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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย  
กระบวนการสร้างมุขตลก และ การถอดรหัสความหมายของผู้ชม  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยท าการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ไทยของค่าย
พระนครฟิลม์จ านวน3เร่ือง ได้แก่  1.หลวงพี่เท่ง  2.หลวงพี่เท่ง 2: รุ่นฮาร่ ารวย  3.ผีหัวขาด 
         
     และใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก( In-Depth Interview) กับผู้สร้างภาพยนตร์จ านวน
3คนและผู้ชมภาพยนตร์ จ านวน 15 คน 
 
             ผลการวิจัยพบว่า  ภาพยนตร์ไทยประเภทตลกมีการปรากฏมายาคติทางด้านมุขตลกใน
รูปแบบของสัญวิทยาได้แก่ภาพ,แสง,สี,เสียง,สัญลักษณ์ และภาษา โดยปรากฏรูปแบบสัญญะด้าน 
ภาพ , เสียง , สัญลักษณ์มากที่สุด  และรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง ปรากฏ
รูปแบบของมุขตลกประเภทของ มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก(Clown comedy) มุขตลกล้อเลียน
(Parody) , มุขตลกเจ็บตัว(Slapstick) , มุขตลกไร้เดียงสา(Screwball) มากที่สุด 
 ผลการวิจัยยังพบว่ากระบวนการสร้างมุขตลกของ ค่าย พระนครฟิลม์นั้น  มาจากความ
เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ความเป็นชนบท วิถีการด าเนินชีวิตและประเพณีในแต่ละพื้นที่มาเป็นส่วน
ช่วยในการคิดมุขตลก โดยมุขตลกนั้นจะเป็นลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งมุขตลกจะปรากฏในรูปแบบ
ของมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก (Clown comedy) มุขตลกล้อเลียน (Parody) , มุขตลกเจ็บตัว
(Slapstick) , มุขตลกไร้เดียงสา(Screwball) และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือ  กลุ่มผู้ชมในต่างจังหวัด   
             ส าหรับการถอดรหัสความหมาย จากผู้ชม พบว่า มุขตลก ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทั้ง 
3 เร่ือง โดยรหัสความหมาย ของมุขตลกที่ผู้ชมได้ถอดรหัสจากภาพยนตร์ที่ท าการศึกษานั้น   ผู้ชม
จดจ ารูปแบบสัญญะที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และผู้ชม

ฆ 
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จดจ ามุขตลกที่ปรากฏในรูปแบบของ มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก (Clown comedy)ได้มากที่สุด โดย
ในมุขตลกที่ปรากฏในรูปแบบมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก (Clown comedy)นั้นก็จะมี รูปแบบของมุข
ตลกประเภท มุขตลกล้อเลียน(Parody) , มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) , มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball) 
เกิดขึ้นพร้อมๆกันตามสถานการณ์หรือการกระท าของตัวละครนั้นๆ ในภาพยนตร์ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยได้แก่  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะ
มายาคตขิองมุขตลกที่ปรากฏในภาพยน ตร์จากค่าย  พระนครฟิลม์ เท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยยังคงมี
ภาพยนตร์จากค่าย อ่ืนๆอีกจ านวนมากให้ศึกษา เช่น ค่าย สหมงคลฟิล์ม , ค่าย GTH เป็นต้น โดย
การศึกษาค่ายภาพยนตร์ต่างๆดังที่กล่าว มาจะท าให้เห็นถึงรูปแบบมายาคติ ของมุขตลกในมุมมองที่
กว้างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   และควรมีการศึกษาถึงกระบวนการสร้างมายาคติในภาพยนตร์
ต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปรียบเทียบ  หรือพัฒนา ศักยภาพของภาพยนตร์ไทย
ในอนาคต 
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ABSTRACT 
    
 The Objective of this research are; to study the comedy myth that presented in Thai 
movies, the comedy creation process and the interpretation of the audiences. This research used 
Qualitative Research Method with content analysis from 3 Thai films namely; 1) Luang Pee 
Theng  2) Luang Pee Theng (2) 3. Phee  hua  kad  And used In-Depth Interview with 3 producers 
and 15 audiences. 
 The result of the research found that Thai movies in type of comedy appears the 
comedy myth in Semiology form such as vision, light, colour, sound, symbol and language and 
generally appears in the most of vision, sound and symbol forms. In the indicated form of the 
comedy in these 3 stories appear the comedy form in type of Clown comedy, Parody, Slapstick 
and Screwball most. 
 The result of the research found that the comedy creation process of Pranakorn Film 
comes from local culture, countryside, lifestyle and tradition in each area to be help for comedy 
creation by those comedies should be simple to understand and the comedy appears in the form of 
to be used Clown comedy, Parody, Slapstick, Screwball and the clearly target which is the 
countryside audiences group. 
 For the interpretation of the audiences found that the comedy that appears in all 3 
Thai films due to the interpretation of the audiences has interpreted from the case study films, the 
audiences remember the form of comedy which appears in all 3 Thai films in similar way and the 
audiences remember the comedy in form of Clown comedy most by the comedy that appears in 
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form of to be used Clown comedy will have comedy in type of Parody , Slapstick, Screwball 
happen in the same situation or the actor’s action in the film.   
 
 For the suggestions in this research are; in this research, the researcher has studied in 
only the comedy myth that appears in the movies from Pranakorn Films and in Thailand still have 
more other film groups for studying such as Sahamongkol Film, GTH Group etc. By the study of 
any group of films as aforesaid can have an opinion of the form of comedy myth in more wider 
and clearer vision and should study about the myth creation process in oversea movies in order to 
be the guideline for improvement, comparing or potential development for Thai movies in the 
future. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในบรรดาสื่ออันหลากหลายที่เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สื่อภาพยนตร์คือสื่อหน่ึง
ที่เกิดขึ้นและทรงอิทธิพลต่อผู้ชมด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมที่เปิดรับ 

หากจะนิยามค าว่าภาพยนตร์อย่างง่ายๆ ภาพยนตร์นั้นคือ  ภาพและเสียงที่ร้อยเรียงกันเป็นเร่ืองราว 
โดยมีแนวทางที่หลากหลายเช่น ความรัก  การต่อสู้ และอีกมากมายเกินกว่าจะจ ากัดแนวทางได้หมด        

      จากอดีตที่ผ่านมา หากนับตั้งแต่ปีพ .ศ.2438  ที่ภาพยนตร์เร่ืองแรกของโลกออกฉายที่กรุง
ปารีสซึ่งมีความยาวเ พียงแค่50วินาทีและเป็นภาพเคลื่อนไหวขาวด าปราศจากเสียงพัฒนาจนมาถึง
ปัจจุบันที่ภาพยนตร์กลายเป็นสิ่งที่ตอบสนองความบันเทิงได้แทบทุกรูปแบบและยังมีบทบาทอย่าง
มากในการท าหน้าที่เป็นสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยเร่ืองราวในรัฐบาลที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จาก
ภาพยนตร์เร่ือง Frost/Nixon  การสะท้อนภาพหรือแนวคิดอันเป็นชนวนของสงครามในอิรักจาก
ภาพยนตร์เร่ือง The Kingdom หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์โทรศัพท์มือถือหนึ่งให้กลายเป็นแบรนด์
ระดับโลกซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ก าลังเป็นที่นิยมนั่นคือ แบรนด์ของ Blackberry  ก็มีที่มา
จากภาพยนตร์ชุดยอดนิยมในอเมริกาเร่ือง Gossip Girl นั่นเอง  (กฤษฎา เกิดดี, 2541:3)   

