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บทคดัย่อ 
งานวิจยัเชิงคุณภาพน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ท่ีนาํไปสู่การสร้างความหมาย

ของภาพตวัแทนมลาบรี เร่ือง “ผีตองเหลือง” และ  “มลาบรีขา้คือคน”  และศึกษาการรับรู้ความหมาย โดยจดัให้ชาวม
ลาบรีและนกัศึกษาปริญญาโท จาํนวน 25 ราย ชมภาพยนตร์ และสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า การเล่าเร่ือง
ของภาพยนตร์เร่ืองผีตองเหลืองสร้างความหมายของ “ชนเผา่ลา้หลงั ไร้อารยะ”  ภาพยนตร์เร่ืองมลาบรีขา้คือคน สร้าง
ความหมายของ  “ความเปล่ียนแปลง”  และการรับรู้ความหมายภาพยนตร์เร่ืองผีตองเหลือง ชาวมลาบรีและนกัศึกษามี
การรับรู้ความหมายแตกต่างกัน แต่มีมุมมองตรงกันว่าภาพยนตร์เล่าเร่ืองแบบแฝงอคติ   การรับรู้ความหมายของ
ภาพยนตร์เร่ืองมลาบรีขา้คือคน   ทั้งชาวมลาบรีและนกัศึกษาฯ มีการรับรู้ความหมายคลอ้ยตามภาพยนตร์ จากการศึกษา
น้ีพบวา่จุดยนืผูเ้ล่าเร่ือง และวิธีทางมานุษยวิทยาทศันา เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการสร้างความหมายและการรับรู้ความหมาย
ภาพตวัแทนมลาบรีแตกต่างกนั   
 

ABSTRACT 
This qualitative research aims to study filmmaking narratives and audience perception of Mlabri 

representation in 2 films: “Pee Tong Leaung (or Ghost of Yellow Banana Leaf)” and “Mlabri: I am a mam”, and to 
analyze audience perception of 2 target groups: Mlabri and graduate students (25 audiences). The audiences watched 
the films and were interview by the researcher. The study found the narrative in the film “Pee Tong Leaung” led to 
the meaning of “underdeveloped and uncivilized” while the film “Mlabri: I am a mam” led to the meaning of 
“change”. Mlabri and graduate students perceived different meanings from “Pee Tong Leaung” but were aware of 
prejudice representation. For “Mlabri: I am a mam”, they felt that they were involved with representation. The 
researcher also found that narrative method and visual anthropology play an important role in different meaning and 
audience perception of Mlabri representation. 
  
 
คาํสําคญั: การรับรู้ ภาพตวัแทนชาติพนัธ์ุมลาบรี  ภาพยนตร์ชาติพนัธ์ุ 
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บทนํา 
การเล่าเร่ือง  เป็นเค ร่ืองมือสําคัญในการ

ประกอบสร้างความหมาย ท่ีอาศยัภาษาภาพ  ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เป็นเคร่ืองมือสําคัญ   เช่น การทําหน้าท่ี
พื้นฐานเพ่ือ “การรวมตัวเป็นสังคมของมนุษย์” ใน
ลกัษณะของการให้คาํอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของ
สังคมมนุษยแ์ละโลก นําไปสู่การตอกย ํ้าอุดมการณ์
ต่างๆ สร้างสมานฉันท์ และประกอบสร้างความเป็น
จริงเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสรรพส่ิง บุคคล สังคม ท่ี
ป รากฏอยู่ ใน เร่ือ งเล่ านั้ น ด้วย  (กาญ จนา , 2553)  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพยนตร์เชิงชาติพนัธ์ุท่ีนําเสนอ
เร่ืองราวของกลุ่มชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและมีสังคม 
ภาษา วฒันธรรมและวิถีท่ีแตกต่าง ยากต่อการเขา้ถึง
และทาํความเขา้ใจในวิถีเหล่านั้นไดโ้ดยง่าย  การเล่า
เร่ืองของภาพยนตร์จึงเป็นเคร่ืองมือขยายความเขา้ใจ
สังคมโลกท่ี  แตกต่าง หลากหลายและซับซ้อนให้
สามารถมีโอกาสเขา้ถึงและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัไดง่้าย
ข้ึน   ดังท่ีดร .ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล  (ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550)  กล่าวถึง ภาพยนตร์ชาติ
พัน ธ์ุ  ว่าเป็นการก้าวข้ามพรมแดนความแตกต่าง
ระหว่างสังคมของบุคคล กลุ่มคน หรือ กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ท่ีอยูค่นละฝ่ังพรมแดน แมว้่าไม่อาจขจดัความขดัแยง้
แตกต่างให้หมดส้ินได ้ แต่จะนาํพาความรู้ความเจริญ
ทางสติปัญญา เพ่ือไปสู่การแสวงหาคาํตอบของการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ท่ ามกลางความแตกต่างทาง
วฒันธรรม   

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภาพรวมของส่ือ
ภาพยนตร์ชาติพันธ์ุยงัมีการผลิตและเผยแพร่อย่าง
ค่อนขา้งจาํกดั (ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2555)   อีก
ทั้ งภาพตวัแทนชาติพนัธ์ุท่ีปรากฏผ่านส่ือภาพยนตร์ 
สะท้อนถึงการสร้างความหมายท่ีแฝงอคติ  ตอกย ํ้า
ความเป็นชายขอบ รวมไปถึง การเหยยีดชาติพนัธ์ุ   
ภ า พ ย น ต ร์ เ ร่ื อ ง ห ม า ก เ ต ะ โ ล ก ต ะ ลึ ง
(http://entertainment.hunsa.com : 08/03 /2553)  เป็น
หน่ึงในภาพยนตร์ท่ีเคยไดรั้บการร้องเรียนจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงรัฐบาล

ไทยให้มีการพิจารณาทบทวนเน้ือหาของภาพยนตร์
เร่ืองดงักล่าว ท่ีไดส้ร้างความรู้สึกถึงการลอ้เลียนและดู
หม่ินประชาชนชาวลาว ดว้ยเกรงว่าอคติทางชาติพนัธ์ุ
ดังกล่าวอาจนําไป สู่ ปัญหาความขัดแย ้งระหว่าง
ประเทศ  ท้ายท่ีสุดรัฐบาลไทยจึงสั่งระงับการฉาย
ภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวไป  นอกจากน้ีกรณีในประเทศ
ไทยยังพบว่ามีภาพยนตร์เร่ือง ผีตองเหลือง  ท่ี ถูก
คัดเลือกเข้าร่วมฉายในงานเทศกาลศิลปวฒันธรรม
กลางกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2552 ร่วมกับภาพยนตร์เร่ือง
อ่ืนๆ ภายใตแ้นวคิดช่ืองานว่า  “คืนผี”   ทาํให้มีกลุ่ม
บุคคลทัว่ไปและตวัแทนชาติพนัธ์ุ เรียกร้องให้คณะผู ้
จัดงานทบทวนความ เหมาะสมของการจัดฉาย
ภาพยนตร์เร่ืองผีตองเหลือง ดว้ยเกรงวา่จะเป็นการตอก
ย ํ้าอคติของคนทัว่ไปต่อชนเผา่ตองเหลือง หรือ มลาบรี   
พร้อมทั้งเสนอใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลขอ้เทจ็จริงของ
เน้ือหาภาพยนตร์โดยผู ้เช่ียวชาญ  นักวิชาการ หรือ
เจ้าของวฒันธรรม  ก่อนท่ีจะมีการนําออกเผยแพร่ 
อยา่งไรกต็ามคณะผูจ้ดัแสดงความรับผดิชอบโดยงด 
การฉายภาพยนตร์ไปในท่ีสุด 
(http://www.hilltribe.org/thai : 20/07/2553) 

จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นพฒันาการ
ความรุนแรงของอคติทางชาติพันธ์ุ  ท่ีอาจนําไปสู่
ปัญหาความขัดแยง้ท่ีบานปลายได้ ตั้ งแต่ในระดับ
ชุมชนย่อยไปสู่ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  
ความสําคญัดงักล่าวนาํมาสู่ประเด็นศึกษาในงานวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) น้ี   ท่ีตอ้งการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการเล่าเร่ืองและการรับรู้ความหมาย
ภาพตัวแทน  มลาบรีในภาพยนตร์ เพ่ือนําไปสู่การ
ทบทวน ปัญหาและค้นห าแนวทางในการผ ลิต
ภาพยนตร์ชาติพนัธ์ุในเชิงหลกัการ เนน้ความตระหนกั
ในการ ถ่ ายทอดความ เป็ น จ ริ งท างสั งคมอย่าง
สร้างสรรค ์โดยมีหัวใจสาํคญัเพ่ือลดอคติ เคารพคุณค่า
และศกัด์ิศรีของเพ่ือนมนุษยท่ี์แตกต่างหลากหลาย ใน
วิถีวฒันธรรมและภาษา ทั้งยงัส่งเสริม ต่อยอดบทบาท
ของส่ือภาพยนตร์ชาติพันธ์ุในฐานะของเคร่ืองมือ
ส่ือสารความเขา้ใจความหลากหลายให้กบัสังคมไทย 
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และเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์ ส่ือภาพยนตร์ใน
ประเดน็อ่อนไหวดา้นอ่ืนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการเล่าเร่ืองท่ี
ทาํให้เกิดการสร้างความหมายของภาพตัวแทนชาติ
พนัธ์ุ มลาบรีในภาพยนตร์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพัน ธ์ของการรับ รู้
ความหมายของกลุ่มตวัอย่างผูช้มท่ีมีต่อภาพตวัแทน
ชาติพนัธ์ุมลาบรีในภาพยนตร์ 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
วิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis)จากการ

เล่าเร่ือง 
ก าร ศึ ก ษ า น้ี เป็ น ง าน วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ 

(Qualitative Research) โดยใช้การวิ เคราะห์การเล่า
เร่ืองของภาพยนตร์จํานวน  2 สองเร่ือง คือ 1. เร่ือง 
ผีตองเหลือง  และ 2. เร่ือง มลาบรีขา้คือคน  ใชเ้กณฑ์
การวเิคราะห์จาก 5 องคป์ระกอบการเล่าเร่ือง 

   
วิเคราะห์การรับรู้ความหมายจากภาพยนตร์

ของก ลุ่มตั วอ ย่ าง ผู้ ชม แบบ เจ าะจง  (Purposive 
Sampling)  

วิเคราะห์การรับรู้กลุ่มตวัอยา่งผูช้มจาํนวน 2 
กลุ่ม  คือ ชาวมลาบรี จํานวน  10 ราย และนักศึกษา
ปริญญาโทหลกัสูตรวฒันธรรมศึกษา จาํนวน 15 ราย  
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท่ีมีคุณลักษณะตามวตัถุประสงค์การวิจัย   
หลงัจากกลุ่มตวัอยา่งทุกคนไดช้มภาพยนตร์กรณีศึกษา 
2 เร่ือง  จากนั้นทาํการสัมภาษณ์เกบ็ขอ้มูลแบบสนทนา
กลุ่ม (Focus groups) และสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-Depth 
Interview)  จากนั้ น วิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ลด้วยแน ว คิ ด
มานุษยวิทยาทัศนา  และแนวคิดการรับ รู้   ส รุป 
อภิปรายผลการวิจยั   การศึกษาน้ีไดรั้บการรับรองจาก
คณะกรรมการการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

โดยกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บฟังคาํช้ีแจง้การวิจยัและลงนาม
ใหค้วามสมคัรใจก่อนเขา้ร่วมการวจิยั  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การนําเสนอผลการศึกษาเป็น พรรณนา
วิเคราะห์  (Analytical Descriptive) โดยแยกประเด็น
การวิเคราะห์เป็นสองส่วน คือ           1. วิเคราะห์การ
เล่าเร่ืองของภาพยนตร์ จากโครงสร้างการเล่าเร่ืองตาม
องคป์ระกอบของแนวคิดการเล่าเร่ืองในกระบวนทศัน์
ใหม่  คือ       1. แก่นความคิด (Theme)    2.โครงเร่ือง 
(Plot)        3. ความขดัแยง้ (Conflict)  4.จุดยนืของผูเ้ล่า
เร่ือง (Narrator standpoint)    5.บุคคลท่ีปรากฏในการ
เล่าเร่ือง      2. วิเคราะห์การรับรู้ความหมายของกลุ่ม
ตวัอย่างผูช้มหลงัจากชมภาพยนตร์  จากนั้นขอ้มูลทั้ ง
สองส่วนมาวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเล่า
เร่ืองท่ีทาํใหเ้กิดความหมายนาํไปสู่การรับรู้และตีความ
ของกลุ่มตวัอยา่งผูช้ม ตามแนวคิดการรับรู้และแนวคิด
มานุษยวทิยาทศันา  
 
