป็ นศิ ล ปะการป้ องกัน ตัว ของไทยอี ก แขนงหนึ่ ง ที่ เ ป็ นความน่ า สนใจ จาก
ชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมากเช่นกัน ซึ่งภาพยนตร์ท้งั 5 เรื่ องนี้ ถือได้ว่าเป็ นภาพยนตร์ที่เผยแพร่ วฒั นธรรมไทยสู่ สายตา
ชาวต่างชาติ ให้ได้เห็นวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามของประเทศไทยให้ได้รู้จกั มากขึ้น
4) ประเทศไทยมีความผูกพันลึกซึ้ งกับพระพุทธศาสนา พบในภาพยนตร์ เรื่ อง Bitter sweet เช่น การเจิมรถ
การแขวนพวงมาลัยหรื อพระที่กระจกในรถ หรื อการมัดผ้าแพรหลากสี ที่ตน้ ไม้ใหญ่หรื อศาลพระภูมิแสดงให้เห็ นว่า
นัน่ คิการสักการะบูชา และในฉากที่ทิชาไหว้ศาลพระภูมิที่บา้ นที่บชู าด้วยดอกไม้ พวงมาลัยและไหว้ดว้ ยธูป เพราะคน
ไทยมีความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาสามารถปกปักษ์รักษาคุม้ ครองเราได้
5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจ ัยเรื่ อ งภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ ที่ข ัดและไม่ข ดั ต่ อกฏหมายไทย ผูว้ ิจยั พิจ ารณา
ศึกษาและวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดการเล่าเรื่ อง แนวคิดเรื่ องสัญวิทยา ในการพิจารณาการสร้างความหมายของ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ ฮอลลีวูด พบว่า ภาพยนตร์ ที่มีภาพลักษณ์ท่ีขดั ต่อกฏหมายไทย มี 5 เรื่ อง และ
ภาพยนตร์ ที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ขดั ต่อกฏหมายไทย มี 5 เรื่ องโดยการสร้างความหมายนั้นเป็ นการสร้างและเสนอภาพ
แทนในใจของทีมผูผ้ ลิตในกระบวนการผลิตจนกระทัง่ ออกมาในรู ปแบบของภาพยนตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อง
การประกอบสร้างความหมายที่กล่าวว่า เป็ นการพยายามเสนอภาพแทนในใจโดยผูผ้ ลิตที่ตีความจริ งรอบตัวมนุ ษย์ซ่ึ ง
เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองสิ่ งที่เ กิดขึ้นรอบตัวให้เป็ นความรู้หรื อ ความคิดหนึ่ งๆที่เกิดขึ้นภายในจิ ตใจและเป็ นการ
นําเสนอภาพแทนภายนอก เป็ นการสื่ อสารความคิดหรื อ ความรู้ ที่อยู่ในหัวสมองออกมาให้ผอู้ ื่นรับทราบโดยระบบ
สัญญาณหนึ่งๆ เช่น ภาษา เป็ นต้น (สรพงษ์ วงศธี รธรณ์ , 2556) ซึ่ งในเรื่ องที่มีผลการวิเคราะห์ว่าภาพยนตร์ ที่ขดั ต่อ
กฏหมายไทย สามารถจําแนกได้เป็ น 4 ประเด็น คือ เรื่ องยาเสพติด การค้าประเวณี การคอร์รัปชัน่ และการอาชญกรรม
ซึ่ งจากการวิเคราะห์ท้ งั หมดมีความเกี่ ยวข้อง พัวพัน และเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่กบั ว่าภาพยนตร์ จะเน้นการนําเสนอใน
ประเด็นใดเป็ นหลัก เช่น ภาพยนตร์เรื่ อง The beach ที่เน้นการนําเสนอเรื่ องเกี่ยวกับยาเสพติดเป็ นหลัก และเรื่ องการ
ค้า ประเวณี นํา เสนอเป็ นเรื่ องรอง ถึ งแม้จ ะกล่ าวถึ ง เพี ยงเล็ ก น้อ ยในส่ ว นครึ่ งหลังของภาพยนตร์ แต่ ภ าพแสดง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏก็คือสถานบันเทิงและการค้าประเวณี และการค้าประเวณี ส่ วนใหญ่จะนําเสนอเป็ น
บาร์ ผับ ไนท์ค ลับ และมีก ารค้าประเวณี ร่ว มด้ว ยทั้ง ผูห้ ญิ งและสาวประเภทสอง ซึ่ งผลการวิจ ัย นี้ สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยั ของอารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยเต็มไปด้วยมลพิษ การที่พ่อค้าแม่คา้ เอาเปรี ยบ
นักท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็ นดินแดนแห่ งการค้ายาเสพติด โสเภณี เด็ก และมีผลทางด้านภาพลักษณ์ต่อเนื่ องมาจนถึง
