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บทคัดย่อ

 งานวจัิยเรือ่ง อดุมการณ์ความเป็นไทยทีถู่กถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรือ่ง “สนัต-ิวณีา” มวีตัถุประสงค์

เพือ่ศกึษาถึงอดุมการณ์หลกัทีป่รากฏในภาพยนตร์ โดยใช้การศกึษาข้อมลูทตุยิภูม ิจากบทความและเอกสาร

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ และใช้การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการหอ

ภาพยนตร์ไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมถึงใช้การ

ศึกษาวิเคราะห์ตัวบท เพื่อถอดรหัสสัญญะและอุดมการณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ 

 ผลการวิจัย พบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ จึงต้องน�า

เสนอให้ผู้ชมทราบถึง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง

เป็นการประกอบสร้าง “ความเป็นไทย” ให้คนต่างชาติเกิดการรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง “ความเป็นไทย 

กับความเป็นต่างชาติ” จากนั้นจึงใช้การแพร่กระจาย “อุดมการณ์ความเป็นไทย” ดังกล่าว ไปสู่กระบวนการ

บริโภค และการยอมรับอดุมการณ์ความเป็นไทยดงักล่าวโดยดษุณ ีดงัจะเห็นได้จากขนบธรรมเนียมประเพณี

ต่าง ๆ  ทีป่รากฏในภาพยนตร์เร่ือง “สนัต-ิวณีา” ทีถู่กสือ่สารผ่านการแสดงออก อาท ิการพดูจา กรยิามารยาท 

ความมีสมัมาคารวะ โดยเฉพาะการแสดงถึงประเพณทีีเ่ก่ียวข้องกับความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา ได้แก่ งาน

แต่งงาน งานศพ การอปุสมบท และการท�าบญุประจ�าปี (วนัพระ) รวมถึงงานประเพณวีนัลอยกระทง ทีแ่ม้ว่า

จะไม่ได้เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา แต่ก็ถูกรับรู้ว่าประเพณีส�าคัญของประเทศไทย นอกจากน้ีตลอดทั้ง

ภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” เต็มไปด้วยภาพแห่งความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น

* อาจารย์สาขาวชิาการโฆษณาและสือ่สารการตลาด วชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

**,***,**** นักศกึษาสาขาวชิาการโฆษณาและสือ่สารการตลาด วชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนัุนทา
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ศาสนาประจ�าชาติ โดยใช้การสอดแทรกรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้บุคคลประพฤติตนเป็นคนดี รู้จัก

ปล่อยวางเรื่องทางโลก ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพื่อเข้าถึงความสุขสงบที่แท้จริงภายในจิตใจ ตามหลักพระธรรมค�า

สอนทางพระพุทธศาสนา 

ค�าส�าคัญ: ความเป็นไทย อุดมการณ์ สันติ-วีณา 

Abstract

 The main objective of this research is to deconstruct Thai ideology through “Santi-

Vina” (1954) by depth interviewing film scholar from the Thai film archive and film      

textual analysis. The finding show Thai ideology through the whole story are Thai culture 

and traditions, also faith on Buddhism. Since R. D. Pestonji and colleagues had made this 

movie to be exhibited in international competition, they produced and distributed Thai 

ideology (such as the weddings, funerals, ordination, annual merit, etc.) to the foreign 

viewers to recognize the difference between “Thai and foreign”. In addition, “Santi-Vina” 

communicates the fundamental doctrine of Buddhism and presents Thailand is a land of 

Buddhism.

Keywords: Thai, Ideology, Santi-Vina 
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◆ อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” 

บทน�ำ 

	 ใครต่อใครก็รู้กันแล้วว่า	 “สันติ-วีณา”	ภาพยนตร์ไทยสีและเสียงขนาดมาตรฐาน	 (35	มม.)	

เรื่องแรกของบริษัทหนุมาณภาพยนตร์	ได้น�าเกียรติประวัติอันสูงส่งมาสู่วงการภาพยนตร์และชาติไทย

อย่างเต็มภาคภูม	ิด้วยการคว้ารางวลัจากการประกวดภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์	(The	Film	Festival	

in	South-East	Asia)	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ถึง	3	 รางวัล	 (อสิต	 รุ่งชล,	2560,	น.	34)					

ความน�าจากบทความทีส่รรเสรญิถงึคุณค่าของภาพยนตร์ไทยทีก้่าวไกลไปคว้ารางวลับนเวทีโลกดังกล่าว							

ดูจะขัดแย้งกับการรับรู้ของคนไทยจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคหลัง	 เนื่องจาก

ภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ตกอยู่ในสถานะของภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึง	หรือไม่เคยถูกรับ

รู้ว่ามีภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า	60	ปี	จากข้อมูลของหอภาพยนตร์ที่ระบุว่า	ฟิล์ม

ภาพยนตร์ไทยเรื่องดังกล่าว	 ได้หายสาบสูญไป	 และคนไทยไม่เคยมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องน้ี						

นับต้ังแต่มีการออกฉายในปี	 พ.ศ.	 2497	 (จดหมายข่าวหอภาพยนตร์,	 2559	 อ้างถึงใน	 สัณห์ชัย							