ผลการวจิัย 

ส่วนที่ 1 การเล่าเร่ืองที่ทําให้เกิดความหมาย
ภาพตวัแทนของมลาบรีในภาพยนตร์  

จากการวิเคราะห์  5 องคป์ระกอบของการเล่า
เร่ืองพบว่า  องค์ประกอบท่ี  1. แก่นความคิด  ของ
ภาพยนตร์เร่ือง ผีตองเหลือง คือ “อารยะพบอนารยะ”  
สร้างความหมายภาพตวัแทนของกลุ่มคณะนกัสาํรวจท่ี
แสดงถึงความมีอารยะผ่านบทบรรยาย และภาพท่ี
แสดงถึงสถานะ ตาํแหน่ง ความรู้ของคณะบุคคลท่ีร่วม
เดินทางสํ ารวจ  สะท้อนให้ เห็นว่ามาจากชนชั้ น
ผูป้กครองในสังคมท่ีมีความทนัสมยั   ขณะเดียวกนัก็
สร้างความหมายให้ ผีตองเหลือง ผูถู้กสํารวจมีภาพ
ตวัแทนของ อนารยะ  หรือ ความลา้หลงั ไม่ทนัสมัย
ผ่านบริบทดา้นภาพท่ีแสดงให้เห็นกลุ่มคนท่ีแต่งกาย
นุ่งผา้เต่ียวผืนเดียว มีความหวาดกลวัคนนอก  ใชก้าร
บรรยายเร่ืองในมุมมองคู่ตรงข้ามภายใต้อิทธิพล
แนวคิดทางสังคมท่ีอยูใ่นบริบทยคุรัฐชาติ   
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ส่วน แก่นความคิด ในภาพยนตร์เร่ือง มลาบ
รี ข้าคือคน  ผูว้ิจยัพบว่าการเล่าเร่ืองผ่านชุดเหตุการณ์  
4 ประเด็น ไดส้ร้างความหมายให้เกิดภาพตวัแทนของ 
“ความเปลี่ยนแปลง”  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมชาวมลาบรี  
คือ  1. เด็กมลาบรีออกไปเรียนต่อในโรงเรียนในเมือง    
2. ธรรมเนียมประเพณี ท่ี  “มลาบรีต้องแต่งงานกับ 
มลาบรี” เร่ิมถูกตั้งคาํถามถึงการยดึมัน่ในขนบหรือการ
ต่อรองในการแต่งงานกับคนนอกเผ่า  3.  วิถีการหา
ของป่าล่าสัตว์เปล่ียนเป็นแรงงานรับจ้าง  4. ความ
กังวลถึงอนาคตท่ีอาจต้องเปล่ียนวิถีป่าไปสู่วิถีเมือง    
องค์ประกอบท่ี 2. โครงเร่ือง (Plot)  ของภาพยนตร์
เร่ือง ผีตองเหลือง   มีลกัษณะแบบโครงเร่ืองเชิงเด่ียว 
เล่าเร่ืองด้วยประเด็นเดียวต่อเน่ืองเป็นเร่ืองยาว เรียง
ตามลาํดบัเวลาไม่ซบัซอ้น พฒันาตวัเร่ืองตามแบบแผน 
4 ภาวการณ์ คือ   1. ภาวการณ์สงบสุข / เปิดเร่ืองโดย
บอกเล่าเป้าหมายการเดินทางของคณะสํารวจท่ีจะเขา้
ไปศึกษากลุ่มชนผีตองเหลือง  2. ภาวการณ์ปัญหา / 
พบว่าชาวตองเหลืองมกัมีความหวาดกลวัคนนอกเผ่า
และอาจจะหลบหนีไปไม่ยอมพบปะกบัคณะสํารวจ    
3. ภาวการณ์แกไ้ขปัญหา / คณะนักสํารวจเปล่ียนการ
แต่งกายให้ใกลเ้คียงเส้ือผา้พ้ืนเมืองเหนือเพ่ือให้ชาว
ตองเหลืองคลายความหวาดกลวั 4. ภาวการณ์กลบัสู่
ภาวะสงบสุขใหม่อีกคร้ัง / คณะนักสํารวจได้พบกับ
ผีตองเหลืองกลุ่มหน่ึง และทําการสํารวจศึกษาเก็บ
ขอ้มูลไดใ้นบางส่วน    

ภาพยนตร์เร่ือง มลาบรีข้าคือคน  มีลกัษณะ
โครงเร่ืองเชิงซ้อนแบบสลับ (alternation) เล่าเร่ืองดว้ย
ชุดเหตุการณ์ยอ่ย 4 ประเด็น  มี ชูวิทย ์บุคคลท่ีปรากฏ
ในเร่ืองเสมือนตวัละครหลกัเป็นผูเ้ล่าเร่ือง เช่ือมร้อย
ทั้ งหมดเป็นเร่ืองยาว พฒันาตวัเร่ืองตามแบบแผน 4 
ภาวการณ์ ในแต่ละประเด็น    องค์ประกอบท่ี 3. ความ
ขัดแย้ง (conflict)    ในภาพยนตร์เร่ือง ผีตองเหลือง 
เป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม  หมายถึง   คณะ
นกัสํารวจท่ีเดินทางเขา้มาศึกษาสาํรวจวิถีชีวิตของชาว
ตองเหลือง (มลาบรี) ไดใ้ชบ้รรทดัฐานทางสังคมแห่ง
อารยะ ตดัสินคุณค่าและกาํหนดนิยามความหมายให้

