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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเล่าเรือ่ งของภาพยนตร์นอกกระแสของไทยกับภาพยนตร์นอกกระแส
ของจีน และเพือ่ ศึกษาผลสะท้อนของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน กรณีศกึ ษาภาพยนตร์นอกกระแสของไทย เรือ่ ง
“Mary is Happy Mary is Happy” และภาพยนตร์นอกกระแสของจีน เรือ่ ง “Ne Zha” โดยใช้เครือ่ งมือการวิเคราะห์
ตัวบทองค์ประกอบของการเล่าเรือ่ ง และศึกษาวัฒนธรรมทีส่ ะท้อนผ่านภาพยนตร์นอกกระแสทัง้ สองเรือ่ งนี้ ผลการศึกษา
พบว่าโครงสร้างการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์นอกกระแสของไทย เรือ่ ง “Mary is Happy Mary is Happy” และภาพยนตร์
นอกกระแสของจีน เรือ่ ง “Ne Zha” มีลกั ษณะดังนีค้ อื โครงสร้างของภาพยนตร์มโี ครงเรือ่ ง แก่นความคิด ตัวละคร
ขัว้ ขัดแย้ง ฉาก สัญญะ และมุมมอง โครงเรือ่ งเน้นปัญหาทีเ่ กิดในช่วงเวลาการเติบโตของวัยรุน่ หญิง แก่นความคิดเน้นทุกสิง่
ในโลกนีไ้ ม่จรี งั ยัง่ ยืนและขัว้ ขัดแย้งเน้นวิพากษ์เกีย่ วกับสภาวะความเป็นครอบครัว และสภาพสังคม โครงสร้างมีการสร้าง
ตัวละครแบบสมจริง มีการใช้ฉากและสัญญะ เพือ่ สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศจีน ใช้มมุ มองการ
เล่าเรือ่ งทีห่ ลากหลาย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าวัฒนธรรมทีส่ ะท้อนผ่านภาพยนตร์นอกกระแสของไทย เรือ่ ง
“Mary is Happy Mary is Happy” และภาพยนตร์นอกกระแสของจีน เรือ่ ง “Ne Zha” สามารถแยกออกเป็น 2 ระดับ
ได้แก่ (1) วัฒนธรรมระดับครอบครัว สรุปได้ 2 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติและความเชือ่ ทางครอบครัว เพือ่ แสดงออก
ความส�ำคัญของครอบครัวในการสร้างทัศนคติและความเชือ่ และ (2) วัฒนธรรมระดับสังคม สรุปได้ 1 ประการ คือ
ความเชือ่ ทางสังคม เพือ่ ให้รบั ทราบว่าเหตุผลทีม่ แี ก่นความคิดอันเดียวกัน “ทุกสิง่ ในโลกนีไ้ ม่จรี งั ยัง่ ยืน”
คำ�สำ�คัญ: ภาพยนตร์นอกกระแส ครอบครัว วัฒนธรรม
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ABSTRACT
The objectives of this study were to study the narrative of Thai and Chinese nonmainstream films and to study of reflection on Thai and Chinese culture. A case study of the
Thai non-mainstream film was “Mary is Happy Mary is Happy” and the Chinese non-mainstream
film was “Ne Zha”. This was a qualitative research using textual analysis to analyze component
of narrative and study the culture that reflected on these two non-mainstream films. The
research results composed two realms. Firstly, the analysis of narrative structure revealed
seven patterns as plot, theme, character, conflict, setting, symbol, and point of view. The plot
focused on the problems that arose during the growth of teenage girls. The theme focused on
the transitoriness of everything in this world. The conflict focused on the critique of family and
social status. The structures created realistic characters. Clear setting of social and culture context
and symbolization of socio-cultural were used in the narrative as well as identity a variety of
points of view. Secondly, the reflection on culture of Thai and Chinese non-mainstream film:
“Mary is Happy Mary is Happy” and “Ne Zha” was divided into two levels: (1) family culture
(attitude and family belief) to express the importance of family in creating attitudes and beliefs,
and (2) social culture (social belief) to be aware of the same core concept: “Everything in this
world is not sustainable”.
KEYWORDS: Non-Mainstream Film, Family, Culture
บทนำ�

ประเทศจี น เป็ น ประเทศที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ
เมืองหลวงแห่งอารยธรรมโบราณ ในประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่ยาวนานถึง 5,000 ปี ประเทศจีน
ค่ อ ยๆ สร้ า งลั ก ษณะเฉพาะทางวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของจีน ซึ่งมีแนวคิดปรัชญาของลัทธิขงจื๊อ
เป็นหลัก รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับมารยาทและ
จรรยาบรรณ คนจีนเคารพนับถือผูใ้ หญ่รกั เอ็นดูตอ่ เด็ก
และมีความคิดครอบครัวเป็นหน่วย (Family as the
unit) (Qiliang, 2006) ส�ำหรับประเทศไทยก็มลี กั ษณะ
เฉพาะทางวัฒนธรรมเช่นกัน ประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีร่ จู้ กั กันในชือ่ เมืองหลวงแห่งรอยยิม้ ประชาชนชาวไทย
รั ก สั น ติ สุ ข และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มารยาทด้ ว ย
(กาญจนา แก้วเทพ, 2544) แต่วา่ เนือ่ งจากวัฒนธรรม
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รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างเช่น ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ของประเทศจีนและประเทศไทยมีทงั้ ความคล้ายคลึง
กันและความแตกต่าง ดังนั้น การท�ำความเข้าใจกับ
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ของประเทศไทยและประเทศจีน สามารถช่วยให้เรา
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม (Intercultural communication) ได้