โชติรสเศรณี,	2560,	น.	87-95)	

ภำพที่ 1 ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ในรูปแบบปี	พ.ศ.2479	ปีแรกในปีที่ออกฉาย

					ที่มา:	วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	(2559)

	 จากข้อมูลดังกล่าว	 ท�าให้คณะผู้วิจัย	 ซ่ึงเป็นเยาวชนรุ่นหลังและไม่เคยทราบถึงข้อมูลของ

ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมาก่อน	 เกิดความสนใจ	 และเป็นจุดเริ่มต้นของการเสาะแสวงหาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาถึงคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว	จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	พบว่า	“สันติ-

วณีา”	เป็นภาพยนตรไ์ทยเรือ่งยาวเรือ่งแรกทีถ่่ายท�าด้วยฟลิม์สี	35	มม.	โดยเป็นผลงานภาพยนตรช์ิน้

แรกของบริษัทหนุมาณภาพยนตร์	 สร้างจากบทประพันธ์ของ	 โรเบิร์ต	 จี	 นอร์ธ	 ก�ากับการแสดงโดย			

ทวี	ณ	บางช้าง	(มารุต)	ก�ากับภาพโดย	รัตน์	เปสตันยี	ก�ากับศิลป์โดย	อุไร	ศิริสมบัติ	และบันทึกเสียง

โดย	 ปง	 อัศวินิกุล	ด้วยจุดเด่นนอกจากเรื่องราวของความรักแล้ว	 การถ่ายภาพเพื่อแสดงวิถีชีวิตใน

ชนบทไทยยังงดงามตื่นตา	สะท้อนความเชื่อทางสังคมขนบประเพณี	ศาสนา	และเป็นภาพยนตร์ไทย

เรือ่งแรกทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	รชักาลที	่9	เสด็จพระราชด�าเนนิทอดพระเนตรรอบปฐมทัศน์

ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์	 และเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนานาชาติ								
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 ดุษฎี นิลด�ำ  อภิเดช ค�ำสุดที  วิชญ์ภัทร ขำวหิรัญ  พิมพ์ลภัทร ชัยชนะ  

(วกิพิเีดีย,	ม.ป.ป.)	ทัง้นีภ้าพยนตร์เรือ่งดังกล่าว	มจีดุมุง่หมายในการสร้างเพือ่ส่งเข้าประกวดภาพยนตร์

แห่งเอเชยีอาคเนย์	ครั้งที่	1	และสามารถคว้า	3	รางวัลจากการประกวด	ได้แก่	รางวัลถ่ายภาพยอด

เยี่ยม	โดย	รัตน์	เปสตันยี	รางวัลก�ากับศิลป์ยอดเยี่ยม	โดย	อุไร	ศิริสมบัติ	และรางวัลพิเศษส�าหรับ

ภาพยนตร์ที่สามารถแสดงวัฒนธรรมตะวันออกสู่ตะวันตกได้ดีที่สุด	 จากสมาคมผู้อ�านวยการสร้าง

ภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา	(สันติ-วีณา,	2560,	น.	2-3)	ภายหลังจากการประกวด	รัตน์	เปสตันยี	

ได้น�าฟิล์มต้นฉบบัของภาพยนตร์กลบัประเทศไทย	แต่ด้วยปัญหาเรือ่งการเกบ็ภาษนี�าเข้าฟิล์มภาพยนตร์	

จึงจ�าเป็นต้องทิง้ฟิล์มเนกาทฟีไว้ทีป่ระเทศญ่ีปุน่	 เพือ่ทีจ่ะส่งกลบัไปเก็บรกัษาทีห้่องแลบ็	 ของบรษัิท	 แรงค์				

แลบอราทอรีส์่	ประเทศอังกฤษ	แต่กเ็กดิอุบติัเหตุฟิล์มภาพยนตร์ได้รบัความเสยีหายระหว่างการขนส่ง

ทางเรือ	ท�าให้ฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ไม่มีฟิล์มเนกาทีฟหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย	แต่มี

หลกัฐานทีถ่กูระบวุ่าเมือ่ปี	พ.ศ.	2500	ทางสหภาพโซเวียตและสาธารณรฐัประชาชนจีนได้ซ้ือภาพยนตร์

เรือ่งนีไ้ปฉายและได้มกีารจัดท�าภาพยนตร์ฉบบัส�าเนาไว้	(วกิิพเีดีย,	ม.ป.ป.)	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	

หอภาพยนตร์ฯ	ได้พยายามติดตามฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้	ตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.	2555	จนถึงช่วงต้นปี	

2558	 ทางหอภาพยนตร์จึงได้รับฟิล์มภาพและฟิล์มเสียงจากสถาบันภาพยนตร์อังกฤษ	 แต่เนื่องจาก

สภาพของฟิล์มเริ่มมีเช้ือรา	 และลามไปถึงช้ันของฟิล์มสี	 ทางหอภาพยนตร์จึงได้ด�าเนินการบูรณะ

ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว	 รวมถึงได้เพิ่มเติมฉากที่ตรวจพบว่าหายไปจากฟิล์มต้นฉบับ	 จากฟิล์มส�าเนา	

โดยได้รับความช่วยเหลือจากหอภาพยนตร์จีนและรัสเซีย	(จดหมายข่าวหอภาพยนตร์,	2559	อ้างถึง

ใน	 สัณห์ชัย	 โชติรสเศรณี,	 2560,	 น.	 87-95)	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 ฉบับบูรณะ	 จึงเป็น

ภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียวที่ได้รับเกียรติให้ฉายรอบปฐมทัศน์	ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์	ใน

สาย	 Cannes	 Classics	 ในปี	 2559	 (“สันติ-วีณา”	 หนังไทยหน่ึงเดียวฯ,	 2559)	 และได้เปิดฉาย

ภาพยนตร์	ฉบับบูรณะ	รอบปฐมทัศน์	ให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสรับชมในปี	2559	ณ	โรงภาพยนตร์

สกาลา	

ภำพที่ 2	ใบปิดภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	รูปแบบปี	พ.ศ.	2559	ภายหลังจากการบูรณะซ่อมแซมฟิล์ม	

และเลือกฉากหน่ึงในภาพยนตร์เป็นใบปิดภาพยนตร์	 เพื่อน�าไปจัดฉายที่เทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติ	เมืองคานส์	ในสาย	Cannes	Classics	ในปี	2559

ที่มำ:	สันติ-วีณา	ฉบับบูรณะ	(2559)	
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◆ อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” 

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 คณะผู้วิจัยได้ใช้	 “สันติ-วีณา”	 ฉบับบูรณะ	 ในการศึกษาถึงคุณค่าของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านการวิเคราะห์อุดมการณ์และสัญญะต่าง	ๆ 	ที่ใช้สื่อสารวัฒนธรรมความเป็นไทยที่

ภาพยนตร์ได้น�าเสนอ	 และสามารถสร้างการรับรู้	 และการยอมรับจากกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติท่ีมีความ

แตกต่าง	ทัง้ด้านเช้ือชาติ	ศาสนา	ภาษา	และวฒันธรรมสมกบัเป็นมรดกภาพยนตร์ไทยของประเทศไทย

อีกเรื่องหนึ่ง

ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 งานวิจยันี	้คณะผู้วจัิยได้น�าแนวคิดเรือ่งอุดมการณ์	ตามแนวคิดของนกัวชิาการด้านวัฒนธรรม

ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย	 รวมถึงได้วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัยก่อนหน้าอีกจ�านวน

หนึ่ง	 ซ่ึงคณะผู้วิจัยจะได้น�าเสนอไว้ในส่วนของการอภิปรายผลและรายการอ้างอิง	 ในส่วนท้ายของ

บทความ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 งานวจัิยเรือ่ง	อุดมการณ์ความเป็นไทยทีถ่กูถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรือ่ง	“สนัติ-วีณา”	ใช้การ

ศึกษาข้อมลูทติุยภูม	ิจากบทความและเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์ดังกล่าว	และใช้การเกบ็

ข้อมูลปฐมภูมิ	 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 คุณพุทธพงษ์	 เจียมรัตตัญญู	 นักวิชาการหอภาพยนตร์ไทย	

เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญ	รวมถงึใช้การศึกษาวิเคราะห์

ตัวบท	เพื่อถอดรหัสสัญญะและอุดมการณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์	

ผลกำรวิจัย

	 ภาพยนตร์เรือ่ง	“สนัติ-วีณา”	ได้ถกูสร้างขึน้เพือ่ส่งเข้าประกวด	ภายหลงัจากที	่โรเบร์ิต	จี.	นอร์ธ	

(ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์	บทภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”)	ได้เป็นตัวแทนบริษัทหนุมานภาพยนตร์เข้าร่วม

ประชุมสมาคมผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์	ณ	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	ส่ง

ผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ลงมติปรับเปลี่ยนแผนจากการสร้างภาพยนตร์เรื่อง	 “ผู้ชนะสิบทิศ”	มา

มุ่งสร้างภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	 เพื่อส่งเข้าประกวด	 โดยใช้ฟิล์มสีระบบ	35	มม.	มาใช้ในการ

ถ่ายท�าครั้งแรกของประเทศไทย	(สันติ-วีณา,	2560,	น.	2-3)

	 อุดมการณ์	 “ความเป็นไทย”	 จึงถูกถ่ายทอดผ่านการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ชาวต่างชาติเกิด

การรับรู้ผ่านองค์ประกอบของภาพยนตร์	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	

	 “ต้องเข้าใจก่อนว่า	คุณรตัน์ท�าหนงัเรือ่งนี	้เพือ่ส่งเข้าประกวดให้กรรมการชาวต่างชาติดู	เพราะ

ฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผล	คือ	การเข้าประกวด	จึงต้องแสดงออก

ถงึวฒันธรรมความเป็นไทยเพือ่อวดต่อสายตาชาวต่างชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ต้องไม่ลมืว่าภาพยนตร์
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เรื่องดังกล่าว	คือ	ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถูกส่งไปประกวดในต่างประเทศ	ก็เหมือนกับการประกวด