กลุ่มชนผีตองเหลืองว่าเป็น  ชนล้าหลัง สะท้อนถึง
ความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มชนกับสังคมท่ีไม่เข้าคู่กัน   
ภาพยนตร์เร่ือง มลาบรีข้าคือคน   พบความขดัแยง้ 3 
ลกัษณะ  คือ   1.ความขดัแยง้ภายในจิตใจ  ท่ีเป็นความ
วิตก  กังวลของชาวมลาบรี เก่ียวกับประเด็นความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมตนเอง  2. 
ความขัดแย ้งระหว่างคนกับคน  เป็นความขัดแย ้ง
ระหวา่ง มง้ กบั มลาบรี จากปัญหาเร่ืองการใชแ้รงงาน  
3. ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัสังคม   ชาวมลาบรีตอ้ง
เผชิญความเปล่ียนแปลงภายในสังคมท่ีตอบรับสังคม
ภายนอก เป็นความไม่คุน้เคย และเกิดความลกัลัน่ต่อ
การดาํเนินชีวิตในแบบเดิม  องค์ประกอบท่ี 4. จุดยืนผู้
เล่าเร่ือง (Narrator standpoint)  พบว่า ภาพยนตร์เร่ือง 
ผีตองเหลือง  มี   2  จุดยืน   คือ  จุดยืนผู ้เล่าเร่ืองใน
มุมมองท่ีเป็นกลางซ่ึงไม่ปรากฏตวัผูเ้ล่า ซ้อนทับกับ
จุดยืนผู ้เล่าเร่ืองบุ รุษ     ท่ี   3 ซ่ึ งเป็นมุมมองของผู ้
สังเกตการณ์วงนอก และเป็นมุมมองท่ีมีทศันคติของผู ้
เล่าเร่ืองเพียงมุมเดียว  ขณะท่ีภาพยนตร์เร่ือง มลาบรีข้า
คือคน   มี 2 จุดยืนเหมือนกนัแต่เป็น จุดยืนผูเ้ล่าเร่ือง
บุรุษท่ี 1 และจุดยืนผูเ้ล่าเร่ืองบุรุษท่ี 3   ทั้งสองจุดยืน
ใชผู้เ้ล่าเร่ืองเป็นชาวมลาบรีและใชภ้าษาของตนเองใน
การเล่าเร่ือง   องค์ประกอบท่ี 5. บุคคลท่ีปรากฏในเร่ือง 
(ในมิติของตัวละคร)   ภาพยนตร์เร่ือง ผีตองเหลือง 
พบว่า มีบุคคลท่ีปรากฏในเร่ือง  3 กลุ่ม  คือ  คณะนัก
สํ า ร ว จ   ผี ต อ ง เห ลื อ ง   แ ล ะ  แ ม้ ว  มี บ ท บ าท
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ สร้างความหมายต่อ
ภาพตัวแทนของผีตองเหลือง 3 ลกัษณะ คือ มลาบรี
เป็นเป้าหมายการสํารวจศึกษาของคณะนักสํารวจ  
มลาบรีเป็นชนเผ่าลา้หลงั ไร้อารยะ โดยการกาํหนด
นิยามของคณะนักสํารวจ  และมลาบรีเป็นกลุ่มชนผูมี้
อาํนาจทางสังคมเป็นรองจากคณะนักสํารวจและแมว้  
ในขณะท่ีผีตองเห ลืองอีกกลุ่มห น่ึง  หลบหนีไป  
สะทอ้นความหมายของการต่อรองอาํนาจของคณะนกั
สาํรวจ     ภาพยนตร์เร่ือง มลาบรีข้าคือคน  พบวา่มีการ
ปรากฎของบุคคลในเร่ือง  3 กลุ่ม  1.กลุ่มชาวมลาบรี  
ผูต้กอยู่ในความกงัวลต่อความเปล่ียนแปลงทางสังคม  
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2. กลุ่มบุคคลนอกเผ่าท่ีเป็น ชาติพนัธ์ุม้ง สะท้อนให้
เห็นบทบาทความสัมพัน ธ์ เชิ งอํานาจทางสั งคม
เหนือกวา่มลาบรี  และ 3. กลุ่มบุคคลนอกเผา่ท่ีเป็น คน
เมือง  คือ ครูท่ีโรงเรียนในเมือง สะท้อนความหมาย
ของความสัมพนัธ์ทางอาํนาจท่ีเหนือกว่าดา้นความรู้
และอาํนาจทางสังคม  สะทอ้นใหเ้ห็นการแบ่งปันพ้ืนท่ี
ทางสั งคมให้กับ เด็กมลาบ รี  ผ่านการให้ความ รู้ 
การศึกษา การดูแลในขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียนและหอพกั   
ส่วนพอ่คา้แม่คา้ในตลาด  สะทอ้นการสร้างความหมาย
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจทางสังคมท่ีเห็นได้ว่าชาว 
มลาบรีเร่ิมมีอํานาจการต่อรองในลักษณะของการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่างตอบแทน  

จากการเล่าเร่ืองตามองค์ประกอบดังกล่าว 
ผูว้ิจัยพบว่าในภาพยนตร์เร่ืองผีตองเหลือง ปรากฎ
ความหมายของภาพตวัแทนมลาบรี คือ   คาํเรียกขาน
ช่ือกลุ่ม : ผีตองเหลือง  และ กลุ่มชนไร้อารยะ ล้าหลัง  
ขณะท่ีพบว่าในภาพยนตร์เร่ือง  มลาบรีข้าคือคน 
ปรากฏความหมายของภาพตวัแทนมลาบรีเป็น ความ
เปล่ียนแปลง ท่ีแสดงให้เห็นตามประเด็นการเล่าเร่ือง 
คือ  ภาพตัวแทนมลาบรีกลุ่มสุดท้ายท่ีใช้ภาษาถ่ิน : 
เป็นความเปล่ียนแปลงทางด้านภาษา, ภาพตัวแทน
ความเปล่ียนแปลงของเด็กมลาบรีไปสู่ชีวิตใหม่ใน
โรงเรียน: ความเปล่ียนแปลงของเดก็รุ่นใหม่ท่ีมีโอกาส
ศึกษาต่อในเมือง , ภาพตวัแทนความยึดมั่นและการ
ต่ อ รอ งขน บ ก าร แ ต่ งง าน ข อ งม ล าบ รี : ค ว าม
เป ล่ียนแปลงทางความเช่ือต่อขนบประเพณีการ
แต่งงาน , ภาพตัวแทนมลาบรีในวิถีแรงงาน: ความ
เปล่ียนแปลงดา้นวิถีทาํมาหากิน, ภาพตวัแทนความลกั
ลัน่ของมลาบรีในวิถีเมือง: ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู ่  

 
ส่วนที่  2  การรับ รู้ความหมายของภาพ

ตวัแทนมลาบรี ของกลุ่มตวัอย่างผู้ชม 2 กลุ่ม  
2.1 การรับรู้ความหมายจากภาพยนตร์เร่ือง 

ผตีองเหลือง      

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเร่ือง
ของภาพยนตร์  และความหมายภาพตัวแทนของ
ตองเหลือง (มลาบรี) ท่ี เกิดข้ึนในภาพยนตร์ ผู ้วิจัย
พบว่า  ความหมายของ   “คําเรียกขาน ช่ือก ลุ่ม  : 
ผีตองเหลือง”   ผูช้มชาวมลาบรี มีการรับรู้ความหมาย
ผา่นจุดยืนผูเ้ล่าเร่ือง แปลความหมายคาํวา่  “ผี”  ในเชิง
ลบว่าหมายถึง ผี  คนตาย   คนไม่มีชีวิต เป็นการรับรู้
ตามประสบการณ์ของตนเองท่ีไดรั้บจากการบอกเล่า
จากคนรุ่นพอ่แม่   