(องอาจ สิงห์ลำ� พอง, 2561) และสามารถท�ำการสือ่ สาร
และความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น (องอาจ สิงห์ล�ำพอง,
2561) โดยเฉพาะในปัจจุบนั ด้วยกระแสของโลกาภิวตั น์
(Globalization) ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้การเปิดรับวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศจากการแพร่กระจายผ่านภาพยนตร์
เนือ่ งจากภาพยนตร์นอกกระแสมีคณ
ุ ค่าพิเศษ สามารถ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สะท้อนความเป็นจริงและความถูกต้องของวัฒนธรรม
และคุณค่าของสังคมได้ (องอาจ สิงห์ลำ� พอง, 2561)
หากภาพยนตร์สามารถสะท้อนวัฒนธรรม
ของสั ง คมแต่ ล ะประเทศได้ ผู ้ วิ จั ย สามารถน� ำ
ภาพยนตร์มาวิเคราะห์และสรุปผลสะท้อนวัฒนธรรม
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาภาพยนตร์ น อกกระแสของ
ประเทศไทยและประเทศจี น จึ ง ถื อ เป็ น การศึ ก ษา
ความเหมื อ นและความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมที่
ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ทที่ งั้ สองประเทศมีความแตกต่าง
กันทั้งระบบแนวคิดปรัชญา โดยจะพบว่าประเทศจีน
มีปรัชญาทางความคิดทีส่ มบูรณ์แบบมานานนับหลาย
พันปีแล้ว และระบบแนวคิดดังกล่าวก่อตัวมาจาก
แนวคิดปรัชญาของลัทธิขงจื๊อ (儒家) ซึ่งมีขงจื๊อ
(孔 子 ) และเมิ่ ง จื๊ อ (孟 子 ) เป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
(Qiliang, 2006) ขงจื๊ อ (孔子) เห็ น ว่ า การ
จัดการกับความสัมพันธ์ของคนนั้น ควรยอมรับใน
เรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ไม่ ค วรน� ำ เอา
มาตรฐานอั น เดี ย วมาวั ด ทั้ ง สองฝ่ า ย จึ ง สามารถ
ควบคุ ม สั ง คมให้ ส งบและเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
(Qiliang, 2006) แตกต่ า งกั บ ประเทศไทยที่ มี
รากฐานของแนวคิ ด ปรั ช ญามาจากศาสนาพุ ท ธ
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง บาปบุ ญ คุ ณ โทษตามหลั ก
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า จึงมักสะท้อนผ่านงานทาง
ภาพยนตร์ดว้ ยการกระท�ำดีและชัว่ ตามหลักความเชือ่
ทางพระพุทธศาสนา เพราะความแตกต่างทางพืน้ ฐาน
ทางความคิดของทั้งสองประเทศจึงท�ำให้เกิดความ
แตกต่างที่ถูกสื่อสารผ่านภาพยนตร์
ปรากฏการณ์วัฒนธรรมจากภาพยนตร์นอก
กระแสของไทย เรื่อง “Mary is Happy Mary is
Happy” และภาพยนตร์นอกกระแสของจีน เรื่อง
“Ne Zha” ทั้งสองเรื่องเล่าเรื่องถึงความสุขและ
ปัญหาทีเ่ กิดในช่วงเวลาการเติบโตของวัยรุน่ หญิง และ
มีแก่นความคิดอันเดียวกันทั้งสองเรื่อง ภาพยนตร์
ทั้งสองแสดงวัฒนธรรมครอบครัวที่มีอิทธิพลส�ำคัญ

ต่อการเติบโตของเด็ก อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ก�ำกับ
ของประเทศจีนและผู้ก�ำกับของประเทศไทยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน วัฒนธรรมทาง
สังคมทีส่ ะท้อนอยูใ่ นภาพยนตร์กแ็ ตกต่างกัน 李霄
峰 (Liar) เป็นผูก้ ำ� กับของภาพยนตร์นอกกระแส เรือ่ ง
“Ne Zha” ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับที่รับอิทธิพลจากแนวคิด
ปรัชญาของลัทธิขงจื๊อและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ในสังคมจีน โดยเรื่อง “Ne Zha” แสดงให้ผู้ชมได้
เห็นวัฒนธรรมของสังคมจีนคือ บุคคลพยายามมุ่งมั่น
ที่ จ ะหลบหนี พั น ธนาการของครอบครั ว แสวงหา
จิตวิญญาณของมนุษย์ในการปลดปล่อยตนเอง และ
รักอิสรภาพ (Na, 2013) ตรงกันข้าม นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์
เป็นผูก้ ำ� กับของภาพยนตร์นอกกระแส เรือ่ ง “Mary is
Happy Mary is Happy” ซึง่ สร้างบรรยากาศทางสังคม
ในจินตนาการของภาพยนตร์นอกกระแสที่เรียกว่า
Dystopia คนต้องการที่จะหลบหนีการจัดการของ
ผู้มีอ�ำนาจและแสวงหาโอกาสที่จะแสดงออกความ
คิดของตัวเอง แม้จะมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่จินตนาการนี้ เรายังเห็นว่าผู้ก�ำกับได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของประเทศไทย เรา
สามารถเผชิญกับชีวิตที่มองโลกในแง่บวก แม้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตยังสามารถปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว (กาญจนา แก้วเทพ, 2544)
จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทัง้ สอง
ประเทศ จึงน่าจะเป็นความแตกต่างทีถ่ กู ถ่ายทอดผ่าน
ภาพยนตร์ในฐานะสือ่ ทีส่ ามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมได้
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง มุ ่ ง ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทยและประเทศจีนผ่านสื่อภาพยนตร์นอก
กระแส ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ ศึ ก ษาได้ น� ำ แนวคิ ด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเล่าเรื่องเพื่อเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนผ่านภาพยนตร์ เพราะทัง้ สองเรือ่ ง
กล่าวถึงความรักและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในหญิงสาว
ซึ่งมีทัศนคติที่แตกต่างกันในการเผชิญกับความยาก
ล�ำบากในชีวติ เรือ่ ง “Mary is Happy Mary is Happy”
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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น�ำเรือ่ งราวจ�ำนวน 410 ทวีต มาสร้างเป็น ภาพยนตร์
ซึ่งได้ใกล้เคียงกับชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน
โดยภาพยนตร์นอกกระแสของไทยเรื่องนี้ได้รับการ
เสนอเข้าชิงรางวัล ภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์
ครั้งที่ 23 (The 23rd Thailand National Film
Association Awards) จ�ำนวน 10 สาขา และได้
รับรางวัล 4 สาขา ได้แก่ นักแสดงน�ำหญิงยอดเยี่ยม
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ล�ำดับภาพยอดเยี่ยม
และถ่ายภาพยอดเยีย่ ม โดยทีฉ่ ายในโรงภาพยนตร์เฉพาะ
ของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2013 ได้แก่ โรงภาพยนตร์
เฮาส์ ลิโด เอสพลานาด ซีนเี พล็กซ์ รัชดาภิเษก เมเจอร์
ซีนเี พล็กซ์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ อีจวี ี
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น (สรัสนันท์ ค�ำดีบุญ
และ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2559) เรือ่ ง “Ne Zha”
กล่าวถึงหญิงสาวทีเ่ กิดในครอบครัวหย่าร้างและอยาก
แสวงหาอิสรภาพ ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้รบั การเสนอเข้า
ชิงรางวัล the best adaptation of the script ในงาน
51st Taipei Golden Horse Film Festival จัดขึ้นที่
เกาะไต้หวัน ประเทศจีน ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล
Asian New Artist Best Film ในงาน 18th Shanghai
International Film Festival ประเทศจีน และ ได้รบั
การเสนอเข้าชิงรางวัล New Wave ในงาน 19th
Busan International Film Festival ประเทศ
เกาหลีใต้ โดยที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศจีน
ในปี ค.ศ. 2013 (Zhang, 2013)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะพิเศษของ
ภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องนี้ ผู้สร้างภาพยนตร์จะ
เลือกเรื่องที่มีความใกล้ชิดกับบริบททางสังคมที่แท้
จริงมากขึ้น แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นปรากฏการณ์ทั่วไป
ของสังคม และข้อสรุปผ่านการเปรียบเทียบเหตุการณ์
ของภาพยนตร์ แ ละความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม
สะท้อนจากภาพยนตร์นอกกระแส
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
นอกกระแสของไทย เรื่อง “Mary is Happy Mary
is Happy” กับภาพยนตร์นอกกระแสของจีน เรื่อง
“Ne Zha”
2. เพื่อศึกษาผลสะท้อนของวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมจีน กรณีศกึ ษาในภาพยนตร์นอกกระแส
ของไทย เรือ่ ง “Mary is Happy Mary is Happy”
และภาพยนตร์นอกกระแสของจีนเรือ่ ง “Ne Zha”
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำ�ให้ ท ราบวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งที่ ผู้ ส ร้ า ง
ภาพยนตร์ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรม
2. ทำ�ให้ ท ราบความแตกต่ า งกั น ของ
วัฒนธรรมที่สะท้อนจากภาพยนตร์นอกกระแสของ
ประเทศไทยกับประเทศจีน
3. ท�ำให้การน�ำผลการศึกษานี้ไปใช้ในการ
วิเคราะห์วัฒนธรรมที่สะท้อนจากภาพยนตร์นอก
กระแสเรื่องอื่นได้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ า พ
(Qualitative Research) โดยใช้เครือ่ งมือการวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis) องค์ประกอบของการเล่า
เรือ่ ง (Component of Narrative) ของเรือ่ ง “Mary
is Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha”

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 1 แสดงระเบียบวิธีวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ และเครื่องมือในการวิจัย
ปัญหานำ�การวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี

เครื่องมือในการวิจัย

1. ภาพยนตร์นอกกระแสของ - แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง วิ ดี โ อของภาพยนตร์ น อกกระแส
ประเทศไทยกับประเทศจีนมีการ (Narrative) (Giannetti, 2014) เรื่อง “Mary is Happy Mary is
เล่าเรื่องที่แตกต่างกันอย่างไร
- ทฤษฎีสญั วิทยา (Semiology) Happy” และ “Ne Zha”
(ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์, 2553)
2. วั ฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นผ่ า น - แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์
ภ า พ ย น ต ร์ น อ ก ก ร ะ แ ส ข อ ง นอกกระแส (Non-Mainstream)
ประเทศไทยและประเทศจี น มี (ขจิตขวัญ กิจวิลาละ, 2546)
ความเหมือนและความแตกต่างกัน - แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ
อย่างไร
วัฒนธรรม (Culture) (กาญจนา
แก้วเทพ, 2544)
เครื่องมือ
1. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาใช้ คือ เว็บไซต์ที่ให้
ข้อมูลภาพยนตร์นอกกระแสของไทย เรื่อง “Mary
is Happy Mary is Happy” และภาพยนตร์นอก
กระแสของจีน เรื่อง “Ne Zha” ประกอบกับแหล่ง
ข้อมูลวิเคราะห์ภาพยนตร์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลภาพยนตร์ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลของเรือ่ ง “Mary is Happy Mary is Happy”
จาก YouTube ของประเทศไทยและเก็บรวมข้อมูลของ
เรือ่ ง “Ne Zha” จากเว็บไซต์ AIQIY ของประเทศจีน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาจะใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์ตวั บท โดยวิเคราะห์เรือ่ ง “Mary is Happy
Mary is Happy” จาก YouTube และ เรือ่ ง “Ne Zha”
จากเว็บไซต์ AIQIYI ใน 1 ประเด็น คือองค์ประกอบของ