เวทีการประกวดนางงามระดับโลกทีต้่องแสดงให้เหน็ถงึชุดประจ�าชาติ	ต้องน�าเสนออัตลกัษณ์ทีม่คีวาม

โดดเด่นเฉพาะตัว	ซึ่งนอกจากวัฒนธรรมที่ปรากฏตลอดทั้งเรื่องแล้ว	ภาพยนตร์ยังต้องการสะท้อนให้

เห็นด้วยว่า	ประเทศไทยคือเมืองพุทธ”

	 นอกจากนี้	เมื่อพิจารณาจากบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ของ	จินเค่อมู่	(อ้างถึงใน	สันติ-วีณา,	

2560,	น.	68-73)	ที่กล่าวว่า	

	 “ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบบริบูรณ์นั้น	ภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ได้ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้สัมผัส

กับความงามของทัศนียภาพของประเทศไทย	 สีสันที่สดใสงดงาม	 อันเป็นตัวแทนของภูมิภาคในเขต

ร้อน	 ท�าให้ผู้ชมเสมือนอยู่ท่ามกลางป่าเขา	 ล�าเนาไพรและสายน�้า	 หลังจากชมภาพยนตร์จบลง	 ก็ยัง

ประหนึ่งถูกตราตรึงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งพระศาสนา	และสองหูก็ยังแว่วเสียงแห่งพระธรรมค�าสอน”	

	 ทั้งนี้เมื่อคณะผู้วิจัย	ได้ใช้การวิเคราะห์ตัวบท	พบว่า	ภาพยนตร์ได้สอดแทรกอุดมการณ์ความ

เป็นไทย	ผ่าน	“ขนบธรรมเนียมประเพณี”	และ	“แนวคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา”	ดังที่ปรากฏ

ในภาพยนตร์ตลอดทัง้เรือ่ง	โดยประเพณีทีเ่กีย่วข้องกบัความเช่ือทางพระพทุธศาสนา	ทีถ่กูใช้ถ่ายทอด

อุดมการณ์	“ความเป็นไทย”	ที่ปรากฏในภาพยนตร์	ได้แก่	งานแต่งงาน	งานศพ	การบรรพชาอุปสมบท	

และการท�าบุญประจ�าปี	(วันพระ)	ดังนี้

 ●		 งานแต่งงาน	เป็นประเพณีงานแต่งงานทีถ่่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์	

เมือ่ชายและหญิงตกลงใช้ชีวติคู่กนัแล้วกจ็ะมธีรรมเนียมการสูข่อการแต่งงาน	พ่อและแม่ของฝ่ายหญิง

จะก�าหนดสินสอดทองหมั้นแล้วก�าหนดฤกษ์ยาม	 ส�าหรับการจัดพิธีเมื่อได้ฤกษ์ที่เป็นมงคลแล้ว	 ฝ่าย

ชายจะยกขบวนแห่ขันหมาก	ไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อท�าการท�าบุญตักบาตร	และรดน�้า	จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า	ศาสนาเข้ามามีความเกี่ยวเนื่องในส่วนของพิธีการแต่งงานตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

 ภำพที่ 3  ประเพณีแต่งงานของ	วีณาและไกร	เริ่มตั้งแต่การสู่ขอ	การหาฤกษ์	การรดน�้าสังข์	

	 	 เพื่อสื่อสารถึงประเพณีไทย

 ที่มำ:	สันติ-วีณา	ฉบับบูรณะ	(2559)
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 ● 	 งานศพ	การเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	มักเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น	กับชีวิตของมนุษย์ทุกคน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	พิธีศพแบ่งออกเป็น	3	พิธี	คือ	พิธีรดน�้าศพ	พิธีสวดอภิธรรม	พิธีฌาปนกิจ	ใน

ภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 ได้มีการถ่ายทอดให้เห็นเพียงแค่พิธีสวดอภิธรรมเท่านั้น	 เพื่อเป็นการ

แสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตที่ว่า	โดยปรมัตถธรรมแท้ที่จริงแล้ว	ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ	2	ส่วน	

ส่วนที่เป็นรูป	คือ	ร่างกาย	ส่วนที่เป็นนาม	คือ	จิตเจตสิก	ถ้าเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วย

ปัญญา	จวบจนบรรลุถึงพระนิพพาน	การดับกิเลสด้วยการดับทุกข์ได้	ดังนั้นการสวดอภิธรรมศพ	ย่อม

มีจุดหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนั่นเอง

 ภำพที่ 4	ภาพงานศพที่นอกจากจะสื่อสารถึงประเพณีไทยแล้ว	ภาพของธูปที่ค่อย	ๆ	มอดไหม้ลง	

ทีละน้อย	ยังสื่อถึงความไม่แน่นอนของชีวิต	ตามหลักทางพระพุทธศาสนา

  ที่มำ:	สันติ-วีณา	ฉบับบูรณะ	(2559)

 ●		 งานบรรพชาอุปสมบท	เป็นประเพณีไทยสบืเนือ่งมาแต่โบราณ	ชายไทยเมือ่อายุครบบวช

จะต้องบวชให้ได้สักครั้งในชีวิต	 เพื่อการศึกษาพระหลักธรรมค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และ