       ตามความเข้าใจของคนทั่วไป "ภาพยนตร์" เป็นเพียงแค่โลกมายาที่ฉาบฉวย  และเป็นสื่อ
บันเทิงประเภทหนึ่ง   แต่ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษางานวิชาการด้านสื่อและวัฒนธรรมได้ให้
ความส าคัญกับภาพยนตร์โดยมีความหมายหลายประการดังต่อไปนี้ 

ประการแรก ในการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านสื่อและวัฒนธรรมจากเพียงแค่เอกสารทางวิชาการหรือ
การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลมาศึกษาอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและแหล่งข้อมูลนั้นอาจเข้าถึงได้ยาก 
ในทางตรงข้ามการใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อการศึกษานั้นเข้าถึงง่ายกว่าเอกสารทางวิชาการและอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน  อีกทั้งในจ านวนของภาพยนตร์นั้นมีจ านวนมาก    กล่าวอีกนัยหนึ่ง  คนจ านวนมาก
จะชมภาพยนตร์มากกว่าหยิบหนังสืออ่าน ประการถัดมา ภาพยนตร์มีทั้งภาพและเสียอันเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์ในศตวรรษที่20ที่ทรงพลานุภาพในแง่การสร้างความดึงดูดใจส าหรับคนทุกเพศทุกวัย
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เหนือกว่าสิ่งอื่นใด ยิ่งกว่านั้นในบางยุคสมัย  ภาพยนตร์กลายเป็นเคร่ืองมืออุดมการณ์ทางการเมือง
อีกด้วย (ก าจร หลุยยะพงศ์2547: 94)     

        จากคุณลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  นอกจากภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่ใช้สร้างความบันเทิง
บทบาทที่ส า คัญของภาพยนตร์อีกด้านหนึ่ง ก็คือ การถ่ายทอดสภาพสังคมและสะท้อนวัฒนธรรม  
ไม่ว่าจะเป็น คติ แนวคิด และความเชื่อ รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน  

       กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน (2541:49) ได้กล่าวถึงบทบาทของภาพยนตร์ว่า "โดยความจริงแล้ว
ภาพยนตร์ในแต่ละยุคสมัย จะสะท้อนภาพสังคมในยุคนั้นออกมา อย่างในช่วงที่เรียกว่ายุคแสวงหา  
ก็จะมีภาพยนตร์ลักษณะที่คนดูต้องแสวงหาความหมายของสัญญะในภาพยนตร์ออกมาจ านวนมาก
ซึ่งคนดูดูแล้วต้องตีความตามไปด้วย มันคือภาพสะท้อนของยุคนั้น " นอกจากนี้  กฤษฎา เกิดดี  ยัง
กล่าวอีกว่า"ภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับ สังคมและเป็นภาพสะท้อนของสังคม  ปรากฏการณ์หลายอย่าง
ในอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าสังคมในขณะนั้นมีสภาพและทิศทางเป็นเช่นไร" 

        ในอีกมิติหน่ึง  ภาพยนตร์ยังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนแนวคิด วัฒนธรรมของสังคมซึ่ง 
สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า "ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือส าคัญในฐานะสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม
ในด้านต่างๆ" (สุภา จิตติสุวรัตน์,2545)   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 1. สื่อภาพยนตร์ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม เน่ืองจากสามารถน าภาพและเสียง
ของศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งหนึ่งไปสู่ประชาชนในแหล่งอื่นๆ  
 2. สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญด้านการศึกษา โดยถ่ายทอดความรู้  เน่ืองจากภาพยนตร์สามารถน า
ความรู้ที่อยู่ไกล หรือไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เช่นการศึกษาอวกาศ  
หรือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้า ให้ช้าหรือเร็วขึ้นพอที่จะศึกษาได้ชัดเจน  
 3ใ สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญต่อกิจการทหารและความมั่นคงของประเทศ ทางการทหารเพื่อ
บันทึกวิธีการรบ ภูมิประเทศ และที่ตั้งของข้าศึก เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการใช้ภาพยนตร์
บันทึกเหตุการณ์เพื่อประเมินก าลังข้าศึกและผลการปฏิบัติการรบของฝ่ายตน  
4. สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญต่อกิจการแพทย์  นอกจากเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ ยังใช้ในการ
บันทึกอาการเพื่อวินิจฉัยโรค และถ่ายทอดการปฏิบัติทางการแพทย์จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง 
5. สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญในกิจการสารสนเทศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมในการค้นคว้า
ข้อมูลและการตัดสินใจข องประชาชน เช่น  หาข้อมูลได้จากศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติของประเทศ
ไทย เป็นต้น  
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 6. สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่เหตุการณ์หรือองค์กรขนาดเล็ก
จนถึงประชาสัมพันธ์ระดับชาติ  ซึ่งให้ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากกว่า   
 7. สื่อภาพยนตร์มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสังคม  ภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมาก สามารถ
โน้มน้าวพฤติกรรมของสังคม ตั้งแต่การแต่งกาย  บุคลิกตัวแสดงท าให้ผู้ชมกระท าตาม  โดยเฉพาะ
ภาษาในภาพยนตร์มักมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของประชากรในสังคม 
 

ปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์เกิดขึ้นโดยผู้สร้างในหลากหลายประเทศแทบจะทุกมุมของโลก
และจากการรวมตัวของวงการภาพยนตร์ในแต่ละประเทศได้ก่อให้เกิด เทศกาลหนังต่างๆที่ผุดขึ้น
อย่างมากมายในในระหว่างรอบปีเช่น เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ที่จัดขึ้นในฝร่ังเศส เทศกาล
ภาพยนตร์เบอร์ลินที่จัดขึ้นในเยอรมัน รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพ หรือที่หลายคนรู้จักกันใน
ชื่อ Bangkok film festival นั่นเอง   
 
         ส าหรับในประเทศไทยนั้น วงการ ภาพยนตร์ มีการเติบโตขึ้น อย่างต่อเน่ือง สังเกตได้จาก
การเติบโตของกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นมีจ านวนสูงขึ้นจากการจัดการประกวดภาพยนตร์ต่างๆไม่ว่า
จะเป็น ภาพยนตร์ประเภทยาวหรือสั้น  มีการให้รางวัลแก่ภาพยนตร์ดีเด่น เ ช่นรางวัลสุวรรณหงส์ 
เป็นต้น  ในแต่ละปีมี ภาพยนตร์ไทยถูกผลิตขึ้นมาในจ านวนที่ สูงตอบสนองกับความต้องการทาง
ตลาดของผู้บริโภคอย่างล้นเหลือโดยดูได้จาก ในปี  พ.ศ. 2550  มีภาพยนตร์ไทยที่ถูกสร้างและออก
ฉายจ านวนทั้งหมด 45 เร่ือง  ในปีพ.ศ. 2551 มีภาพยนตร์ไทยที่ถูกสร้างและออกฉายจ านวนทั้งหมด 
48 เร่ือง  และในปีพ .ศ. 2552 มีภาพยนตร์ไทยที่ถูกสร้างและออกฉายจ านวนทั้งหมด 43 เร่ือง  โดย
ภาพยนตร์ที่ท ารายได้มากที่สุดในปี พ.ศ.2552 คือ รถไฟฟ้ามหานะเธอ จากค่ายGTH ท ารายได้ไปถึง 
141.1ล้านบาท 
    