การเล่าเรื่อง (Component of Narrative) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงเรือ่ ง (Plot) การวิเคราะห์ตวั บทของ
ภาพยนตร์นอกกระแส เพื่อค้นหาการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์นอกกระแสของจีนและภาพยนตร์นอก
กระแสของไทยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยจะ
ใช้แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง
2. แก่นความคิด (Theme) การวิเคราะห์
แก่นความคิดเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความส�ำคัญของเรื่อง
ภาพยนตร์นอกกระแสเป็นอย่างไร
3. ตั วละคร (Character) การวิ เคราะห์
ตัวละครในภาพยนตร์นอกกระแส ได้แก่ นางเอก เพือ่
ดูว่าจะช่วยสะท้อนวัฒนธรรมอย่างไร การวิเคราะห์
ตัวละครนั้น ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์จากบุคลิกภาพ และ
ค�ำพูดต่างๆ ของตัวละคร
4. ฉาก (Setting) การวิเคราะห์ฉาก (เวลา
และสถานที)่ เพือ่ ศึกษาว่าภาพยนตร์นอกกระแสช่วย
แสดงวัฒนธรรมอย่างไร
5. สัญญะ (Symbol) การวิเคราะห์สญ
ั ลักษณ์
พิเศษต่างๆ ในภาพยนตร์นอกกระแสที่ช่วยสะท้อน
วัฒนธรรม เช่น สุนัข หนังสือ เป็นต้น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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6. ขั้ ว ขั ด แย้ ง (Conflict) การวิ เ คราะห์
ขัว้ ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในภาพยนตร์นอกกระแส ว่าขัว้ ขัดแย้ง
ใดบ้างทีช่ ว่ ยสะท้อนวัฒนธรรม เช่น ขัว้ ขัดแย้งภายใน
จิตใจ ระหว่างคนกับครอบครัว ระหว่างคนกับสังคม
ระหว่างคนกับโรงเรียน และระหว่างคนกับคน
7. มุมมองการเล่าเรื่อง (Point of View)
การวิเคราะห์ว่ามุมมองการเล่าเรื่องมาจากใคร เช่น
มุมมองบุรุษที่ 1 มุมมองบุรุษที่ 3 มุมมองที่เป็นกลาง
และ มุมมองการเล่าเรื่องมีส่วนใดสะท้อนวัฒนธรรม
อย่างไร
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปการเล่าเรือ่ งของภาพยนตร์นอกกระแส
ของไทยกับภาพยนตร์นอกกระแสของจีน
เรื่องย่อของภาพยนตร์นอกกระแสของไทย
เรื่อง “Mary is Happy Mary is Happy” คือ
ภาพยนตร์นอกระแสนี้พูดถึงความสุขและปัญหาที่
เกิดในช่วงเวลาการเติบโตของวัยรุ่นหญิง การเล่า
เรือ่ งถึงชีวติ จริงของแมรี่ แมรีก่ บั ซูรเิ ป็นเพือ่ นสนิทกัน
ทุกๆ ครั้งที่พวกเขาเจอเหตุการณ์อะไร ภาพยนตร์จะ
เอาบทความที่แมรี่เขียนในทวิตเตอร์ขึ้นมากลางจอ
ภาพยนตร์นี้เล่าเรื่องถึงสิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
แมรี่ สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นบ่อยๆ ในชีวิตเธอ
เช่น รูปถ่ายสวยไหม แมรี่อยากเลี้ยงแมงกะพรุน
เข้ามหาวิทยาลัยแห่งใด อยากซื้อเสื้อผ้าแต่ไม่มีเงิน
และ พวกเขาไปขอค่าใช้จ่ายในการท�ำหนังสือรุ่นจาก
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน แมรี่พบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่า
เอ็มเป็นครั้งแรกในร้านขนมโตเกียว ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนคนเก่าเสียชีวิตจากโรคที่เป็นอยู่ ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนคนใหม่เข้ามารับต�ำแหน่งแทน และเธอ
ตั้งกฎระเบียบใหม่บังคับให้นักเรียนย้ายเข้าหอพักใน
โรงเรียน การห้ามนักเรียนตั้งค�ำถามและต้องท�ำตาม
อย่างเดียว แมรีก่ บั ซูรไิ ม่ชอบท�ำตามกฎระเบียบ พวก
เขาแอบออกจากโรงเรียนตอนกลางดึก เวลาพวกเขา
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ไปผจญภัยในป่า แมรี่รู้ว่าซูริจะเข้ามหาวิทยาลัยที่
ออสเตรเลีย แมรีม่ คี วามลับคือ เธอตกหลุมรักเอ็มแต่ไม่
กล้าบอก ซึง่ เธอมีอารมณ์รสู้ กึ เศร้าทุกๆ วัน แมรีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนจากซูริ เธอไปหาเอ็มและอยากบอกเอ็ม
ว่า “ฉันรักเธอ” แต่เหมือนทีพ่ วกเขาพบกันในครัง้ แรก
เอ็ ม ตอบก่ อ นที่ แ มรี่ จ ะพู ด ว่ า “เราไม่ ไ ด้ ช อบเธอ
ขอโทษนะ” ต่อมา แมรี่มีอารมณ์รู้สึกแย่ที่อยากตาย
แล้วถามซูริว่า “ไม่ไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ไหม” ซูริ
ตอบว่า “ได้ส”ิ พวกเขานัดกับเพือ่ นจะถ่ายรูปเพือ่ ท�ำ
หนังสือรุน่ แต่แมรีไ่ ม่คอ่ ยมีอารมณ์ทำ� เพือ่ ให้กำ� ลังใจ
กับแมรี่ ซูริจึงจะไปซื้อกระทิงแดงให้แมรี่ แต่ซูริกลับ
ถูกฆ่าตายระหว่างทางกลับไปหาแมรี่ หลังจากนั้น
ชีวิตของ แมรี่เริ่มสูญเสีย สูญเสียอะไรบางอย่าง และ
เกิดความสงสัยในกฎระเบียบของสังคม แมรีต่ อ้ งเจ็บปวด
ต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมากมายแต่ก็สามารถเติบโต
ขึ้นได้
เรื่องย่อของภาพยนตร์นอกกระแสของจีน
เรื่อง “Ne Zha” คือ ภาพยนตร์เรือ่ งนีพ้ ดู ถึงความสุข
และปัญหาทีเ่ กิดในช่วงเวลาการเติบโตของวัยรุน่ หญิง
ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นโดยสัปเหร่อคนหนึ่งกำ�ลัง
ทำ�ความสะอาดศพอยู่ที่หอประกอบพิธีฌาปนกิจ
ซึง่ แสดงถึงจุดจบของนักแสดงหญิงทีช่ อ่ื ว่า หวางเสีย่ วปิง
จากนัน้ เป็นการบอกเล่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น
นักเรียนทีเ่ พิง่ ย้ายโรงเรียนมาใหม่ชอื่ ว่า หลีเ่ สีย่ วลู่ และ
นักเรียนระดับหัวกะทิชื่อว่า หวางเสี่ยวปิง หลังจาก
ที่แลกเปลี่ยนความลับซึ่งกันและกัน ทั้งคู่กลายเป็น
เพื่ อ นสนิ ท กั น พวกเขามั ก จะใช้ เวลาอ่ า นหนั ง สื อ
ของ San mao ด้วยกัน และบางครั้งก็แอบโดดเรียน
ไปขโมยของกินที่โรงอาหาร พวกเขาได้พบสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเมืองเล็ก ซึ่งเป็นความลับเฉพาะพวก