ขณะท่ี ผูช้มนักศึกษาฯ รับรู้ความหมาย คาํ
เรียกขานช่ือกลุ่ม ผีตองเหลือง ผา่นจุดยนืของผูเ้ล่าเร่ือง
ในภาพยนตร์ เขา้ในความหมายว่า  ผีตองเหลือง เป็น
คาํเรียกช่ือทัว่ไป ไม่ใช่การดูถูกเหยยีดหยาม  อยา่งไรก็
ต า ม ท่ี ผ่ าน ม า  นั ก ศึ ก ษ าฯ  มี ค ว าม เข้ า ใ จ ว่ า  
“ผตีองเหลือง” อาจจดัอยูใ่นกลุ่มของผี แบบผกีระสือ ผี
ปอบ  กินของดิบ   จน เม่ื อได้ รับความ รู้ผ่ าน ส่ื อ
ภาพยนตร์ สารคดี เกิดการรับรู้ความหมายของคาํว่า  
“ผีตองเหลือง”  เปล่ียนไปจากเดิมว่า ผีตองเหลือง คือ 
กลุ่มชนท่ีดาํรงชีวิตในป่า อาศยัเพิงมุงใบไม ้เม่ือใบไม้
เปล่ียนสี มกัยา้ยหลกัแหล่งไปยงัท่ีใหม่ท่ีอุดมสมบูรณ์
เร่ือยไป  

ความหมายของ  “กลุ่มชนไร้อารยะ ลา้หลงั”  
ผูว้ิจัยพบว่า ผูช้มมลาบรี  ไม่เข้าใจความหมายของ
ความลา้หลงั ไร้อารยะ  ตอ้งใชก้ารเปรียบเทียบให้เห็น
ภาพตวัแทนความลา้หลงั ไร้อารยะถูกนาํเสนอเป็นภาพ
ของ การแต่งกายของชาวตองเหลือง  วฒันธรรมของ
ชาวตองเหลืองท่ีไม่รู้จกัการใชช้อ้นตกัอาหาร  เป็นตน้
แล้วนั้ น   กลุ่มตัวอย่างผู ้ชมชาวมลาบรี เข้าใจและ
ยอมรับการสร้างความหมายของภาพตวัแทนดงักล่าว
ว่า เป็นความเป็นจริงท่ีเคยมีอยู่ตามวิถีดั้ งเดิมของตน    
ขณะท่ีผู้ชมนักศึกษาฯ รับรู้ความหมายผา่นจุดยนืของผู ้
เล่าเร่ืองในภาพยนตร์  แต่ต่อรองความหมายดงักล่าววา่
แฝงอคติ ท่ีได้รับอิทธิพลของของยุคสมัยรัฐชาติ ใน
การตดัสินคุณค่าสังคมชาวตองเหลืองแบบสรุปเหมา
รวม  และมีการใช้ภาษาบรรยายเร่ืองในลกัษณะการ
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ช้ีนาํ มีผลนาํไปสู่การสร้างอคติ และตอกย ํ้าความเป็น
ชายขอบต่อกลุ่มชนชาวตองเหลือง 

2.2 การรับรู้ความหมายจากภาพยนตร์เร่ือง 
มลาบรี ข้าคือคน     

ความหมายของ “มลาบรีกลุ่มสุดทา้ยท่ีใชภ้าษา
ถ่ิน”  ผูช้มมลาบรี สะท้อนการรับรู้ความหมายผ่าน
จุดยืนของผูเ้ล่าเร่ืองชาวมลาบรี ท่ีเล่าดว้ยภาษาถ่ินของ
ตนเองวา่ ภายในกลุ่มยงัมีการใชภ้าษาถ่ินเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตประจาํวนัในผูสู้งวยั และเดก็เลก็ก็ยงัคงใชภ้าษาม
ลาบรีอยูเ่ช่นกนั    ผูช้มนักศึกษาฯ  รับรู้ความหมายผ่าน
จุดยืนผูเ้ล่าเร่ืองซ่ึงเป็นชาว มลาบรี เล่าเร่ืองผา่นภาษาม
ลาบรี (มีคาํแปลภาษาไทย)  โดยมองว่าชาวมลาบรีมี
ความกงัวลถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น กรณีของ
เด็กท่ีออกไปศึกษาต่อในเมือง ส่งผลให้เด็กเหล่านั้นตอ้ง
หันไปใชภ้าษาเมืองมากกวา่ภาษาถ่ินของตนเอง  อาจทาํ
ใหภ้าษาถ่ินของตนจะสูญหายไปไดใ้นอนาคตขา้งหนา้    

ความหมาย “ความเปลี่ยนแปลงของเดก็ มลาบ
รีไปสู่ ชี วิตใหม่ในโรงเรียน”    ผู้ ชมมลาบรี   รับ รู้
ความหมายผา่นผูเ้ล่าเร่ืองและประสบการณ์ตรงของตนท่ี
เคยออกไปเรียนต่อในโรงเรียนในเมือง จึงรับรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลง  สะทอ้นความหมายจากการเล่าเร่ืองว่า พ่อ
แม่ของเดก็รุ่นแรกท่ีออกไปเรียนต่อจะคุน้เคยไม่ค่อยวติก
กงัวลมากนัก ส่วนพ่อแม่ท่ีลูกๆ เพิ่งจะออกไปเรียนต่อ 
จะมีความกงัวลมาก  นอกจากน้ียงัสะทอ้นประสบการณ์ 
ในโรงเรียนวา่ มีกฎระเบียบเยอะ ทาํให้เกิดความรู้สึกอึด
อดั    ขณะท่ีผูช้มนักศึกษาฯ รับรู้และ แปลความหมายท่ี
มองสะทอ้นความคิดของเดก็มลาบรีวา่เป็นความตอ้งการ
ท่ีจะออกไปเรียนรู้โลกของความเป็นเมือง  ขณะเดียวกนั
เด็กๆ ก็ยงัคิดถึงบ้านและมีความอึดอดักับชีวิตใหม่ใน
โรงเรียน รู้สึกร่วมกบัความกงัวลของพ่อแม่ท่ียงัห่วงลูก 
ซ่ึงไม่เคยออกจากบ้านไปอยู่ในท่ีไกลๆ    ความหมาย  
“ความยึดมัน่และการต่อรองขนบการแต่งงานของมลาบ
รี ”    ผู ้ช มมลาบ รี  บ างคนแปลความหมายผ่ าน
ประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงผา่นขนบการแต่งงานมาแลว้ 
ได้สะท้อนมุมมองว่าคนรุ่นพ่อแม่ยงัคงสนับสนุนให้
แต่งงานกบัชาวมลาบรีดว้ยกนั   ขณะท่ีผูช้มนักศึกษาฯ 