         นอกจากนี้ยังจะเห็นได้จาก   รายได้รวมของภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายทั้งหมด ในปี  พ.ศ.
2552 มีจ านวนมากกว่า 900ล้านบาท   โดยจะพบว่าภาพยนตร์ที่ท ารายได้มากที่สุดคือ ภาพยนตร์
ประเภทตลก  โดยพิจารณาจากจ านวนภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมดในปี พ .ศ.2552 มี 43 เร่ือง และ
จากจ านวน 43เร่ืองนั้นมีภาพยนตร์ไทย ประเภท ภาพยนตร์ตลก 16 เร่ือง คิดเป็น  37.20 % จาก
จ านวนภาพยนตร์ทั้งหมด  และหากพิจารณาถึงด้านรายได้ของภาพยนตร์ตลกนั้น ภายในปี 2552 
ภาพยนตร์ไทยประเภทตลกได้สร้างรายได้มากถึง 422 ล้านบาท   ซึ่งนับเป็นจ านวนเงินที่สูงมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภาพยนตร์ไทยประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอาจจะสะท้อนถึงรสนิยม
ของผู้บริโภคที่ต้องการจะชมภาพยนตร์ตลกมากกว่าภาพยนตร์ประเภทอ่ืน 
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            อีกสาเหตุหนึ่งที่ภาพยนตร์ตลกนั้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆก็
เพราะว่า ภาพยนตร์ตลกประกอบขึ้นด้วยเน้ือเร่ืองที่ไม่ซับซ้อน  เข้าใจง่าย  อีกทั้งภาพยนตร์ตลกนั้น
โดยเนื้อเร่ืองมักผูกติดกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนทั่วไปไม่ไกลจากความเป็นจริงจึงสามารถ
เข้าใจได้ง่าย     
 
            ภาพยนตร์ตลกส่วนใหญ่มักใช้มุขตลกเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความ ขบขันแก่ผู้ชม ซึ่ง
มุขตลกนั้นม2ีลักษณะได้แก่ มุขที่ใช้ภาษา(ค าพูด)และมุขที่ใช้ท่าทางหรือที่เรียกว่าภาษากาย  
ซึ่งมุขที่ใช้ภาษากายนั้นมีลักษณะเป็นสากลและเข้าใจได้ง่าย ไม่จ าเป็นต้องมีค าพูดและเสียงมา
ประกอบก็ตลกได้ดั่งที่ ชาลี แชปลิน เคยพิสูจน์มาแล้ว (กฤษดา  เกิดดี, 2547) 
 
            ภาพยนตร์ตลกนั้นอาจมาได้หลากหลายแนวทางและวิธีการน าเสนอ เช่น  อาจมาใน
รูปแบบหนังผี  หนังรัก หนังชีวิต  หรืออีกมากมายตามแต่ผู้สร้างจะสร้างสรรค์   แต่สิ่งหนึ่งที่คงอยู่
และมีอยู่เหมือนกันในภาพยนตร์ตลกทุกเร่ืองนั่นคือ เจตนารมณ์ที่หมายจะสร้า งความขบขัน  สร้าง
เสียงหัวเราะให้กับผู้ชม  และใช้เสียงหัวเราะนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนเนื้อเร่ืองของภาพยนตร์ไปจนจบ
เร่ือง  (กฤษดา  เกิดดี, 2541) 
 
          อย่างไรก็ตาม สื่อภาพยนตร์นั้นนอกจากจะมีความส าคัญในฐานะของศิลปะเชิง
อุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างความบันเทิงแก่มวลชน  ภาพยนตร์ยังด ารง
อยู่ในฐานะของสื่อที่สะท้อนและบันทึกผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการรวมตัวและหล่อหลอม
ของบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย  และบทบาทในการด ารงตนเป็นสื่อที่สามารถชี้น าสังคมและ
พฤติกรรมอันเป็นปัจเจกได้โดยเคร่ืองมือที่ประกอบขึ้ นด้วยเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอที่
หลากหลาย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นมูลเหตุส าคัญอันเป็นที่มาของการวิจัยซึ่งเกิดจากการตระหนักถึง
ความส าคัญของสื่อภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน และจากข้อเท็จจริงของภาพยนตร์ไทยประเภทตลกที่
ปรากฏจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษา เร่ืองมุกตลกของภาพยนตร์ไทย  เพราะใน
ความเป็นจริงนั้น ภาพยนตร์ตลกจะเป็นภาพยนตร์ตลกไม่ได้หากตัวมันเองนั้นไม่ได้ ถูกประกอบ
สร้างขึ้นด้วยความตลก เฉก เช่น  เดียวกันกับ ภาพยนตร์ประเภทความรักที่ตัวมันจะด ารงตนเป็น
ภาพยนตร์รักไม่ได้หากไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงความรัก     ในภาพ ยนตร์ตลกนั้นตัวแปรส าคัญที่
ก่อให้เกิดความตลกนั้นคือ มุขตลก   มุขตลก  เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ภาพยนตร์นั้นเป็นที่ขบขัน  
เน่ืองจาก กระบวนการ การเกิดขึ้นของมุขตลกนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการ การคิดและ
สร้างสรรค์ของผู้สร้าง  โดยจุดมุ่งหมายของมุขตลกนั้นเป็นการการั นตรีว่าเมื่อถึงจุดน้ีในเน้ือเร่ือง 
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หรือ นาทีที่มุขตลกก าลังเร่ิมขึ้นในเนื้อเร่ืองของภาพยนตร์  สิ่งที่ผู้ชมจะได้รับนั่นคือ  ความตลก
ขบขันอย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตาม  มุขตลก  ของภาพยนตร์นั้นมิใช่เป็นเพียงแค่ภาพและเสียงที่มี
จุดมุ่งหมายจะถ่ายทอดแต่ความบันเทิงอย่างเ ดียวเท่านั้น  แต่  มุขตลก  นั้นยังมีอีกสถานะหนึ่งซึ่ง
น่าสนใจนั่นคือ สถานะในการสร้างบรรทัดฐานความตลกทางสังคม  เหมือนกับที่ภาพยนตร์ความ
รักที่ก าหนดกรอบให้ผู้ชมเชื่อว่าสิ่งใดโรแมนติกหรือไม่โรแมนติก  และสถานะในการสร้างบรรทัด
ฐานความตลกทางสังคมนั้นได้ละลายเส้นแบ่ง ระหว่างค าว่าเหมาะสมและไม่เหมาะสมออกไป  
ยกตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์ไทยตลกในหลายๆเร่ืองมักใช้เพศที่สามหรือผู้พิการมาเป็นตัวตลกชู
โรงเป็นต้น  ดังนั้นการศึกษาทางด้าน  มุขตลก  นั้นจึงไม่เป็นเพียงแต่การศึกษาว่าสิ่งใดคือเคร่ืองมือ
ในการประกอบสร้าง  มุขตลก แต่ยังรวมถึ งการศึกษาใน เร่ืองการให้ความหมายความขบขันของ
ผู้สร้างโดยผ่านทัศนคติทางเพศ  ภาษา  รวมถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม หรือแม้แต่
วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถูกหลอมรวมจนบิดเบี้ยวไปจาก
ความเป็นจริงและถูกให้ความหมายใหม่จนกลายไปเป็นเพียงมายาคติเท่านั้น (ทยากร แซ่แต้, 2551)   
 