เขาสองคน ต่อมาหลีเ่ สีย่ วลูไ่ ด้พบกับเด็กชายทีค่ อ่ นข้าง
จะมี อ ารมณ์ ขั น และมองโลกในแง่ ดี ที่ ชื่ อ ว่ า สู เจี๋ ย
หวางเสี่ ย วปิ ง ที่ ผิ ด หวั ง จากการสอบเข้ า เรี ย น
ระดับมัธยมปลายได้เข้าเรียนในโรงเรียนพยาบาล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เธอได้ตกหลุมรักครูฝึกทหาร เขาเป็นชายในอุดมคติ
ที่ชื่อว่า หลี่ดานหยาง หลังจากนั้น ความสนิทสนม
ระหว่างหวางเสีย่ วปิงและหลีเ่ สีย่ วลูก่ ค็ อ่ ยๆ เปลีย่ นไป
หวางเสี่ยวปิงต้องการที่จะติดตามครูฝึกทหาร จึง
อยากแอบไปสมัครเข้าเป็นทหาร แต่หลังจากทีพ่ อ่ แม่
รู้ก่อนทำ�ให้สิ่งนี้ล้มเหลว การประชุมปรึกษาหารือใน
ครอบครัวของเธอนัน้ พ่อแม่ไม่เห็นด้วย เธอจึงตัดสินใจ
ฆ่าตัวตาย ยี่สิบปีต่อมา หลี่เสี่ยวลู่ได้เป็นนักเขียนที่
มีชื่อเสียงคนหนึ่งได้เดินทางกลับบ้าน คุณแม่ของ
หวางเสี่ยวปิงได้นำ�กล่องบุหรี่ของหวางเสี่ยวปิงที่เก็บ
ไว้ก่อนตายส่งให้หลี่เสี่ยวลู่ หลังจากหลี่เสี่ยวลู่เห็น
ก้นบุหรีภ่ ายในกล่องเธอจึงค่อยๆ เข้าใจความรูส้ กึ ของ
หวางเสีย่ วปิงก่อนจะฆ่าตัวตายว่าเธอนัน้ เจ็บปวดและ
ทุกข์ใจมากเพียงใด การบอกเล่าเรือ่ งราวของเด็กสาว
คนหนึง่ ตัง้ แต่การเติบโต การคบเพือ่ น การผิดหวังจาก
ความรัก การหย่าร้างของครอบครัวและพฤติกรรมต่างๆ
ทีแ่ สดงออกมา โดยเฉพาะช่วงชีวติ วัยรุน่ ทีย่ งั ค้นหาตัวเอง
ไม่เจอ และสุดท้ายทั้งคู่ก็เลือกที่จะเดินตามเส้นทาง
ของตัวเอง
1. โครงเรือ่ ง ตามการเรียงล�ำดับตามภาวการณ์
ของภาพยนตร์นอกกระแสทั้งสองเรื่องนี้ ตัวเอกมี
เพื่อนสนิทคนหนึ่ง แล้วในภาวะวิกฤตของภาพยนตร์
ทั้งสองเรื่องมีคนหนึ่งเสียชีวิต ต่อมาคนอีกคนหนึ่งจะ
อยู่ต่อชีวิตตามเส้นทางที่เขาเลือก
ในภาพยนตร์ น อกกระแสของไทย เรื่ อ ง
“Mary is Happy Mary is Happy” โดยมีโครงเรื่อง
5 ประเด็น
(1) เริ่มเรื่อง: แมรี่กับซูริจะท�ำหนังสือรุ่น
(2) พัฒนาเหตุการณ์: แมรีต่ กหลุมรักเอ็ม แต่
ไม่กล้าบอก
(3) ภาวะวิกฤต: ซูรเิ สียชีวติ และเอ็มมีแฟนแล้ว
(4) ภาวะคลี่คลาย: แมรี่จะเรียนจบมัธยม
ปลายและหนังสือรุ่นท�ำเสร็จ
(5) การยุติเรื่อง: เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ในภาพยนตร์นอกกระแสของจีน เรือ่ ง “Ne Zha”
โดยมีโครงเรื่อง 5 ประเด็น
(1) เริ่มเรื่อง: หลี่เสี่ยวลู่เพิ่งเปลี่ยนโรงเรียน
มาใหม่ แลกเปลี่ยนความลับซึ่งกันและกันกับ หวาง
เสี่ยวปิง
(2) พัฒนาเหตุการณ์: หวางเสีย่ วปิงได้เจอกับ
ผู้ชายที่เธอรัก
(3) ภาวะวิกฤต: หวางเสี่ยวปิงฆ่าตัวตายใน
การประชุมหารือของครอบครัว
(4) ภาวะคลี่คลาย: หลี่เสี่ยวลู่เป็นนักเขียนที่
มีชื่อเสียง
(5) การยุตเิ รือ่ ง: หลีเ่ สีย่ วลูเ่ ข้าใจ หวางเสีย่ วปิง
เมื่อเห็นก้นบุหรี่ภายในกล่อง
ภาพยนตร์นอกกระแสทัง้ สองเรือ่ งนี้ สามารถ
เล่าเรื่องถึง ความสุขและปัญหาที่เกิดในช่วงเวลาการ
เติบโตของวัยรุ่นหญิง ในภาพยนตร์เรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” มุ่งเน้นไปที่มิตรภาพและ
ชีวติ ในโรงเรียน ในภาพยนตร์เรือ่ ง “Ne Zha” มุง่ เน้น
ไปที่มิตรภาพและครอบครัว
2. แก่นความคิด สามารถเห็นได้ในภาพยนตร์
นอกกระแสทั้งสองเรื่องนี้ มีแก่นความคิดเหมือนกัน
คือ “ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืน”
ภาพยนตร์นอกกระแสทั้งสองเรื่องนี้มีแก่น
ความคิดอันเดียวกัน ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง
“Mary is Happy Mary is Happy” แม้ว่ามิตรภาพ
หรือความรักก็ไม่สามารถอยูต่ ลอดไปได้ ในภาพยนตร์
นอกกระแสเรือ่ ง “Ne Zha” มิตรภาพและครอบครัว
ของหวางเสี่ยวปิงก็ไม่สามารถอยู่ตลอดไปได้
3. ตัวละคร เน้นการสร้างตัวละครยอมรับ
ความจริงของสังคม
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” และภาพยนตร์นอกกระแส
เรื่อง “Ne Zha” มีตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เช่น เมื่อแมรี่เจอกับปัญหาในการเติบโต เธอสามารถ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
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สะกดจิตให้ตัวเองดีข้ึน แต่หวางเสี่ยวปิงไม่ยอมรับ
ความจริง เลือกฆ่าตัวตาย และตัวละครรองหลากหลาย
เพื่อช่วยสะท้อนลักษณะของภาพยนตร์ เช่น ซูริยินดี
ที่จะอยู่กับแมรี่ แต่หลี่เสียวลู่เลือกเส้นทางชีวิตที่ตาม
สังคม
4. ฉาก เน้นการถ่ายทอดที่แสดงให้เห็น
ถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยและ
ประเทศจีน โดยเฉพาะโรงเรียน
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” มีฉากโรงเรียน ภูเขา
ร้านขนมโตเกียว ทางรถไฟและภาพในอดีตถึง 6 ฉาก
โดยโรงเรียนเป็นสถานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในภาพยนตร์เรือ่ งนี้
เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในโรงเรียนมัธยม สิบกว่าปีที่
ผ่านมา ไม่เคยมีภูเขาแบบนี้ โลกนี้ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ ร้านขนมโตเกียวเป็นสถานทีท่ แี่ มรีพ่ บกับเอ็ม
ในครั้งแรก ทางรถไฟนี้มีสองทาง ซึ่งเป็นตัวแทนของ
เส้นทางชีวิตและทางเลือกที่แตกต่างกัน แมรี่ฝันถึง
อดีตที่อยู่กับซูริ เขาทั้งสองคนไปถ่ายรูปด้วยกัน แมรี่
อยากตื่นมาเพื่อเจอกับซูริ แต่ทุกอย่างเกิดในใจและ
จบลงที่ใจเช่นเดียวกัน
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ ง “Ne Zha” มี
ฉากโรงเรียน สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และบ้านทัง้ 3 ฉาก โดย
โรงเรียนมัธยมเป็นสถานที่เกิดมิตรภาพระหว่างหวาง