ปัจจุบนั อย่างไม่ขาดสายและมีแนวโน้มที่จะรุ นแรงมากขึ้นส่ งผลกระทบเชิงภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยรวมถึงเศรษฐกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
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ส่ วนภาพยนตร์ ไม่ขดั ต่อ กฏหมายไทย ส่ วนใหญ่ จะนําเสนอเชิงการท่อ งเที่ยวด้วยภาพสถานที่ท่อ งเที่ยวที่
สวยงาม เช่น ชายหาด ทะเล ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ,ทุ่งนา ภูเขา หมู่บา้ นในชนบทที่มีความเงียบสงบ วิถี
ชีวิตที่เรี ยบง่าย เช่ น ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และเขาชี จรรย์ ที่จ .ชลบุรี สะพานแม่น้ าํ แคว ที่. กาญจนบุรี สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ อารยา วรรณประเสริ ฐ (2542) ได้ทาํ การศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยใน
สายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เ ข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ที่ได้ผลวิจ ัยว่าในการที่ชาวต่างชาติเ ลือ กที่จ ะ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีความสวยงามทางธรรมชาติ ส่ วนภาพในกรุ งเทพมหานครที่
นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่เป็ นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น พระปรางค์วดั อรุ ณราชวราราม
การล่อ งเรื อ ในแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นตัว เลือกในการเลือ กเข้ามาพัก ผ่อนให้
ชาวต่างชาติดว้ ยการคงความชัดเจนไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของประเทศไทย รวมถึงการนําเสนอประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยที่สวยงาม เช่น การไหว้ การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน เป็ นวัฒนธรรมปฏิบตั ิของคนไทย, ความสวยงาม
และความเป็ นมาของประเพณี ลอยกระทง ความมีน้ าํ ใจช่ว ยเหลือ ซึ่ งกันและกัน และการยิ้มของคนไทย ก็มีส่ ว น
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการนําเสนอความเป็ นไทยด้วยเช่นกัน
จาการสรุ ปผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ขดั ต่อกฏหมายไทยในเรื่ องของ
ยาเสพติดและการค้าประเวณี ที่ยงั คงเป็ นปั ญหาเกี่ยวพันกับอาชญากรรมอันดับต้นๆของประเทศ ที่ไม่เ พียงแต่มีการ
กระทําการค้าภายในประเทศเท่านั้น แต่ประเทศไทยยังเป็ นแหล่งเชื่อมโยงในการค้ามนุ ษย์กบั ต่างประเทศแถบเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วย เช่น การซื้ อขายเด็กผูห้ ญิงจากพ่อแม่ในชนบทของประเทศไทยเพื่อส่ งขายให้กบั ต่างชาติใน
การค้า ประเวณี เรี ย กว่ า การค้า มนุ ษ ย์ข ้ามชาติ นั่นเองซี่ งทั้งหมดนั้น ก็มี ค วามเกี่ ยวโยงกับ กลโกงการคอร์ รัป ชั่น
ด้วยเช่นกัน และหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะสังเกตเห็ นว่าทุกประเด็นจากการวิเคราะห์มีความเกี่ยวเนื่ องและเชื่อมโยง
กันด้วย แต่ข้ ึนอยูก่ บั ว่ายนตร์เรื่ องใดจะยกประเด็นในเรื่ องใดมาเป็ นแก่นเรื่ องหลักในการนําเสนอในภาพยนตร์เรื่ องนั้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ถึงแม้ว่าผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์เพียง 10 เรื่ อง แต่ก็เป็ นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและ
ผ่านการพิจารณาถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ซ่ึงกล่าวถึงประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ เหล่านั้นแล้วว่าเป็ นมุมมอง
เกี่ยวกับประเทศไทยที่สะท้อนออกมาจากทีมผูผ้ ลิตภาพยนตร์จากฮออลีวดู โดยปรากฏออกมาผ่านสื่ อภาพยนตร์ รวมถึง
แนวความคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ภาษา สังคม และวัฒนธรรม รวมเป็ นการนําเสนอ
ภาพลัก ษณ์ข องประเทศไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ ฮอลลี วูด ซึ่ งในบางครั้ งประเทศไทยและคนไทยที่เ ป็ นผูส้ ร้ าง
ภาพลักษณ์เหล่านั้นให้กบั ชาวต่างชาติเสี ยเองซึ่งจําเป็ นต้องมีกลวิธีในการปรับปรุ งและแก้ไข แต่ผลจากการวิเคราะห์
ภาพยนตร์ ในส่ ว นที่ไม่ข ัด ต่ อ กฏหมายไทยสามารถนําไปเป็ นข้อ มูล ประกอบในการพัฒ นากลวิธี ในการส่ งเสริ ม
ภาพลัก ษณ์ ข องประเทศไทยในระดับ นานาชาติ ต ลอดจนระดับ โลกได้ รวมไปถึ งการพัฒ นากระบวนการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและผลักดันทางด้านการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของไทยในอนาคต
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ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะจากงานวิจยั มีดงั นี้
1. นักผลิตภาพยนตร์และนักวิจยั ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่มุมอื่นๆเพิ่มขึ้น
และพัฒนากระบวนการผลิตภาพยนตร์โดยการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น งบประมาณในการผลิตภาพยนตร์
เพื่อตอบสนองหรื อรองรับการประชาสัมพันธ์เชิงการท่องเที่ยวให้กบั ประเทศไทยและเป็ นการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์สู่สายตาโลก เพราะปั จจุบนั ยังมีกองถ่ายทําภาพยนตร์ จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยกันเป็ น
จํานวนมากและยังคงมีอย่างต่ อเนื่ อง เช่ น ประเทศจีนหรื อ ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้จ ะเป็ นทวีปเดียวกันแต่ก ารนําเสนอ
ภาพลักษณ์ในประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติที่แตกต่างอาจจะพบมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างจากการได้ไป
ซึ่ งข้อ มูลในกระบวนการผลิต ซึ่ งการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่ อ งดังกล่าวเป็ นการต่อยอดและก่อ ให้เกิ ดองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพยนตร์ ของต่างชาติเพิ่มขึ้น เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
ระบบเศรษฐกิจต่อไป
2. กรมการท่อ งเที่ยว กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและการกี ฬ าควรปรั บและ/หรื อ เพิ่มกลยุทธ์ในการแก้ไ ข
ภาพลัก ษณ์ของประเทศไทยในเชิ งลบหรื อที่ขดั ต่อ กฏหมายไทยให้ค รอบคลุมและชัดเจนมากขึ้ น โดยอาจเป็ นการ
ร่ วมมือกับกระทรวง หน่วยงาน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพราะภาพลักษณ์การของประเทศไทยมีท้ งั เชิงบวกและเชิงลบ
ซึ่งในปัจจุบนั จะมีภาพลักษณ์เชิงลบมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทนั สมัยมากขึ้น การเข้าถึง
ที่ง่ายขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่ผใู้ ช้บางกลุ่มยังไม่มีวุฒิภาวะในการพิจารณาและไตร่ ตรองการรับสื่ อ
และเผยแพร่ สื่อ ออกไปโดยขาดการตระหนัก รู้และไม่พิจารณาอย่างถี่ถ ้วน จึ งอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลัก ษณ์ของ