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา	 ปฏิบัติสร้างบุญกุศลที่ย่ิงใหญ่ให้ตัวเองและบิดามารดา	 รวมทั้งหมู่ญาติ		

ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์	 ตัวสันติเองนั้น	 ได้เลือกที่จะบวชเพราะสัญญากับหลวงตาไว้ว่า	 เมื่อดวงตา

ของตนเองสามารถกลับมามองเห็นได้	จะบวชทดแทนบุญคณุของหลวงตา	และในอีกประเด็นคือ	การ

ที่สันติได้ดวงตากลับมานั้น	ก็ท�าให้สันติได้เสียหลวงตา	อันเป็นที่รักในเวลาเดียวกัน	จึงเป็นอีกเหตุผล

หนึ่งที่สันติเลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระตลอดไปชีวิต
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ภำพที่ 5	การอุปสมบท	เริ่มตั้งแต่ปลงผมนาค	บริขารของพระต่าง	ๆ	แน่นอนของชีวิต	การครองผ้า	

การรับศีล	ตามหลักทางพระพุทธศาสนา

ที่มำ: สันติ-วีณา	ฉบับบูรณะ	(2559)

 ●		 งานท�าบุญประจ�าปี	 (วันพระ)	 ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้	 คือ	 งานท�าบุญประจ�าปี	

(วนัพระ)	ซ่ึงเป็นพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา	ทีผู้่คนทีอ่ยูอ่าศัยร่วมกนัในชุมชน	จะได้มาร่วมกนัท�าบุญ

ตักบาตร	 ถวายสังฆทาน	 นั่งสมาธิ	 ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์	 ฟังธรรมพระเทศนา	 ละเว้นความช่ัว	 รวมถึง

อบายมขุต่าง	ๆ 	สนทนาธรรมกับพระสงฆ์	รกัษาศีล	และกระท�าตนให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ตามหน้าที่

ที่พึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ภำพที่ 6	เมื่อสันติมีดวงตาเห็นธรรม	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของคนไทย

ที่มำ:	สันติ-วีณา	ฉบับบูรณะ	(2559)

	 นอกจากนี้	 ในภาพยนตร์ยังได้ถ่ายทอดประเพณีวันลอยกระทง	 เพื่อสื่อสารอุดมการณ์ความ

เป็นไทยดังที่ปรากฏในฉากหนึ่งของภาพยนตร์	สอดแทรกด้วยเพลงลอยเรือ-ลอยกระทง	อันเป็นฉาก

เกี้ยวพาราสีและเป็นการเปิดใจบอกรักกันของตัวละครเอกในเรื่อง	
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  ค�่ำคืนเดือนสิบสองแสงเพ็ญส่องฟ้ำ	 น�้ำในคงคำล้นเจิ่งไหลวน

	 หนุ่มชวนสำวเที่ยวเตร่	เห่เรือร้องลอยล่องสับสน	 ท่ำมกลำงสำยชลที่ล้นหลำกมำ

	 น้องเอ่ย	แม่นำง	มำลอยกระทงเถิดนำสุขอำรมย์		 แสงจันทร์นวลผ่อง

	 เร้ำใจหนุ่มสำว	เฝ้ำคอยเหม่อมอง	ปองใจมั่น		 ผูกพันรักกันไม่ร้ำงห่ำงไป

              (ส่วนหนึ่งจาก	เพลงลอยเรือ-ลอยกระทง)

	 ที่ส�าคัญ	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้น�าแนวคิดทางพระพุทธศาสนา	 มาใช้ถ่ายทอดเพื่อสื่อสาร

อุดมการณ์ความเป็นไทย	และตอกย�้าว่า	เมืองไทยคือเมืองพุทธ	ดังนี้

 ●  ความศรทัธาทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนา	ศาสนาเป็นสถาบันทีม่คีวามส�าคัญต่อพทุธศาสนิกชน

ไทยเป็นอย่างมาก	โดยตลอดทั้งเรื่อง	ภาพยนตร์ได้สอดแทรกถึงการด�ารงตนในพุทธศาสนา	ผ่านการ		

กระท�าของตัวละครในเรือ่ง	ดังเช่น	การท�าบญุตักบาตรในตอนเช้าของทกุวนั	การรวมตัวกนัจดักจิกรรม

เข้าวดัท�าบญุตามประเพณีทีส่บืทอดต่อกันมา	และการเช่ือมัน่ในหลกัธรรมค�าสอนตามพระพทุธศาสนา	

เป็นต้น

	 นอกจากนี้	ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	บทบาทของหลวงตาที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้น	คือ	ตัวแทนของ

ความรู้	และเป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อสันติ	การที่	เสริม	(พ่อของสันติ)	ถวายสันติให้กับหลวงตา	

ด้วยความเช่ือว่า	 บุญกุศลจะช่วยให้ดวงตาของสันติกลับมาปกติได้	 คือ	 การถ่ายทอดอุดมการณ์ที่