เสีย่ วปิงและหลีเ่ สีย่ วลู่ สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ เป็นความ
ลับเฉพาะพวกเขาสองคน และบ้านเป็นสถานทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด เพราะสภาพแวดล้อมของครอบครัวก�ำหนด
โลกทัศน์ (World Outlook) แนวโน้มชีวติ (Outlook
on Life) ของหวางเสี่ยวปิง
5. สัญญะ เพือ่ สือ่ ความหมายถึงลักษณะของ
ตัวเอก
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” มีสญ
ั ลักษณ์พเิ ศษ 3 ประเด็น
คือ (1) โรงเรียน เป็นสังคมในจินตนาการ (2) ทางรถไฟ
เป็นตัวแทนของเส้นทางชีวติ และทางเลือกทีแ่ ตกต่างกัน
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(3) หนังสือรุ่น เป็นอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการ
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ ง “Ne Zha” มี
สัญลักษณ์พิเศษ 3 ประเด็นคือ (1) หนังสือของ San
Mao ทีแ่ ทนเสรีภาพ (2) ม้าสีขาว ทีแ่ ทนช่วงชีวติ วัยรุน่
ของทั้งสองคน (3) จดหมาย ที่แทนมิตรภาพ
6. ขั้ ว ขั ด แย้ ง เน้ น ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
นางเอกและพระเอก และความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
นางเอกกับสังคม
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” และเรื่อง “Ne Zha” โดย
มีความขัดแย้งระหว่างคนกับคน ความขัดแย้งภายใน
จิตใจ และความขัดแย้งระหว่างคนกับสังคม
7. มุมมองการเล่าเรื่อง เน้นมุมมองบุรุษที่ 1
และ มุมมองบุรษุ ที่ 3 ในภาพยนตร์ทงั้ สองเรือ่ งนี้ ซึง่ มี
การเล่าเรือ่ งจากมุมมองของนางเอกเป็นหลัก แต่หลัง
จากทีน่ างเอกเสียชีวติ หรือเกิดปัญหา มุมมองการเล่า
เรื่องเปลี่ยนเน้นมุมมองบุรุษที่ 3
สรุปผลสะท้อนของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน
ผู้ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์
นอกกระแสทั้งสองเรื่องนี้ 2 ด้านคือ (1) วัฒนธรรม
ระดับครอบครัว และ (2) วัฒนธรรมระดับสังคม
ดังนั้นจะสรุปดังต่อไปนี้
1. วัฒนธรรมระดับครอบครัว
ทั ศ นคติ ใ นภาพยนตร์ น อกกระแสเรื่ อ ง
“Mary is Happy Mary is Happy” โดยแมรี่คิดว่า
คนเราไม่สามารถยืนอยูค่ นเดียวได้ และคนเราต้องท�ำ
สิ่งที่เราอยากท�ำ และความเชื่อทางครอบครัวคือท�ำดี
ได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ทัศนคติในภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ ง “Ne Zha”
โดยมีหวางเสีย่ วปิงคิดว่า เกิดมาครัง้ เดียวตายครัง้ เดียว
จงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า และเสรีภาพคือทุกสิ่งทุกอย่าง
และความเชือ่ ทางครอบครัวคือความสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็นความสัมพันธ์ที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของผู้คน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ ตัวละครเอกมี
ทัศนคติที่แตกต่างกันไป เพราะทั้งสองคนนี้เกิดใน
ครอบครัวที่แตกต่างกัน แมรี่มีครอบครัวที่มีความสุข
พ่อแม่รักกัน แมรี่สามารถมีทัศนคติที่ดี แต่ในเรื่อง
“Ne Zha” ครอบครัวของตัวละครเอกไม่ได้มคี วามสุข
พ่อทิ้งครอบครัวไป หวางเสี่ยวปิงไม่สามารถพัฒนา
มุมมองที่ก้าวหน้าขึ้นในชีวิตได้
2. วัฒนธรรมระดับสังคม
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” โดยมีสงั คมแบบ Dystopia
ที่เป็นสังคมที่มีชีวิตที่ยากล�ำบาก ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญ
คือประชาชนต้องท�ำตามกฎระเบียบของผู้มีอ�ำนาจ
(Tiesheng, 2018)
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ ง “Ne Zha” โดย
มีความคิดครอบครัวเป็นหน่วย (Family as the unit)
ในภาพยนตร์ เรื่ อ ง “Mary is Happy
Mary is Happy” ผู้สร้างภาพยนตร์ก่อสร้างสังคม
ในจินตนาการขึ้นมา ถือว่าตรงกันข้ามกับแนวคิด
สังคมแบบ Utopia ที่เป็นสังคมที่สวยที่สุดในอุดมคติ
(Tiesheng, 2018) แต่ในภาพยนตร์เรื่อง “Ne Zha”
เป็นสังคมที่แท้จริงของประเทศจีน
ภาพยนตร์ น อกกระแสเรื่ อ ง “Mary is
Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha”สามารถ
สะท้ อ นลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมได้ โดย
สามารถออกแบบบริบทสังคมวัฒนธรรมและลักษณะ
ความสัมพันธ์ครอบครัวดังต่อไปนี้
ในภาพยนตร์นอกกระแสเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” ลักษณะความสัมพันธ์
ครอบครัว เน้นความเท่าเทียมกันระหว่างสามีภรรยา
ให้ความส�ำคัญกับความรักความอบอุ่นในครอบครัว
และบริบทสังคมวัฒนธรรมแบบไทย ในภาพยนตร์
นอกกระแสเรื่อง “Ne Zha” เน้นความรักคือโซ่ที่
เชื่อมต่อกับครอบครัว โดยเฉพาะส�ำหรับครอบครัว
ที่ตามนโยบายลูกคนเดียว ดังนั้น ความรักไม่ได้เป็น

เพียงความอบอุน่ แต่ยงั เป็นข้อจ�ำกัดของเสรีภาพและ
บริบทสังคมวัฒนธรรมแบบจีนยุคร่วมสมัย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการเล่าเรื่อง
และวั ฒ นธรรมในภาพยนตร์ น อกกระแสของไทย
และจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy Mary is
Happy” และ “Ne Zha”” พบว่า วัฒนธรรมของ
โครงสร้างการเล่าเรื่องของภาพยนตร์นอกกระแส
ของไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy
Mary is Happy” และ “Ne Zha” ได้มีการถ่ายทอด
ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
ผ่านแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างการเล่าเรื่อง
ทั้ง 7 ประการที่สามารถจัดได้เป็นประเภทต่างๆ คือ
วั ฒ นธรรมระดั บครอบครั ว และวั ฒ นธรรมระดั บ