ประเทศไทย และส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคต
3. ตามกฏหมายการอนุญาติถ่ายทําภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวิดิทศั น์ มาตรา 23 ได้กล่าว
ว่า “ผูส้ ร้างภาพยนตร์ตอ้ งดําเนินการสร้างภาพยนตร์ในลักษณะที่ไม่เป็ นการบ่อนทําลาย ขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อ
ศีล ธรรมอันดี ข องประชาชน หรื ออาจกระทบกระเทื อ นต่ อ ความมั่นคง และเกี ย รติ ภูมิข องประเทศไทย ผูส้ ร้ า ง
ภาพยนตร์ผใู้ ดสงสัยว่าการสร้างภาพยนตร์ของตนจะเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ ง อาจขอให้คณะกรรมการ
พิจ ารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์พิจ ารณาให้ความเห็ นในเรื่ องนั้นก่อ นดําเนิ นการสร้ างได้ ในกรณี น้ ี คณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์จะต้อ งให้ความเห็ นและแจ้งให้ผซู้ ่ึ งขอความเห็ นทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่ วนั ที่
คณะกรรมการพิจ ารณาภาพยนตร์ แ ละวี ดิทศั น์ได้รับคําขอ ถ้าไม่ แจ้ง ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่ าวให้ถื อ ว่ า
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ให้ความเห็ นชอบแล้ว” (www.tourium.go.th.) แต่ในกระบวนการขอ
อนุญาตเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาผ่านกองกิจการภาพยนตร์ และวิดิทศั น์ต่างประเทศ กรมการ
ท่อ งเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกี ฬา ซึ่ งพิจ ารณาจากบทภาพยนตร์ ฉบับย่อจากผูผ้ ลิตก่ อนเพียงเบื้องต้น
เท่านั้นในการพิจารณาอนุ ญาตเพื่อให้เข้ามาถ่ายทํา ซึ่ งอาจจะมีความเป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยน,เพิ่มบทภาพยนตร์
หรื อ มีก ารเปลี่ ยนแปลงการถ่ ายทําต่ างๆ นอกเหนื อ จากบทภาพยนตร์ ฉบับย่อ ที่ก องกิ จ การภาพยนตร์ ไ ด้รับ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผผู้ ลิตเข้ามาถ่ายทําตามบริ บทในสถานที่น้ นั ๆ ซึ่ ง
เนื้อหา ภาพ และการสื่ อความหมายอาจถูกปรับเปลี่ยน และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงไปจากความหมายเดิมที่นาํ เสนอต่อกอง
กิจการภาพยนตร์ ดังนั้น กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่อ งเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ควรเพิ่มเติ ม
ข้อกําหนด ข้อบังคับ กฏหมาย และเงื่อนไขในการขออนุ ญาตให้รัดกุมและชัดเจนมากขึ้นตามบริ บทของสถานที่การ
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ขอเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย สําหรับหน่วยงานเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ของต่างประเทศ หมายรวมถึงการถ่ายทํา
ประเภทสารคดีหรื อรายการประเภทต่างๆ ที่เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย ตลอดจนการเพิ่มกฏระเบียบการควบคุมใน
กระบวนการถ่ายทําโดยกําหนด เข้มงวด และเคร่ งครัดต่อ กระบวนการถ่ ายทําเพื่อ ให้ก ารนําเสนอภาพลักษณ์ข อง
ประเทศไทยที่ไม่ข ัดต่อ กฏหมายไทย และก่ อนที่ผผู้ ลิตจะทําการฉายภาพยนตร์ ท้ งั ในและต่างประเทศ กองกิ จการ
ภาพยนตร์ควรตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้ง เพือ่ ความเข้าใจที่ถูกต้องอันดีงามเกี่ยวกับประเทศไทยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
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