รับรู้และสะทอ้นการแปลความหมายในลกัษณะเช่ือตาม
การยึดมั่นของชาว มลาบรีต่อขนบการแต่งงาน แต่มี
มุมมองท่ีตั้ งคาํถามถึงเหตุผลเบ้ืองหลังของการปฏิบัติ
ตามขนบท่ีเคร่งครัดน้ี     ความหมาย “มลาบรีในวิถี
แรงงาน  ผูช้มมลาบรี”  รับรู้ความหมาย ผ่านผูเ้ล่าเร่ือง
ชาว  มลาบ รี บุ รุ ษ ท่ี  1  แปลความหมายร่ วมกับ
ประสบการณ์ตนเองซ่ึงเคยเผชิญสถานการณ์เดียวกนัมา
ก่อน ยอมรับถึงการมีอยู่ของปัญหาท่ีถูกเอาเปรียบเร่ือง
การจ้างงานและหน้ีสิน ขณะท่ี  ผูช้มนักศึกษาฯ รับรู้
ความหมายผา่นผูเ้ล่าเร่ืองในจุดยนืเดียวกนักบั ผูช้มมลาบ
รี เขา้ใจมุมมองในทางลบของชาวมลาบรีท่ีมีต่อชาวมง้   
ขณะท่ีผูช้มนักศึกษาฯ บางคนมองว่าเป็นความสัมพนัธ์
ทางสังคมท่ีพบเห็นได ้ และบางคนต่อรองความหมายวา่ 
การเล่ าเร่ืองด้านเดียวอาจทําให้   ม้ง ตกเป็นจําเลย    
ความหมาย “ความลกัลัน่ของ มลาบรีในวิถีเมือง”  ผูช้ม 
มลาบรี รับรู้ความหมาย ผ่านจุดยืนผูเ้ล่าเร่ือง ร่วมกับ
จุดยนืและประสบการณ์ของตนเอง สะทอ้นความรู้สึกอึด
อดั ไม่สบายใจไม่คุน้เคยกบัเมือง และถูกคนนอกเผา่มอง
ว่ามลาบรีแตกต่างไปจากคนทั่วไป      ผูช้มนักศึกษาฯ 
รับรู้ความหมายผ่านจุดยืนของผู ้เล่ าเร่ืองและแปล
ความหมายมองสะท้อนความรู้สึกมลาบรีต่อเมืองใน
ลกัษณะท่ีตอ้งต่อสู้กบัวิถีเมืองไม่สามารถดาํเนินชีวติตาม
วิถีเดิมของตนได ้ ซ่ึงสร้างความรู้สึกถึงการถูกลดทอน
ศักด์ิศรีความเป็นตัวตนของมลาบรี  จึ งเป็นความ
ยากลาํบากหากตอ้งปรับเปล่ียนวิถีป่าไปสู่การเผชิญชีวิต
ในรูปแบบเมือง   
 
อภิปรายผลการวจิัย  

การวิจัยน้ีศึกษาความสัมพันธ์ของการเล่า
เร่ืองท่ีทาํให้เกิดความหมายภาพตัวแทนของมลาบรี
และส่งผลต่อการรับรู้ความหมายของผูช้ม เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกบัขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัพบวา่ การ
เล่าเร่ืองและการรับ รู้ความหมายของภาพยนตร์ 
ผีตองเหลือง และ มลาบรีขา้คือคน มีความแตกต่างกนั 
โดยสั มพัน ธ์กับ ปั จจัย ท่ี ส อดคล้อ งกับ แนวคิด
มานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) กล่าวคือ  

1939



 
 

HMP6-7 

มานุษยวิทยาทัศนา  เป็นกระบวนการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาท่ีกวา้งออกไป และอาศยัส่ือภาพยนตร์ 
เป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงและส่ือสารงานศึกษาวิจัย  
(นันท วัฒ น์ , 2555) เป็ น เค ร่ือ ง มื อ ใน การ เข้ า ถึ ง
แหล่งขอ้มูล และวิธีการเพ่ือการไดม้าซ่ึงขอ้มูลสําคญั
เชิงลึกท่ีจะนําไปสู่กระบวนการเล่าเร่ืองและผลิต
ภาพยนตร์ในเชิงชาติพนัธ์ุอนัมีหัวใจสําคญั คือ การทาํ
ความเขา้ใจเน้ือแทข้องวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งหรือมองเห็นไดย้าก ให้สามารถ
ถ่ายทอดปรากฏการณ์ความจริงเหล่านั้นออกมาไดโ้ดย
เจ้าของวฒันธรรมมีส่วนร่วม และพึงพอใจ  ทั้ งน้ีวิธี
ทางมานุษยวิทยาทัศนา  (Visual Anthropology) ได้
อ าศั ย  “ ร ะ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง ม า นุ ษ ย วิ ท ย า” 
(Medthodology) (พรรณราย, 2543)  ท่ีว่าด้วยการให้
ความสําคัญต่อระดับความลึกของความรู้เก่ียวกับ
เจ้าของวัฒนธรรมของผู ้ผลิตภาพยนตร์ชาติพัน ธ์ุ 
(Ethnographic  filmmaker)    ระดับ ความสั มพัน ธ์
ระหว่างผูผ้ลิตภาพยนตร์กบัเจา้ของวฒันธรรม การมี
ส่วนร่วมของเจ้าของวัฒนธรรมซ่ึงเช่ือมโยงกับ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเข้าถึงข้อมูล  อันจะนําไป สู่
กระบวนการทางเทคนิควิธีการผลิตภาพยนตร์ โดยคง
รักษาปรากฏการณ์ของโลกความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
อยา่งไรก็ตามความจริงท่ีถ่ายทอดผา่นส่ือดา้นภาพเป็น
การสร้างภาพตวัแทน (Representation) ของความเป็น
จริง ท่ีข้ึนอยูก่บัอาํนาจของผูผ้ลิตภาพยนตร์    

การเล่าเร่ืองท่ีทาํให้เกิดความหมายและ
การรับรู้ภาพตวัแทนของผีตองเหลืองจากภาพยนตร์วา่
เป็ น ช น เผ่ าล้ าห ลั ง  ไ ร้ อ า ร ย ะ  ผู ้ วิ จั ย พ บ ว่ า มี
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างการเล่าเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั 
แนวคิดทางมานุษยวิทยา คือ การใช ้“จุดยืนผูเ้ล่าเร่ือง
บุรุษท่ีสาม” เล่าเร่ืองในลักษณะของผูส้ังเกตการณ์ 
แสดงทศันะจากมุมมองเดียวและเป็นคนนอกกลุ่ม โดย
แนวทางมานุษยวิทยาทัศนาซ่ึงให้ความสําคัญต่อ 
“ระดบัความสัมพนัธ์”และ “การมีส่วนร่วม” ระหว่าง
ผูผ้ลิตภาพยนตร์กบัเจา้ของวฒันธรรม ผูว้ิจยัพบวา่มีอยู่
น้อยมาก  ทําให้การสร้างความหมายภาพตัวแทน