สังคม โดยถ่ายทอดผ่านความขัดแย้ง (Conflict) และ
ตัวละคร (Character) มากที่สุด ส่วนมากแล้วจะ
เปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ระหว่ า งวั ฒ นธรรมไทยและ
วัฒนธรรมจีนที่เข้ามามีอิทธิพลอยู่มากต่อความเชื่อ
และทัศนคติของบุคคล ทั้งนี้มุ่งชี้ให้เห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรม และการชีใ้ ห้เห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมที่ได้
อ้างอิงแนวคิดนี้ ทั้งนี้มีการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2
ระดับ คือ (1) วัฒนธรรมระดับครอบครัว (2) วัฒนธรรม
ระดับสังคม ท�ำให้สามารถระบุถงึ วัฒนธรรมทีส่ ะท้อน
ผ่านภาพยนตร์นอกกระแสของไทยและจีน ทีศ่ กึ ษาได้
โดยการอธิบายลักษณะวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นตาม
ที่พบในภาพยนตร์นอกกระแสของไทยและจีน กรณี
ศึกษาเรือ่ ง “Mary is Happy Mary is Happy” และ
“Ne Zha” ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ทัศนคติ
ชี้ให้เห็นผลดีที่เกิดในครอบครัวที่มีความสุข
สอดคล้องกับแนวคิดที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะครอบครัว
คือกลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกันท�ำหน้าที่
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เป็นสถาบันหลักเป็นฐานรากที่ส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำรง
ชี วิ ต ในสั ง คมครอบครั ว มี ห ลากหลายรู ป แบบและ
หลากหลายลั ก ษณะนอกเหนื อ จากครอบครั ว ที่
ประกอบด้วยบิดา มารดา และบุตร (Qiliang, 2006)
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาส�ำหรับทุกคน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติของบุคคล เด็กที่โตขึ้น
ในครอบครัวที่มีความสุขจะมีทัศนคติในแง่ดีมากกว่า
เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ไม่มีความสุข (Qiliang,
2006) เช่น แมรี่เชื่อในความอบอุ่นของครอบครัว
และหวางเสี่ยวปิงจะเห็นเพียงการหลอกลวงจากพ่อ
แม่ของเธอ
(2) ความเชื่อทางครอบครัว
ชีใ้ ห้เห็นผลเสียของผูค้ นชาวจีนในสังคมยุคนัน้
ที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อตามวัฒนธรรมจีนแบบ
ดั้งเดิม การใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงครอบครัวมากเกินไป
ท�ำให้ชีวิตไม่อิสระและเป็นทุกข์ ความสุขทางวัตถุ
หรือทางกายภาพเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
แนวคิดวัฒนธรรมระดับครอบครัว อาจเป็นเพราะ
ครอบครัวท�ำหน้าทีใ่ นการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์
ด้วยการเลี้ยงดูอบรม ก�ำหนดสถานภาพ และหน้าที่
ให้กบั สมาชิก และเป็นสถาบันแรกทีถ่ า่ ยทอดทัศนคติ
ความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์อื่นๆ (งามพิศ
สัตย์สงวน, 2543) เช่น แมรี่และหวางเสี่ยวปิง เมื่อ
คนสองคนเผชิญกับความยากล�ำบากที่เกิดจากชีวิต
ในเวลาเดียวกัน แมรี่เลือกที่จะยอมรับอย่างสงบและ
หวางเสี่ยวปิงเลือกที่จะฆ่าตัวตาย
(3) ความเชื่อทางสังคม
ชีใ้ ห้เห็นข้อดีของการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในตัวเอง
และใช้ชีวิตปฏิบัติตามแนวทางหรือบรรทัดฐานของ
สังคมแล้วชีวติ จะเป็นปกติสขุ ไม่วา่ จะเป็นในประเทศ
จีนหรือประเทศไทยวัฒนธรรมเป็นส่วนส�ำคัญของ
สังคม สอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมระดับสังคม
ในงานวิจัยของ งามพิศ สัตย์สงวน (2543) ซึ่งพบ
ว่าวัฒนธรรมช่วยท�ำให้เกิดระเบียบในสังคม ซึ่งบาง
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อย่างการควบคุมอย่างเป็นทางการ และบางอย่าง
ไม่เป็นทางการ เช่นในภาพยนตร์นอกกระแสทั้งสอง
เรื่องนี้ แมรี่กับหลี่เสี่ยวลู่ใช้ชีวิตปฏิบัติตามแนวทาง
หรือบรรทัดฐานของสังคมแล้วชีวิตจะเป็นปกติสุข
แม้ว่าขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ผลก็สวยงาม
ในตรงกันข้าม หวางเสี่ยวปิงต้องการใช้ชีวิตของเธอ
และในที่สุดก็ฆ่าตัวตายตามความปรารถนาของเธอ
เอง คนส่วนใหญ่จะเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดในการ
ได้รับความสุข
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาพยนตร์นอกกระแส
ของไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is Happy
Mary is Happy” และ “Ne Zha” มีการถ่ายทอด
ให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมในแนวคิ ด ต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้
คือ แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับตัว
บุคคล และแนวคิดเกีย่ วกับลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคม ในประเทศไทยลักษณะความสัมพันธ์ครอบครัว
คือการเน้นความเท่าเทียมกันระหว่างสามีภรรยา
ให้ความส�ำคัญกับความรักความอบอุ่นในครอบครัว
เพราะว่า คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาท�ำให้คนไทยมีมุมมองทางศีลธรรมที่ดี
โดยมีค�ำว่า “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” ครอบครัวรักกัน
ครอบครัวเป็นส่วนส�ำคัญของคนไทย โดยเฉพาะ
ครอบครั ว ไทยยึ ด มั่ น ระบบชายเป็ น ใหญ่ ใ นบ้ า น
มีความเคารพในกฎผู้อาวุโส ในประเทศจีน ความรัก
คือโซ่ที่เชื่อมต่อกับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่
ยึดตามนโยบายลูกคนเดียว ดังนั้น ความรักไม่ได้เป็น
เพียงความอบอุ่น แต่ยังเป็นข้อจ�ำกัดของเสรีภาพ
เพราะตามแนวคิดปรัชญาของลัทธิขงจื๊อ (儒 家)