              Roland Barthes ได้อธิบายว่ามายาคติคือ อุดมการณ์ วิธีคิดของสังคม หรือ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่าง หรือ การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งความหมาย
ที่ถูกสื่อออกมานั้นจะถูกกลบเกลื่อนเป ลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็น
เร่ืองปกติ  คนจ านวนไม่น้อยจึงบริโภคมายาคติเข้าไปโดยไม่รู้หรือไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านั้นล้วน
แล้วแต่เป็นมายาคติ แต่กลับคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ เป็นไปตามหลักของเหตุและผล               
(เขมวไล ธีรสุวรรณจักร, 2547)  โดยนิยามที่น ามาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งน้ีคือนิยามของ Roland 
Barthes       

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษา ภาพยนตร์จากค่าย พระนครฟิลม์เป็นกรณี ศึกษา 
เน่ืองจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นปีแรกที่พระนครฟิลม์เร่ิมผลิตภาพยนตร์ ออกฉายจนถึงปัจจุบัน
นั้น ภาพยนตร์ของพระนครฟิลม์เกือบทั้งหมดนั้นเป็นภาพยนตร์ตลก และในภาพยนตร์ตลกของ
พระนครฟิลม์นั้นก็คับคั่งไปด้วยบุคลากรที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพของเมืองไทย ซึ่งมารวมกันใน
ค่ายพระนครฟิลม์ในหลากหลายต าแหน่ง เช่น  นักแสดง  ผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์  เป็ นต้น  ซึ่งท าให้
ค่ายพระนครฟิลม์นั้นเป็นแหล่งผลิต ภาพยนตร์ตลก หรือ มุขตลก  ชั้นดี และกินความรวมไปถึง
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจในการท าวิจัยถึงกระบวนการ การสร้างมุขตลก  ที่แฝงมาในรูปแบบของ
มายาคติอีกด้วย 
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      ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์
ไทย โดยประโยชน์ของการศึกษานั้นจะท าให้เข้าใจถึงมายาคติของมุขตลกที่ถ่ายทอดให้กับ
สังคมไทย  ซึ่งการศึกษาด้านมายาคตินั้นช่วยให้เข้าใจสังคม รวมถึง พฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ได้ดียิ่งขึ้น  
 
1.2  ปัญหาน าวิจัย 
 
      1.  มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างไร 
      2.  กระบวนการการสร้างมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างไร 
      3.  ผู้ชมถอดรหัสความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยว่าอย่างไร 
   
1.3  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
      1.  เพื่อศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
      2.  เพื่อศึกษากระบวนการการสร้างมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
      3.  เพื่อวิเคราะห์การถอดรหัสความหมายของผู้ชมที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
      1.  การศึกษาคร้ังนี้จะท าให้ทราบถึงบริบทมายาคติขอ งมุขตลกที่ปร ากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทย
และการถอดรหัสของคนไทยที่ชมภาพยนตร์ไทย 
      2.  เพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ผลิตสื่อของไทยโดย เฉพาะผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ในแง่ของการพัฒนา
รูปแบบของมุขตลก  เน้ือหาหรือทิศทางในการน าเสนอของภาพยนตร์ตลกให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในทุกเพศทุกวัยได้ 
      3.  ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยขยายวิธีการศึกษาทางนิเทศศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ทางด้านมายาคติ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการ  ภาพยนตร์,วัฒนธรรมศึกษา และ สังคมศาสตร์ 
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1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยในหัวข้อน้ี เป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพ  โดยท าการศึกษาถึงมายาคติของมุกตลกที่
ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทภาพยนตร์ตลก กรณี ศึกษา  ภาพยนตร์จากค่าย  พระนครฟิลม์ ซึ่ง
เป็นภาพยนตร์ที่คัดเลือกจากรายได้สูงสุด 3 อันดับ  อันได้แก่  
 
1  หลวงพี่เท่ง    -  พระนครฟิล์ม  141,342,515 บาท 
2  ผีหัวขาด        -  พระนครฟิลม์  85,000,000 บาท 
3  หลวงพี่เท่ง 2  -  พระนครฟิล์ม  82,728,905 บาท 
 
 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
1.  มายาคติของมุขตลก  หมายถึง   การให้ความหมายด้านองค์ประกอบของอารมณ์  
    ขันผ่านมุขตลก ในกรณีนี้จะเลือกศึกษาเฉพาะในภาพยนตร์  
    ที่ เลือกมา 3 เร่ือง ซึ่ง ได้แก่ 1) หลวงพี่เท่ง   2) หลวงพี่เท่ง2   
    : รุ่นฮาร่ ารวย 3) ผีหัวขาด 
 
2.  กระบวนการสร้างมุขตลก   หมายถึง กระบวนการที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ใช้ในการสร้างมุขตลก
    ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 1.  แนวการคิดมุขตลก  2.การวางแผน
    และเตรียมตัวสร้างภาพยนตร์ 3. การน าแนวคิดมาสร้างเป็นภาพ
    เคร่ืองไหวและปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ 
 
3.  การถอดรหัส       หมายถึง  การรับรู้ความหมายและการถ่ายทอดความหมายของสาร 
    ของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ไทย โดยใช้วิธีการทางสัญญะวิทยา ได้แก่  
    ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญลักษณ์  
 
4.  ผู้ชมภาพยนตร์ไทย  หมายถึง  บุคคลที่มีความชื่นชอบและเคยรับชมภาพยนตร์ไทยที่
    ผู้วิจัยคัดเลือกมาทั้ง3เร่ืองอันได้แก่  1) หลวงพี่เท่ง  2) หลวงพี่เท่ง
    2 : รุ่นฮาร่ ารวย 3)  ผีหัวขาด  ซึ่งกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ไทยที่ผู้วิจัย
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    คัดเลือกมาในที่นี้ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ ในเว็ปไซท์ที่นิยมชม
    ภาพยนตร์  เช่น   www.pantip.com  www.deknang.com    
    www.thaishortfilm.com  www.thaifilmdirector.com 
 
5.  มุขตลก        หมายถึง    ถ้อยค าบทสนทนา หรือ การกระท าของตัวละครใดตัว
    ละครหนึ่งที่ปรากฏในภาพยนตร์โดยเป็นไปด้วยเจตนาที่จะสร้าง
    เสียงหัวเราะหรือ ความขบขันให้แก่ผู้ชม  ในกรณีนี้คือมุขตลกที่
    ปรากฏในภาพยนตร์ที่คัดเลือกจากค่ายพระนครฟิลม์ทั้ง3เร่ือง 
 