ผีตองเหลือง ทาํได้เพียงการใช้บริบทพื้นท่ีจริง และ
ภาพการปรากฎตวัของผีตองเหลืองในภาพยนตร์ แต่
โดยเน้ือหาเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล หรือสังคม วิถี
ชีวิตของชาวมลาบรีแล้ว ผูว้ิจัยพบว่าคณะสํารวจไม่
สามารถส่ือสารไดโ้ดยตรงกบัผีตองเหลือง นอกจากน้ี
ยงัไม่พบว่ามีพื้นท่ีให้เจ้าของวฒันธรรมได้ถ่ายทอด
เร่ืองราวของตนเอง แต่ไดใ้ช้วิธีส่ือสารและถ่ายทอด
เร่ืองราวผ่านชาวมง้แทน   ทั้งน้ีการให้ความสําคญัต่อ
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของวฒันธรรมกับ
ผูผ้ลิตภาพยนตร์ จะเป็นช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลในระดบั
ลึกได้  อย่างไรก็ตามผู ้วิจัยย ังพบอีกว่าการสร้าง
ความหมายผ่านบริบทด้านภาพท่ีแสดงสัญญะของ
ความลา้หลงั ไร้อารยะ เช่น การแต่งกาย  ไม่รู้จกัการ
กินอาหารดว้ยช้อน โดยอาศยัการเล่าเร่ืองผ่านทัศนะ
ของผูบ้รรยายเพียงคนเดียวตลอดทั้ งเร่ืองเสมือนเป็น
ตัวแทนในการแสดงทัศนะของคณะนักสํารวจท่ี 
สะท้อน  “การมีส่วนร่วม” ระหว่างคณะสํารวจ/ผู ้
บนัทึกภาพยนตร์ กบั ผีตองเหลือง/เจา้ของวฒันธรรม
ได้ค่อนข้างน้อย  ดังกล่าวน้ีเป็นวิธีการเล่าเร่ืองท่ีมี
ลักษณ ะท่ีสอดคล้อ งกับ รูปแบบวิ ธีก ารบัน ทึ ก
ภาพยนต ร์ เชิ งสั ง เกตการณ์  (Strict Observationist 
cinema) ในยุคเร่ิมต้น(1960) ของการผลิตภาพยนตร์
เชิงชาติพนัธ์ุในต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ David Macdougall (ชีวสิทธ์ิ, 2550) ท่ีกล่าวถึงการ
บนัทึกภาพยนตร์อย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นรูปแบบท่ี
ทาํให้ผูบ้ ันทึกภาพยนตร์ไม่สามารถเขา้ถึงเหตุการณ์
และขอ้มูลจากปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งถ่องแท ้ไม่สามารถ
สร้างความเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจน
นกั และยงัเป็นประเดน็เช่ือมโยงกบัปัจจยัเร่ือง “การใช้
เวลาใน พ้ืน ท่ี ” ในระหว่างการเก็บบัน ทึกข้อ มูล
ภาพยนตร์ และยงัสอดคลอ้งกบัท่ี ปีเตอร์ ครอวฟอร์ด 
(ศูนย์มานุษยวิทยา, 2555) กล่าวไวว้่า “การทําความ
เขา้ใจปรากฏการณ์ทางชีวิตและสังคมนั้นไม่อาจเขา้ใจ
ทําได้ภ ายในวัน เดี ยว”  ซ่ึ งในข้อ น้ี ผู ้วิ จัยพบว่า 
ภาพยนตร์ผีตองเหลือง ใช้เวลาของการสํารวจ การ
เขา้ถึงขอ้มูลและบนัทึกภาพยนตร์อยา่งค่อนขา้งจาํกดั   
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ในดา้น“เทคนิคทางภาพยนตร์” ผูว้ิจัย
พบว่า ภาพยนตร์ผีตองเหลือง บนัทึกภาพดว้ยมุมมอง
ของสายตาคนปกติ  อยู่ในขอบเขตมิติมุมมองการ
บนัทึกภาพในรูปแบบภาพยนตร์ชาติพนัธ์ุตามแนวคิด
มานุษยวิทยาทศันา การตดัต่อลาํดบัภาพแสดงให้เห็น
โครงเร่ืองท่ีเรียงร้อยตามเหตุการณ์และเวลาท่ีเกิดข้ึน
จริงเป็นขอ้สนับสนุนการถ่ายทอดปรากฎการณ์ความ
จริง เพียงแต่บริบทของการเล่าเร่ืองผา่นผูเ้ล่าเร่ืองเพียง
คนเดียวในจุดยืนของผูเ้ล่าเร่ืองบุรุษท่ี 3  ไดส้ะทอ้นถึง
การยึดครองพ้ืนท่ีและอํานาจในการเล่าเร่ืองอย่าง
ชัดเจน จึงเกิดแนวโน้มของการครอบงาํอุดมการณ์ 
หรือการช้ีนําความคิดในการเล่าเร่ือง อันเป็นส่วน
สําคัญท่ีสัมพันธ์กับการสร้างความหมายของภาพ
ตวัแทนความเป็นจริงของผีตองเหลืองในลกัษณะสรุป
เหมารวม สัมพนัธ์กบัรับรู้ความหมาย ซ่ึงทาํให้เกิดการ
ต่อรองความหมายของผูช้มมลาบรีท่ีไม่พึงพอใจต่อ คาํ
เรียกช่ือกลุ่มตนเองว่าเป็นผี  ขณะท่ีผูช้มนักศึกษาได้
แสดงทัศนะในเชิงต่อรองเช่นเดียวกันว่า ภาพยนตร์
ผตีองเหลืองเล่าเร่ืองโดยแฝงอคติ    