สะท้อนถงึความเช่ือ	ความศรทัธาท่ีคนไทยมต่ีอพระพทุธศาสนา	รวมถงึยังแฝงนัยยะของค�าว่า	“ดวงตา

เห็นธรรม”	ดังค�ากล่าวของหลวงตาที่กล่าวต่อสันติว่า	

	 “เมื่อดวงตาเจ้าหายดี	 หลวงตาก็อยากจะให้เจ้าบวช	 ...	 เจ้าอยู่กับหลวงตาต้ังแต่เล็กจนโต	

คงจะรู้ว่าร่มผ้ากาสาวพัสตร์นั้น	เป็นความสงบสุขที่จีรังยั่งยืน”	

	 นอกจากนี้	 การเข้าถึงพระธรรมของสันติ	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตรงกันข้าม	 “ความรัก

ท�าให้คนตาบอด”	ที่สันติเป็นมาโดยตลอด	เมื่อสันติได้ละวางความรัก	ความเกลียด	ความโลภ	ความ

โกรธ	ความหลง	หลังจากการมรณภาพของหลวงตา	ดังปรากฏในฉากที่	วีณาสารภาพว่า	ยังคงรักสันติ

อยู่	 แม้ว่าตัวเองจะแต่งงานอยู่กินกับไกรแล้วก็ตาม	 แต่สันติได้ปฏิเสธ	 และตัดสินใจบวช	 เพื่อศึกษา

พระธรรมซึ่งถูกถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจนในฉากสุดท้าย	ที่พระสันติรับบิณฑบาต	จาก	วีณา	ซึ่งเป็น

อดีตคนรัก	โดยปราศจากค�าพูดใด	ๆ	

	 ●		 หน้าทีข่องพระสงฆ์	ในภาพยนตร์เรือ่ง	“สนัติ-วณีา”	ปรากฏให้เหน็ถงึหน้าทีข่องพระภิกษุ

สงฆ์	ที่ส�าคัญอยู่ด้วยกัน	4	อย่าง	ได้แก่	

	 -	 หน้าที่ในการศึกษาพระธรรมค�าสอนและการเป็นตัวแทนของศาสนา	

	 	 -	 หน้าที่ในการปฏิบัติธรรม	ตามหลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา	อาทิ	การออก	
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บณิฑบาตตอนเช้า	การประกอบกจิพธิทีางศาสนา	ในงานแต่งงาน	งานศพ	งานบวช	เป็นต้น

	 	 -	 หน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรม	พระภิกษุสงฆ์	ซ่ึงได้บวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธ	

ศาสนา	 มีหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ที่ทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้

ปฏบิตัติาม	เพือ่ให้เกิดศรทัธาในหลักธรรม	และยดึถอืปฏบิัตเิพือ่สร้างความสงบสขุให้เกดิขึน้แก่สงัคม	

	 	 -	 หน้าที่ในการรักษาธรรม	พระภิกษุสงฆ์ต้องรักษาพระธรรมวินัย	ให้บริสุทธิ์	บริบูรณ์		

ส�ารวมกาย	วาจา	ใจ	เป็นตัวอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย	

	 โดยในภาพยนตรไ์ด้น�าเสนอพธิีกรรมของพระสงฆใ์นหลายฉาก	โดยเฉพาะฉากการอปุสมบท

ของพระสันติ		ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

 ●		 หลักธรรมค�าสอน	 อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	 ทั้งนี้	 หลักธรรม	 ก็คือ	 ค�าสอนที่				

องค์พระศาสดาได้ถ่ายทอดให้พทุธศาสนกิชนชาวไทยได้ประพฤติ	ปฏิบติัตาม	ในภาพยนตร์เรือ่ง	“สนัติ-

วีณา”	ได้น�าเสนอหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	ซึ่งนั่นก็คือ	“อริยสัจ	

4”	ได้แก่

	 -	 ทุกข์	หมายถึง	สภาพที่ทนได้ยากทั้งร่ายกายและจิตใจ	ในภาพยนตร์เรื่องนี้	น�าเสนอ	

ความทุกข์ได้แก่	การเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ความไม่สมบูรณ์	และความทุกข์จากความรักทีไ่ม่สมหวงัทีเ่ป็น

สภาวะทกุข์	เช่น	การตาบอดของสนัติ	แม่ของสนัติทีต่ายไปแล้ว	การจากไปของหลวงตา	เป็นต้น

	 -	 สมทุยั	หมายถงึ	เหตุทีท่�าให้เกดิทกุข์	ได้แก่	ตัณหา	(ความอยาก)	ในภาพยนตร์เรือ่งน้ี		

น�าเสนอ	ตัณหาท่ีเกิดจากความหลงในรปู	รส	กลิน่	เสยีง	และสมัผัส	เป็นความปรารถนาในสิ่งที่ตนเองยัง

ไม่มี	 เช่น	การที่สันติหนีออกไปเที่ยวเล่นกับวีณา	หลวงตาได้สอนว่าการหลงใหลในกิเลส	ตัณหานั้น	