6. รูปแบบ การบ่งชี้ของมุขตลก  หมายถึง รูปแบบต่างๆของมุขตลกที่ปรากฏ ซึ่งได้แก่  

      Parody  หมายถึง มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร ด่าทอ  
      Slapstick หมายถึง   มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
      Screwball  หมายถึง  มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา และ
   คาดไม่ถึง 
      Populist comedy   หมายถึง  มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็น 
   องค์ประกอบส าคัญ 
      Black comedy  หมายถึง  มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ   
                                        ตายความเจ็บปวดหรือการแสดงภาพของความตายและความ 
                              เจ็บปวดออกมาจนเกินลักษณะความเป็นจริง 
      Clown comedy หมายถึง มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยใช้ 
   นักแสดงตลกอาชีพในการสร้างความขบขัน 
 

7.  มุกตลกที่ใช้พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบ      หมายถึง   ได้แก่  การกระท าของตัวละครที่มี 
    จุดมุ่งหมายให้ขบขัน (อวัจนภาษา ) อาทิเช่น พฤติกรรมการใช้
    ถาดตบตัว พฤติกรรมการตบหัว พฤติกรรมซุ่มซ่าม พฤติกรรม
    ของเพศที่3 เป็นต้น 
 
8.  มุขตลกที่ใช้ค าพูด เป็นองค์ประกอบ      หมายถึง  ค าพูด บทสนทนา ที่มีจุดมุ่งหมายให้ขบขัน 
     (วัจนภาษา ) อาทิเช่น การใช้ถ้อยค าหยาบคาย  การพูดล้อเลียน
    ปมด้อย เป็นต้น 
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9.  ภาพยนตร์ไทย          หมายถึง  ภาพยนตร์ประเภทตลกที่ผลิตขึ้นจากทีมงานที่เป็นคนไทย  
    ซึ่งน ามา  เผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ในกรณีนี้ได้แก่เร่ือง    
    1) หลวงพี่เท่ง  2) หลวงพี่เท่ง2 : รุ่นฮาร่ ารวย 3)  ผีหัวขาด 
 
10.  ภาพยนตร์ตลก          หมายถึง  ภาพยนตร์ที่มีลักษณะหรือ เจตนาที่จะสร้างความขบขัน   
    เสียงหัวเราะให้กับผู้ชมตั้งแต่ต้นเร่ืองจนจบ  ภาพยนตร์แนวนี้จะให้ 
    ความส าคัญและมุขตลกต่างๆ เป็นหลัก โดยเนื้อเร่ืองเก็บไว้เป็นเพียง 
    ฉากเบื้องหลังเท่านั้น มุขตลกเหล่านี้บางครั้ง ก็จะหักมุมจากสิ่งที่ผู้ชม 
    คาดเดาไว้ล่วงหน้าในการชมภาพยนตร์เชิงเหตุและผล เพราะถ้ามุข 
    นั้นแตกต่างจากที่ผู้ชมคาดการณ์ไว้ ก็จะง่ายต่อการเรียกเสียงหัวเราะ 
    จากผู้ชม  
 
11.  รูปแบบสัญญะ           หมายถึง รหัสทางวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

               1  มีลักษณะทางกายภาพ 
               2  มีความหมายถึงบางสิ่งบางอยบ่างนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
               3  จะต้องถูกน ามาใช้ และรับรู้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นสัญญะ 

                      ในที่นี้หมายถึง ภาพ (ฉาก) แสง สี เสียง สัญลักษณ์ และภาษา ที่
    ถูกถ่ายทอดและสร้างความหมาย ที่ให้กับรูปสัญญะนั้นๆ 
 
12.  ภาพ                       หมายถึง ภาพฉากที่เห็นหรือปรากฏในภาพยนตร์ที่ผู้วิจัย       
                              ท าการศึกษา เป็นสถานที่ที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆของเร่ือง เช่น 
    - ฉากที่เป็นธรรมชาติ ตามลักษณะทางภูมิประเทศ เช่น ป่าไม้ ทุ่ง
    หญ้า ภูเขา ล าธาร เป็นต้น และตามลักษณะทางภูมิอากาศ ที่ 
    แสดงถึงฤดูกาล เช่น ภาพหิมะตก แสดงถึงฤดูหนาว เป็นต้น 
   
13.  แสง                        หมายถึง สัดส่วนของแสงสว่างที่สุด ไล่ไปจนถึงส่วนที่เป็น 
    บริเวณเงาด าที่อยู่ในฉากหรือเหตุการณ์ ที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้
    แสดงอารมณ์หรือบรรยากาศให้แก่เร่ืองราวของละคร ได้แก่ 
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    - Low Key Tonality  เป็นโทนแสงในลักษณะเงามืดด า แสดงให้
    เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ และบอกถึง 
    ช่วงเวลา ซึ่งหมายถึงช่วงเวลากลางคืน 
    - High Key Tonality เป็นโทนแสงในลักษณะสว่างจนถึงสว่างจ้า 
    แสดงถึงความสนุกสนาน ร่าเริง หรือการเร่ิมต้นใหม่ และบอกถึง
    ช่วงเวลา ซึ่งหมายถึงช่วงเวลากลางวัน 
                  - Narrative Tonality เป็นโทนแสงในลักษณะกึ่งกลางระหว่าง 
    low-key และ high-key แสดงถึงการเล่าเร่ืองราวแบบ 
    ตรงไปตรงมา ไม่เน้นอารมณ์ 
  
14.  สี                            หมายถึง องค์ประกอบของละครที่ใช้ในการด าเนินเร่ืองราวหรือ
    ประกอบการเล่าเร่ืองราว ที่ให้ความรู้สึกต่างกัน ตามลักษณะ 
    วรรณะของสี และตามลักษณะเร่ืองราว 
  
15.  เสียง                       หมายถึง องค์ประกอบของละครที่ใช้ในการด าเนินเร่ืองราวหรือ
    ประกอบการเล่าเร่ืองราว ได้แก่ 
    - เสียงสนทนา เป็นเสียงที่ได้ยินพร้อมกับการขยับปากของตัว
    ละคร แสดงถึงอารมณ์ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละคร 
     - เสียงเพลงประกอบ เป็นเสียงที่แสดงดนตรีที่มีท่วงท านอง 
    ประกอบเนื้อร้อง 
    - เสียงดนตรีประกอบ เป็นเสียงที่แสดงดนตรีที่มีท่วงท านองเพียง
    อย่างเดียว ไม่มีเนื้อร้อง 
  
16.  สัญลักษณ์               หมายถึ ง สิ่งที่สามารถแสดงหรือบ่งบอกหรือเป็นตัวแทนของ
    ภาพยนตร์ 
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17.  ภาษา                      หมายถึง องค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวละคร ซึ่งมี  
    2 ลักษณะ ได้แก่ 
                   17.1 วัจนภาษา เป็นภาษาพูดสนทนาที่ออกเสียง รวมถึงภาษาเขียน เ 
    ช่น จดหมาย เป็นต้น 
                               17.2  อวัจนภาษา เป็นภาษาที่ใช้ร่างกาย หรืออวัยวะส่วนต่าง ๆ 
    แสดงท่าทาง หรือ อากัปกิริยาต่าง ๆ เพื่อสื่อสารหรือสื่อ 
    ความหมายหรือแสดงถึงอารมณ์ของตัวละคร 
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บทที่ 2 