ขณะท่ีการเล่าเร่ือง ของภาพยนตร์เร่ือง มลาบ
รี  ข้ า คื อ คน  ทํ าให้ เกิ ด ค ว าม ห ม ายข อ ง  ค ว าม
เปล่ียนแปลงทางสังคมมลาบรบี  ส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู ้ชมไปในทิศทางเดียวกันคือคล้อยตามและรู้สึก
ร่วมกบัความกงัวลต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง
ในสังคมมลาบรี  ผูว้ิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดมานุษยวิทยาทัศนา  ส่ิ งแรกผู ้วิจัยพบว่า 
ภาพยนตร์แสดงให้ เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ ท่ี
ใกลชิ้ดระหว่างผูบ้ ันทึกภาพยนตร์กบัมลาบรีเจา้ของ
วัฒนธรรม   ท่ีไม่ เพียงแต่ปรากฎตัวในภาพยนตร์
เท่ านั้ น  แ ต่ ย ัง อ ยู่ ใ น ฐ าน ะผู ้ เ ล่ า เ ร่ื อ ง ร าว จ าก
ประสบการณ์ในสังคมของตนเอง สะทอ้นระดบัความ
ลึกของขอ้มูล และการมีส่วนร่วมระหวา่งกนั ซ่ึงแสดง
ให้เห็นความพยายามในการใช้เวลาในพ้ืนท่ีเพ่ือเฝ้า
ติดตามปรากฎการณ์ในโลกของมลาบรี  ซ่ึงลว้นเป็น
บริบทสาํคญัท่ีสนบัสนุนใหก้ารเล่าเร่ืองของภาพยนตร์
สามารถสร้างความหมายภาพตัวแทนความจริงใน

ภาพยนตร์เช่ือมโยงกบัปรากฎการณ์ความจริงในสังคม
ชีวิตจริงของชาวมลาบรีไดม้ากยิง่ข้ึน   นอกจากน้ีผูว้ิจยั
ยงัพบว่าภาพยนตร์มีวิธีการสร้างความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลซํ้ าๆ ในประเดน็เดียวกนั
เพ่ือสนับสนุนและส่ือสารความคิดเห็นท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัเพ่ือยืนยนัปรากฏการณ์ทางสังคม  นัย
หน่ึงเป็นการตรวจสอบการสร้างความหมายภาพ
ตัวแทนความจริงด้วยข้อมูลท่ีตรวจสอบตัวเองผ่าน
ปากคาํของเจา้ของวฒันธรรมเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
ระเบียบวธีิวจิยัทางมานุษยวทิยา   

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ใน “เทคนิคการ
ผลิตภาพยนตร์”  ภาพยนตร์มลาบรี ใชบ้ริบทดา้นภาพ
สร้างความรู้สึกให้ผูช้มขยบัเขา้ใกลเ้หตุการณ์ ไดม้าก 
จากความตั้ งใจบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล
ด้วยภาพ ท่ี ติดตาม เห ตุการณ์ ต่ างๆ  เพ่ื อ ส่ื อส าร
ความรู้สึกจากการเฝ้ารอบนัทึกเหตุการณ์  เป็นเทคนิค
การสร้างตวัเร่ือง (story) ซ่ึงประกอบด้วยช็อต (shot) 
หลายช็อต  เล่ าเร่ืองราวอย่างเป็นธรรมชาติ  ตาม
แนวทางของภาพยนตร์ชาติพนัธ์ุท่ีตอ้งการและพยายาม
เข้าใจความรู้สึกของเจ้าของวัฒนธรรม  หรือผู ้คน 
ชุมชนท่ีจะปรากฏในภาพยนตร์ไดอ้ยา่งเกิดความรู้สึก
ร่วม เห็นอกเห็นใจ  ทาํใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจบางอยา่ง
ท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก วถีิชีวติ ความเป็นมนุษยเ์หล่านั้น  

อย่างไรก็ตาม   มีการกล่าวถึงภาพยนตร์เชิง
ชาติพนัธ์ุวา่จะอยูใ่นขอบเขตของการเล่าเร่ืองท่ีมีคนใน
วฒันธรรมชุมชนนั้นๆ เป็นเสมือนตวัแสดง  ซ่ึงดาํเนิน
ชีวิตอยู่ตามปรากฏการณ์ของโลก ไม่ว่าจะมีกลอ้งอยู่
ตรงหน้าหรือไม่ก็ตาม   หรือกล่าวได้ว่า  ภาพยนตร์
ชาติพนัธ์ุ คือ ลกัษณะของการเดินเขา้ไปคน้หาเร่ืองราว 
หรือปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ  โดยปราศจาก
การคิดโครงเร่ือง  หรือการพยายามท่ีนําเอาใส่โครง
เร่ืองเขา้ไปจดัวางให้กบัปรากฏการณ์ทางโลกท่ีเกิดข้ึน
เหล่านั้น   (นันทวฒัน์, ฆสัรา, 2555)   ผูว้ิจยัพบว่า แม้
การเล่ าเร่ืองในภาพยนตร์เร่ืองมลาบรี  ข้าคือคน 
สามารถตั้งขอ้สังเกตไดว้่าอาจมีการจดัวาง กาํกบั บท 
หรือบุคคลบางส่วนเพื่อส่ือสารเร่ืองราวให้มีความ
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ชัดเจนยิ่งข้ึนในบางประเด็น  แต่ทั้ งน้ีโดยรวมของ
ภาพยนตร์ พบวา่มีความพยายามท่ีจะให้อาํนาจการเล่า
เร่ืองเป็นอาํนาจของชาวมลาบรีเอง หรืออีกนยัหน่ึงเป็น
การให้พื้นท่ีของการสร้างความหมายภาพตัวแทนม
ลาบรีโดย มลาบรีเอง จากผลการวิจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมา 
เม่ื อ เป รียบ เที ยบการเล่ าเร่ืองท่ีนําไป สู่การส ร้าง
ความหมายภาพตวัแทนมลาบรีจากภาพยนตร์ทั้ งสอง
เร่ืองแล้ว พบว่า ภาพยนตร์เร่ือง มลาบรีข้าคือคน มี
ความสัมพนัธ์ของการเล่าเร่ืองท่ีสอดคลอ้งในแนวทาง
มานุษยวทิยาทศันา ตามองคป์ระกอบท่ีพึงพิจารณาเป็น
หลักปฏิบัติในเชิงวิชาการมากกว่าภาพยนตร์เร่ือง
ผีตองเหลือง ซ่ึงเป็นขอ้สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
ท่ีว่า การเล่าเร่ืองและการรับรู้ความหมายของภาพ
ตัวแทนมลาบรีในภาพยนตร์แต่ละเร่ือง  มีความ
แตกต่างของการแฝงอคติ  การต่อรองความหมาย การ
มีความรู้สึกร่วมไปกบัความหมายของภาพตวัแทนท่ี
ปรากฏในภาพยนตร์แต่ละเร่ือง  มีปัจจัยสําคัญคือ 
จุดยนืผูเ้ล่าเร่ือง และ แนวคิดวิธีทางมานุษยวิทยาทศันา
( Visual Anthropology)อั น จ ะ  นํ า ไ ป สู่ ก า ร ผ ลิ ต
ภาพยนตร์เชิงชาติพนัธ์ุ 
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