จะน�ามาซึ่งความทุกข์

	 -	 นโิรธ	หมายถงึ	ความดับทกุข์	กล่าวคือ	ให้ดับกิเลสตัณหา	ซ่ึงในภาพยนตร์เรือ่งน้ีปรากฏ						

ในค�าพดูของหลวงตาทีม่ต่ีอสนัติ	จนเกดิดวงตาเหน็ธรรมว่า	เจ้าควรจะเริม่ต้นชีวิตของเจ้าใหม	่อย่าไป

อาลัยกับความสุขทางโลกที่สูญสิ้นไปแล้วเลย

	 -	 มรรค	หมายถึง	หนทางแห่งการดับทุกข์	ซ่ึงในภาพยนตร์เรื่องน้ี	ปรากฏออกมาอย่าง	

ชัดเจน	 ภายหลังจากที่หลวงตามรณภาพ	 และสันติได้ดวงตากลับคืนมา	 สันติจึงเลือกเข้าสูร่่มกาสาว-

พสัตร์	จึงเหน็ได้ว่าสนัตินัน้	มสีมัมาทฐิ	ิรูค้วามเหน็ชอบ	ว่าอะไรคือทกุข์	อะไรคือความดับทกุข์	และอะไร

คือหนทางแห่งการดับทุกข์

	 นอกจากนี้	 ตลอดท้ังภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 ยังได้สื่อสารอุดมการณ์ให้ผู้ชมคิดดี	

ประพฤติดี	มคีวามละอาย	และเกรงกลวัต่อบาป	(หริ-ิโอตตัปปะ)	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัธรรมทางพระพทุธ

ศาสนา	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	

	 “ภาพยนตร์เรื่องนี้	 มีแก่นกลางคือ	 เรื่องของศาสนา	 เรื่องเล่าถึงเด็กผู้ชายตาบอดที่ได้ไปอยู่

กับหลวงตา	 ต่อมาตกหลุมรักกับเพื่อนผู้หญิงที่โตมาด้วยกัน	 แต่สุดท้ายแล้ว	 เมื่อไม่สมหวังกับ										
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◆ อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” 

ความรัก	ทางออกของเขาคือ	การแสวงหาความสุขสงบจากพระพุทธศาสนา	ศาสนาพุทธเป็นส่วนหนึ่ง

ในวิถีชีวิตของคนไทย	 ค�าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 คือทางออกของชีวิต	 นี่คือสิ่งที่หนัง

พยายามจะบอก”

สรุปผลและอภิปรำยผล

	 การวิจัยเรื่อง	 อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 มี

วัตถปุระสงค์ในการศึกษาอุดมการณ์ความเป็นไทยทีภ่าพยนตร์สะท้อนออกมา	เพือ่เป็นการตีแผ่คุณค่า

ให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้	 โดย	 คณะผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาจากข้อมูล

ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ	ทั้งการค้นคว้าจากเอกสารต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ซ่ึงปฏิบติัหน้าทีเ่ป็นนกัวชิาการของหอภาพยนตร์	รวมถงึใช้การวเิคราะห์ตัวบทเพือ่ถอดรหสัอุดมการณ์

ความเป็นไทยที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารอุดมการณ์

ความเป็นไทย	 เนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ	 จึงต้อง

น�าเสนอให้เห็นถึง	 “วัฒนธรรม”	 “ขนบธรรมเนียมประเพณี”	 และ	 “แนวคิดความเชื่อทางพระพุทธ

ศาสนา”	ซ่ึงเป็นการประกอบสร้าง	“ความเป็นไทย”	ให้คนต่างชาติเกดิการรบัรูถึ้งความแตกต่างระหว่าง	

“ความเป็นไทย	กับ	ความเป็นต่างชาติ”	จากนั้นจึงใช้การแพร่กระจาย	“อุดมการณ์ความเป็นไทย”	ดัง

กล่าว	ไปสู่กระบวนการบริโภค	และการยอมรับอุดมการณ์ความเป็นไทยดังกล่าวโดยดุษณี	ดังจะเห็น

ได้จากขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	ที่ถูกสื่อสารผ่านการ

แสดงออก	 อาทิ	 การพูดจา	 กริยามารยาท	 ความมีสัมมาคารวะ	 โดยเฉพาะการแสดงถึงประเพณีที่

เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	ได้แก่	งานแต่งงาน	งานศพ	การอุปสมบท	และการท�าบุญ

ประจ�าปี	(วันพระ)	รวมถงึงานประเพณีวนัลอยกระทง	ทีแ่ม้ว่าจะไม่ได้เกีย่วข้องกบัพระพทุธศาสนา	แต่

ก็ถูกรับรู้ว่าประเพณีส�าคัญของประเทศไทยก็ล้วนแล้วแต่ถูกน�าเสนออย่างละเอียดบรรจง	 นอกจากนี้	

ตลอดทั้งภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 เต็มไปด้วยภาพแห่งความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธ

ศาสนา	ซ่ึงเป็นศาสนาประจ�าชาติ	โดยใช้การสอดแทรกรายละเอียดต่าง	ๆ 	เพือ่สือ่สารให้บคุคลประพฤติ