ทฤษฏี  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 งานวิจัยเร่ือง  มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษา ค่ายพระนคร
ฟิลม์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการท าวิจัยดังนี้ 

2.1    ทฤษฏีสัญวิทยา (Semiology) 
2.2    ทฤษฏีมายาคติ (Myth) 
2.3    แนวคิดภาพยนตร์ตลก(Comedy Idea)  
2.4    แนวคิดการเล่าเร่ือง (Narrative) 
2.5    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ทฤษฎีสัญวิทยา (Semiology) 

 
 สัญวิทยา (semiology) พัฒนามาจากค าในภาษากรีกค าว่า semeion ที่แปลว่า sign ใน
ทรรศนะของนักทฤษฎีทางด้านสัญวิทยา สัญญะคือ อะไรก็ได้ที่ก่อให้เกิดความหมายโดยเทียบเคียง
ให้เห็นถึงความแตกต่างไปจากสิ่งอื่น และคนในสังคมยอมรับหรือเข้าใจ 
 O’Sullivan  ได้ให้ค าจ ากัดความว่าสัญวิทยาเป็นการศึกษาเร่ืองของสัญญะ (sign) รหัส 
(code) และวัฒนธรรม  (ทยากร แซ่แต้ , 2551:34) ซึ่งเกี่ยวข้องกั บการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่
ส าคัญของสัญญะและการที่สัญญะนั้นถูกน ามาใช้ในสังคม โดยมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 

1. สัญญะต้องมีลักษณะทางกายภาพ 
2. สัญญะจะต้องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
3. สัญญะจะต้องถูกน ามาใช้ และรับรู้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นสัญญะ 
 

สัญญะในฐานะที่เป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดของภาษา คือระบบของความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อนที่เชื่อมโยงระหว่าง รูปสัญญะ หรือตัวสื่อ / ตัวหมาย (signifier) กับความหมายสัญญะ
หรือความคิดตามรูปสัญญะที่ต้องการจะสื่อ / ตัวหมายถึง (signified) สองส่วนน้ีประกอบขึ้นมา
เปน็สัญญะ 

DPU



13 
 

ภาษาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นแม่แบบของสัญวิทยา สัญวิทยาได้น าเอาแนวคิดของ
ภาษาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับปรากฏการณ์ (ตัวบท ) ในความเป็นจริงเราพิจารณาตัวบทเหมือน
ภาษา โดยตัวความสัมพันธ์คือสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

วิธีการหาความรู้ของส านักโครงสร้างนิยม และสัญวิทยา พัฒนามาจากความคิดทางด้าน
ภาษาศาสตร์เชิงโ ครงสร้างของ Ferdinand de Saussure  ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ท าการศึกษา
ความหมายของการกระท าของมนุษย์ โดยดูที่บทบาท หน้าที่ของการกระท านั้นในบริบทของสังคม
มากกว่าที่จะเป็นการศึกษาตัวพฤติกรรมโดด ๆ  Ferdinand de Saussure ได้ชี้ให้เห็นว่าความหมาย
ของสรรพสิ่งมิได้ด ารงอยู่ในตัวของสิ่งนั้น แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่น ๆ ภายใต้
ระบบเดียวกัน เขาได้สร้างความคิดที่ว่า ระบบสังคมต่างหากที่สร้างมนุษย์ สร้างปัจเจกบุคคลขึ้นมา
ด้วยการตอกย้ าบรรดา ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และจารีตปฏิบัติต่าง ๆ ของสังคมไว้ในระดับของ
จิตไร้ส านึก (unconscious) ของมนุษย์ ดังนั้นหากเข้าใจพฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ ก็ต้องท า
ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และจารีตปฏิบัติในสังคมนั้น ซึ่งเป็นตัวสร้างและก าหนด
ความหมายให้กับพฤติกรรมและการกระท านั้น ๆ(ทยากร แซ่แต้, 2551:35)    

Ferdinand de Saussure ได้ให้นิยามของสัญวิทยาไว้ว่า “สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึง
วิถีชีวิตของสัญญะภายในสังคมที่สัญญะนั้นถือก าเนิดขึ้นมา รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคุมอยู่
เบื้องหลัง” ( ทยากร แซ่แต้, 2551:36)  หรือสรุปได้ว่าสัญวิทยาเป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับ 

 
1. สัญญะ สัญวิทยาจะศึกษาถึงประเภทต่าง ๆ ของสัญญะโดยจะสนใจวิธีการสืบทอด 

ความหมาย (Meaning) ของสัญญะเหล่านี้ รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวพันหรือ
เชื่อมโยงกับผู้ใช้สัญญะ เพราะถือว่าสัญญะเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษย์ การจะเข้าใจสัญญะ
ได้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจตัวมนุษย์ที่สร้างสัญญะด้วย 

2. รหัส / ระบบ เนื่องจากสัญญะนั้นเกิดขึ้นมาอย่างเป็นระบบ และระบบที่น าเอาสัญญะ 
มาประกอบเข้าด้วยกัน เราเรียกว่า รหัส ซึ่งมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน 

3. วัฒนธรรม ทั้งตัวสัญญะและรหัสนั้นถูกสร้าง ถูกใช้ และท างานภายใต้บริบททาง 
วัฒนธรรมแบบหนึ่ง ๆ เท่านั้น หากบริบทเปลี่ยนไป ความหมายของสัญญะและรหัสก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
  

การสื่อสาร เป็นการรวมเอาเร่ืองของระบบสัญญะกับการวิเคราะห์แบบโครงสร้างนิยมไว้
ด้วยกัน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะสื่อสารกันไม่ได้ การสื่อสารจะเป็นไปได้ นั้นประกอบด้วย 
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การส่งสาร การรับสาร การเข้าใจสารที่ส่ง ผ่านการเข้าใจรหัสที่เป็นตัวก าหนด / ก ากับความหมาย
อีกต่อ ถ้าหากการสื่อสารคือการใส่รหัส (encode) แล้ว การเข้าใจรหัส / การรับสารก็คือการ
ถอดรหัส (decode) นั่นเอง ดังนั้นหัวใจของการสื่อสารจึงอยู่ที่เร่ืองของร หัส ส่วนสาระส าคัญของ
สิ่งที่เรียกว่ารหัสในทฤษฎีการสื่อสารจะประกอบไปด้วย 

1)รหัสต้องมีมาก่อนผู้ส่งสารและก่อนข้อความที่สื่อ เพราะรหัสเป็นตัวก าหนดว่าจะส่งสาร
อย่างไร  ส่วนคนรับสารก็ต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจรหัสดังกล่าว จึงจะรับสารได้หรือเข้าใจสารที่ส่ง 

 2)รหัสเป็นอิสระจากข้อความที่ส่ง การสื่อสารมิใช่เป็นการส่งข้อความ แต่เป็นการส่งสัญญาณ   
   ภายใต้การก ากับของรหัสชุดหน่ึงเท่านั้น 