ประชาชนจีนคิดว่าครอบครัวเป็นหัวใจส�ำคัญของ
โลกนี้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความ
สัมพันธ์ที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของผู้คน การเน้นว่าผล
ประโยชน์ของครอบครัวมีมากกว่าผลประโยชน์ของ
ส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว นอกจากนี้ คนจีนมักใช้ความสัมพันธ์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในครอบครัวเป็นแรงจูงใจทางจิตวิญญาณส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีอ่ บอุน่ และน่ารัก มักมีความ
ส�ำคัญเชิงบวกเป็นพิเศษในการพัฒนาบุคคล ตรงกันข้าม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีไ่ ม่มคี วามรักใคร่กลมเกลียว
กันมักจะเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาบุคคล
ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นประเทศจีนหรือประเทศไทย
ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของประเทศ ซึ่งต้อง
มีครอบครัวก่อนที่จะมีประเทศ โลกทัศน์ (World
Outlook) แนวโน้มชีวิต (Outlook on Life) และ
ระบบค่านิยม (Value system) ของแต่ละบุคคลได้
รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว แม้วา่ ประเทศจีน
และประเทศไทยจะมีความแตกต่างที่ส�ำคัญในระบบ
สังคมของประเทศ แต่ยังมีลักษณะที่คล้ายๆ กันใน
วัฒนธรรมครอบครัว
ความหมายต่างๆ ของตัวบทที่พบจากการ
วิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบของการเล่าเรื่องนั้น
เป็นการปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice) ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
แวดล้ อ มทางสั ง คมวั ฒ นธรรมในด้ า นต่ า งๆ ของ
เหตุการณ์หรือเรือ่ งราวในภาพยนตร์นอกกระแสเรือ่ งนัน้
ได้แก่ ในประเทศไทยมีบริบทสังคมวัฒนธรรมแบบไทย
เพราะในภาพยนตร์นอกกระแสนี้ ผู้สร้างภาพยนตร์
น� ำ เสนอสั ง คมในจิ น ตนาการออกมาที่ เ รี ย กว่ า
“ดิสโทเปีย” (Dystopia) ผูศ้ กึ ษาเห็นว่าประเทศไทยมี
ล�ำดับชัน้ ทีช่ ดั เจนในอดีต แต่ดว้ ยการพัฒนาสังคม ปัจจุบนั
สังคมไทยไม่คอ่ ยเห็นสถานการณ์เช่นนี้ ในประเทศจีน
มีบริบทสังคมวัฒนธรรมแบบจีนยุคร่วมสมัย เพราะว่า
ภาพยนตร์นอกกระแสนีเ้ ล่าเรือ่ งในยุคสมัย 90 ซึง่ เป็นยุค
สมัยทีป่ ระเทศจีนก�ำลังปฏิรปู และเปิดประเทศอยู่ ระดับ
อารยธรรมของสังคมเพิ่มขึ้นอย่างสูง วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศจ�ำนวนมากเข้าสูป่ ระเทศจีน
เด็กๆ จ�ำนวนมากเริ่มแสวงหาเสรีภาพ ซึ่งชอบใช้
ค�ำว่าลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) โดยอยากหนีจาก
ความคิดครอบครัวเป็นหน่วย (Family as the unit)

(Qiliang, 2006) และคิดว่าส่วนตัวเป็นบุคคลที่เป็น
อิสระ เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมและความคิด
ทีแ่ ตกต่างกันในการพัฒนาของทัง้ สองประเทศ โดยมี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับ
ประเทศไทย แต่ดว้ ยการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมจีนและ
ไทยเป็นประจ�ำหรือว่าสาเหตุของความคล้ายคลึงกัน
ทางภูมศิ าสตร์ระหว่างสองประเทศ ทัง้ สองประเทศมี
ลักษณะคล้ายๆ กันเฉพาะในบางวัฒนธรรม เช่น อาหาร
เรือ่ งเล่าของภาพยนตร์และอืน่ ๆ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้น
ที่จะประเมินค่าโดยเปรียบเทียบว่า วัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมจีนนั้น ของใครจะมีคุณค่าสูงส่งกว่ากัน
แต่ผู้ศึกษามีความต้องการให้ผลที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้เป็นหนทางหนึ่งที่ผู้ชมได้ตระหนักถึงการเลือก
รับเอาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของทั้งประเทศไทยและจีน
มาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างประนีประนอมและ
ก่อประโยชน์ เช่น ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว และการใช้
ชีวิตปฏิบัติตามแนวทางหรือบรรทัดฐานของสังคม
แล้วชีวิตจะเป็นปกติสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั ได้เป็นภาพสะท้อนถึงลักษณะ
ทางสั ง คมวั ฒ นธรรมในภาพยนตร์ น อกกระแส
ทั้งสองเรื่องนี้และการเผชิญหน้ากับรูปแบบสังคม
วัฒนธรรม รวมถึงความรู้ ความคิดแบบเยาวชน คนใน
สังคมจีนและสังคมไทย ควรรับรู้และตระหนักถึง
ศิลปวัฒนธรรม ความเชือ่ ต่างๆ ทีท่ รงคุณค่าเพือ่ รักษา
ให้อยู่ต่อไป
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�ำการศึกษา
เพิ่มเติมดังนี้
2.1 ควรท� ำ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
กลุ ่ ม ผู ้ ส ร้ า งภาพยนตร์ น อกกระแส เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สร้างภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อ
เรื่องเล่าของภาพยนตร์
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2.2 ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
สนับสนุนภาพยนตร์นอกกระแสของจีนและไทยเพื่อ
ศึกษาการพัฒนาตลาดภาพยนตร์นอกกระแสและ
สัดส่วนของภาพยนตร์นอกกระแสในตลาดภาพยนตร์
กระแสหลักของแต่ละประเทศ
2.3 ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ศึกษาในมุมมองของผูช้ มในฐานะผูร้ บั สารและผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ในฐานะผู้ส่งสารได้
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. 2544. ศาสตร์ แ ห่ ง สื่ อ และ
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