ตนเป็นคนดี	รูจั้กปล่อยวางเรือ่งทางโลก	ไม่ยดึมัน่	ถอืมัน่	เพือ่เข้าถงึความสขุสงบทีแ่ท้จรงิภายในจิตใจ	

ตามหลักพระธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

	 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้	 เป็นไปตามที่	ประกายกาวิล	ศรีจินดา	(2554)	ระบุไว้ในบทความเรื่อง	

ภาพยนตร์ไทยยุคหลังหนึ่งร้อยปีกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย	ว่า	วัฒนธรรม	ศาสนา	และความ

เชื่อ	ล้วนแล้วแต่แสดงออกถึง	“วิถีความเป็นไทย”	ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	ภาพยนตร์จึงถือเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม	 ที่มีความเป็นลักษณะร่วมของคนในแต่ละชนชาติ	 ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการท�าหน้าที่

สื่อสารสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้น	ๆ	เช่นเดียวกับ	นพดล	อินทร์จันทร์	(2554)	ที่ระบุว่า	
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ภาพยนตร์ไทยมบีทบาทในฐานะสือ่ทางวฒันธรรมทีช่่วยเผยแพร่ความเป็นชาติพนัธุ	์โดยภาพยนตร์เป็น

สือ่สะท้อนถงึพฒันาการ	ความเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	รวมถงึการเป็นสนิค้าออก

ทางวัฒนธรรม	ตัวอย่างเช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	15	ค�่า	เดือน	11	(2545)	โหมโรง	(2547)	องค์บาก	

(2546)	และต้มย�ากุ้ง	(2548)	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	งานวิจัยครั้งนี้	ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	ความเป็นไทยในโฆษณาการบินไทย	

โดย	มารยาท	ลีปิพัฒนวิทย์	(2543)	ที่ศึกษาการสื่อความหมาย	“ความเป็นไทย”	จากโฆษณาสิ่งพิมพ์

ทีป่รากฏในนติยสารไทม์	และเอเชียวคี	ในช่วงปี	พ.ศ.	2541-2542	โดยนยิามความเป็นไทย	ว่าหมายถงึ	

ผลรวมขององค์ประกอบ	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และวัฒนธรรม	ทั้ง	4	องค์ประกอบแสดงถึง

ลักษณะเด่นของไทย	 โดยความเป็นไทยทางรูปธรรม	 สามารถสื่อสารผ่านทางวัตถุและทางกาย	 เช่น	

งานศิลปกรรม	 กิริยามารยาท	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 เป็นต้น	 ขณะที่ความเป็นไทยทางนามธรรม	

พิจารณาได้จาก	คุณธรรม	ศีลธรรม	จริยธรรม	ความคิด	และภูมิปัญญาไทย	

	 ภาพยนตร์เรื่อง	“สันติ-วีณา”	จึงถูกสร้างขึ้น	 เพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์	“ความเป็นไทย”	 ให้

ชาวต่างชาติได้รับรู้	 ดังปรากฏตามค�ากล่าวของ	 หลวงพินิจอักษร	 เอกอัครราชทูตไทยประจ�าญ่ีปุ่น						

(อ้างถึงใน	สันติ-วีณา,	2560,	น.	31)	ที่กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า	

	 “ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนนอกวงการสร้างนี้	ข้าพเจ้าขอกล่าวด้วยความภูมิใจว่า	เหล่านี้

คือ	คนไทย	ประเพณีไทย	วัฒนธรรมไทย	พิธีการแบบไทย	และดินแดนไทยอันแท้จริง”

	 อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยครั้งนี้	 เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น	ซึ่งเกิดขึ้นจากความสงสัยใคร่รู้ของ

คณะผู้วิจัยซ่ึงเป็นบุคคลรุ่นหลัง	 ที่มีต่อคุณค่าของภาพยนตร์เรื่อง	 “สันติ-วีณา”	 ที่ได้รับความช่ืนชม

และการยอมรับจากชาวต่างชาติ	 แต่กลับถูกรับรู้อยู่ในวงจ�ากัดของคนไทยด้วยกันเอง	 ด้วยข้อจ�ากัด

เรื่องระยะเวลา/ยุคสมัย	 ย่อมส่งผลต่อขอบเขตการรับรู้	 และการวิเคราะห์ตีความของคณะผู้วิจัยที่มี

ประสบการณ์จ�ากัด	 และด�ารงชีวิตอยู่ในเวลาอีกกว่าครึ่งศตวรรษต่อมา	 นอกจากน้ี	 ในงานวิจัยครั้งน้ี	

คณะผู้วิจัยไม่ได้น�า	มติิด้านสภาพเศรษฐกจิ	สภาพสงัคม	และสภาพทางการเมอืงของช่วงเวลาทีป่รากฏ

ตามท้องเรื่องมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์	 ในการวิจัยครั้งต่อไป	 จึงควรเพิ่มเติมการศึกษาโดย

พิจารณาถึงมิติอื่น	ๆ	ซึ่งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์วิจัย	และข้อค้นพบที่อาจจะมีความแตกต่างไปจาก

ผลงานวิจัยที่ได้น�าเสนอในครั้งนี้
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◆ อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา” 
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