 3)รหัสเป็นอิสระจากผู้ส่งสาร และเป็นตัวก ากับว่าผู้ส่งสารจะต้องส่งอย่างไร พูดอย่างไร  
ผู้รับจึงจะรู้เร่ือง 
 
2.2 ทฤษฏีมายาคติ (Myth) 

Roland Barthes ได้พัฒนาแนวคิดเร่ือง สัญญะ และการสร้างความหมาย โดยเน้นความสนใจไป
ที่การสร้างความหมายในขั้นที่สองซึ่งมักถูกแต่งเติมออกไปจากการสร้างความหมายขั้นทั่วไปและ
มักเป็นที่ซุกซ่อนอุดมการณ์ทางสังคมเอาไว้ โดยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายตรงและ
ความหมายแฝงที่อยู่ในกระบวนการสื่อสาร ( พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม, 2552:13)  

1. การตีความหมายตรงหรือความหมายโดยอรรถ (denotation) เป็นการตีความหมาย 
ที่เข้าใจตามตัวอักษรหรือเป็นความหมายขั้นแรก มักเป็นที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนใหญ่ เป็นความหมาย
ของสัญญะที่ถูกประกอบสร้างขึ้นอย่างเป็นภววิสัย (objective) มีลักษณะที่เป็นสากล คือ อ้างอิงขึ้นมาโดย
ไม่ต้องมีการประเมินคุณค่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือความหมายที่ระบุในพจนานุกรม 

2. การตีความหมายโดยนัย (connotation) หรืออาจเรียกว่าความหมายแฝง  
อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกห รืออารมณ์ของผู้ใช้สารและค่านิยม
ในวัฒนธรรมของเขา ความหมายในขั้นที่สองนี้ เป็นความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม
หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เป็นความหมายที่ถูกประกอบสร้างอย่างเป็นอัตวิสัย 
(subjective) ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมและควา มหมายแฝงจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามวัฒนธรรมในการรับสาร 
 
 ในทุกสัญญะจะประกอบด้วยความหมายทั้งสองควบคู่กันไปเสมอ แต่ว่าในสัญญะแต่ละ
ประเภทอาจมีสัดส่วนของความหมายตรงและความหมายแฝงมากน้อยต่างกัน โดยปกติความหมาย
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ตรงนั้นจะห่อหุ้มความหมายแฝงเอาไว้ (Natural) ท าให้ผู้ใช้สัญญะห ลงลืมลักษณะอัตวิสัยเชิง
ส่วนตัวหรือเชิงสังคมของความหมายแฝงไป 
  

 Roland Barthes ได้กล่าวไว้ว่า “ทันทีที่มีสังคมเกิดขึ้น การใช้วัตถุสิ่งของต่างๆในสังคม ตัว
มันเองก็ถูกท ากลายสภาพเป็นสัญญะไป ” (“as soon as there is a society, every usage is converted 
into a sign of itself.” Barthes, 1967:41) แต่คนโดยทั่วไปมักมองข้ามความหมายในระดับที่สอง (the 
second-level signification) กล่าวคือ มองข้ามหรือไม่เห็นความหมายในระดับทีวัตถุต่าง ๆ มีฐานะ
เป็นสัญญะ หรือถูกท าให้กลายเป็นสัญญะ มีบทบาท / หน้าที่ ในเชิงสัญญะ (sign function) ไป
มองเห็นแต่ฐานะในการเป็นวัตถุสิ่งของ เพื่อการใช้สอยแคบๆของสิ่งเหล่านี้เท่านั้น (a non-
signifying object) ซึ่ง Roland Barthes  เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิดอ า
พราง บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมให้การเป็นเร่ืองของ “ธรรมชาติ” เป็นสิ่ง
ปกติธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่มีบทบาท / หน้าที่ในเชิงประโยชน์ใช้สอยแคบ ๆ ในสังคมว่า 
“กระบวนการสร้างมายาคติ” (mythology) และเรียกสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ / ผลผลิตของกระบวนการน้ีว่า 
“มายาคติ” (myth / alibi / doxa) หรือความคิด / ความเชื่อที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้ ง
ค าถาม และเป็นความคิด / ความเชื่อ ที่สอดรับกับระบบอ านาจที่ด ารงอยู่ในสังคมขณะนั้น   
(ทยากร แซ่แต้, 2551:36) 
  
       จากบทความหลายชิ้นเกี่ยวกับ “Myth today” โดย Roland Barthes ได้บอกว่า “เร่ืองราว
ของมายาคติ ในสังคมที่ทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาส ตร์ ก็ยังมีมายาคติอยู่มากมาย 
ความมายของมายาคตินั้น มิได้หมายความว่า ความหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเร่ืองไม่จริง แต่ทว่าค า
ว่า “Myth today” นี้เกิดขึ้นเน่ืองจากการท าหน้าที่ที่ยังคงเหมือนกับมายาคติในอดีต คือการให้
ค าอธิบายต่าง ๆเกี่ยวกับโลกแก่เรา   Roland Barthes  ยังได้อธิบายต่อว่า หลังจากที่ความหมายแฝง
ตัวแรกถูกสร้างขึ้นมา ความหมายนั้นก็จะกลายเป็นรูปสัญญะแล้วสร้างความหมายแฝงตัวที่สอง
ต่อไปเร่ือ ยๆ เป็นสายโซ่แห่งความหมาย (chain of meaning) ดังเช่น ความหมายในชั้นแรกนั้น อาจ
เป็นการตีความเนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  (subjective experience) แต่ส าหรับ
ความหมายแฝงระดับที่สองหรือที่เรียกว่า มายาคติ นั้นเป็นการตีความที่ถูกใส่ความหมายในระดับ
สังคม 
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ภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นระดับของมายาคติตามแนวคิด Roland Barthes 

(กาญจนา เทพแก้ว,2551) 
Roland Barthes  มองว่าลักษณะการท างานของมายาคติไม่ต่างจากเร่ืองของสัญญะในระบบ

ภาษา จะต่างก็เพียงว่า สัญญะในระบบภาษาถูกแปร / เปลี่ยนรูปสัญญะในระบบมายาคติคือท า
หน้าที่สร้าง / สื่อความหมายได้เลย ไม่ต้องการผสมระหว่างรูปสัญญะกับความหมายเหมือนอย่างใน
ระบบของภาษา ในระบบของมายาคติ สิ่งต่าง ๆ ในสังคมจะถูกลดทอน ลงมาเป็นวัตถุดิบ ที่ระบบ
มายาคติจะใช้ในการสื่อความหมาย 
 
ความหมายและนิยามของแนวคิดมายาคติ (Myth) 
  
 ค าว่า “Myth” นั้น มีความหมายเดิมว่า เป็นเร่ืองเล่าซึ่งสังคม / วัฒนธรรมใช้ในการอธิบาย
หรือใช้ในการท าความเข้าใจความเป็นจริงหรือธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ มายาคติในสังคมโบราณมัก
เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจ้า ท าให้คนมักเข้าใจว่ามายาคติเป็นเร่ืองโบราณ ในสังคมสมัยใหม่ไม่มี
มายาคติแล้ว ซึ่งในเร่ืองนี้  Roland Barthes  ได้น าเสนอว่า มายาคติก็คือ วิธีคิดของสังคมหรือ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง เป็นวิธีการประมวลความคิด (conceptualization) หรือท าความ
เข้าใจกับสิ่งนั้น ในสังคมสมัยใหม่จึงยังมีมายาคติอยู่มากมาย เช่น มายาคติเร่ือง เพศ อ านาจ ชนชาติ
(ทยากร แซ่แต้, 2551:38) 
 มายาคติเป็นระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่ง (“a mode of 
signification, a form”) ที่ขึ้นกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจ ากัดของการใช้ และ
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มีกระบวนการท าให้เกิดการยอมรับของสังคมในวงกว้างหรืออาจนิยาม มายาคติ (วรรณพิมล อังค
สิริสรรพ , 2544 ) ได้ว่า หมายถึงการสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซึ่งถูกกลบ
เกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธ รรมชาติ หรืออาจะกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการของการลวงให้
หลงอย่างหนึ่ง แต่ก็มิได้หมายความว่ามายาคติน้ันมิได้ปิดบังอ าพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอย่างปรากฎอยู่
ต่อหน้าต่อตาอย่างเปิดเผย แต่มนุษย์ต่างหากที่คุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางวัฒนธ รรม หลงคิดไปว่าค่านิยมที่ยึดถือยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตาม
สามัญส านึก 
 ในทุกส่วนเสี้ยวของสังคมยุคปัจจุบันยังสามารถพบเห็นมายาคติได้ทั่วไป เพียงแต่ว่ามายา
คติ มีการแปลงตนเอง วาทะของมายาคติน้ันไม่จ าเป็นว่าจะต้องเกาะอิงอยู่กับภาษาเหมือนกับค าพูด
ทั่วไป มายาค ติสามารถแฝงอยู่ในวัตถุและปรากฏการณ์มากมาย เงื่อนไขที่จะท าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
กลายเป็นมายาคติ คือการที่สังคมหรือวัฒนธรรมนั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซง โดยหยิบยื่น
ความหมายคุณค่าต่าง ๆ นานา  (ทั้งในด้านดีและด้านร้าย ) ให้แก่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น  Roland Barthes  
เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถกลายเป็นมายาคติได้ทั้งสิ้น เพราะความสามารถในการสร้างความหมายของ
มนุษย์ มายาคติเป็นผลผลิตจากสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง ชนชั้นหนึ่ง หรือหลายกลุ่ม
หลายชนชั้น มายาคติสัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นแฟ้น ในฐานะเป็นบริบท
ทางประวัติศาสตร์ที่ก าหนดการด ารงอยู่ของมัน มายาคติมีที่มาที่ไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ไม่
มีมายาคติใดผุดขึ้นมาได้เองจากธรรมชาติ 
 มนุษย์ทุกคนคุ้นเคยอยู่กับมายาคติ เพราะมายาคติมากมายปรากฎให้เห็นต่อหน้า เช่น มายา
คติเกี่ยวกับเพศหญิงว่า เป็นเพศที่อ่อนแอ หรือเป็นเพศที่เข้า ใจยาก มายาคติเกี่ยวกับเพศชายว่า 
ลูกผู้ชายต้องร้องไห้ไม่เป็น เป็นต้น แต่ด้วยความคุ้นเคยจนไม่ได้สังเกตว่า จริง ๆ แล้ว มายาคติเป็น
สิ่งประกอบสร้างทางวัฒนธรรม คนส่วนมากกลับคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติ ปราศจากการ
สร้างหรือการปรุงแต่งใด ๆ ประกอบด้วยหลักของเหตุ และผล หรือเป็นไปตามสามัญส านึก และ
ด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นธรรมชาตินี้เอง จึงท าให้คนเราสามารถรับเอามายาคติต่าง ๆ ได้โดยง่าย และ
ถ่ายทอดต่อ ๆ กันไป โดยมิได้รู้สึกถึงความเป็นมายาคติของสิ่งเหล่านั้น ดังเช่นในสังคมไทย
ปัจจุบัน มายาคติอย่างหนึ่งที่ปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสื่อโฆษณา คือมายาคติเกี่ยวกับ
ความขาว ผลิตภัณฑ์ประทินโฉมจ านวนไม่น้อยในท้องตลาด ได้แสดงให้เห็นว่าความขาวมิใช่เพียง
แค่ความขาว หรือมีความหมายเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่กลับบรรจุไปด้วยความหมายต่าง ๆ 
มากมาย เช่น ความขาวคือความส าเร็จ ทั้งหน้าที่ การงาน ความรัก สถานะในสังคม การเป็นที่
ยอมรับ ฯลฯ ในที่สุดแล้วคือการแสดงให้เห็นถึงมายาคติในเร่ืองเชื้อชาติที่ว่าผิวขาวคือกลุ่มชนที่
ฉลาดที่สุด มีความเจริญ มีความเป็นอารยะ มากกว่าคนผิวเหลืองและคนผิวด า 
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 Roland Barthes  ได้อธิบายถึงมายาคติและลักษณะการท างานของ มายาคติ ผ่านทางรูปใน
นิตยสาร Paris Macth โดยรูปดังกล่าวเป็นรูปทหารหนุ่มผิวด า ในเคร่ืองแบบของทหารฝร่ังเศส จ้อง
มองไปยังธงชาติฝร่ังเศส รูปภาพนี้เป็นสัญญะ ความหมายของรูปนี้ (ความหมายโดยตัวของมันเอง
ของรูปภาพ และที่มาของอ านาจของมันเอง ) คือ ฝร่ังเศส เป็นจักรวรรดิที่ ทุกชนชาติ (ทุกสีผิวและ
ทุกสถานที่) จะต้องจงรักภักดี ในระดับที่ 2 ของความหมายของรูปสัญญะนี้ (signifier) ทหารผิวด า
แสดงความเคารพธงชาติฝร่ังเศส ซึ่งแสดงให้เห็นการด ารงอยู่ของแนวคิดเร่ืองชนชาติ ลัทธิ อาณา
นิคม และจักรวรรดินิยม ในที่สุดแล้ว ตัวหมายถึง  (signified) จะซ่อนอยู่ภายใต้สัญญะ ในที่นี้
รูปภาพได้สื่อว่า ฝร่ังเศสเป็นจักรวรรดิที่มีเสรีภาพ ความเสมอภาพและภราดรภาพ หรืออย่างน้อยก็
ความเกริกเกียรติของเหล่าทหาร 
 ระบบความหมายของ  Roland Barthes  อธิบายระบบข้อมูลที่ฝังแน่นอยู่กับการเล่าเร่ือง ใน
กรณีนี้ ตัวสัญญะก็คือรูป ถ่าย ภาพเน้นรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เป็นจริงทางภววิสัย ตัวหมายถึง 
คือสารเกี่ยวกับสังคมและการเมือง รูปถ่ายนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร (หรือบนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือผ่าน
สื่อโทรทัศน์ ) ซึ่งสอดคล้องกับสารทางการเมือง การเลือกของบรรณาธิการ ที่เลือกรูปนี้ขึ้นมาจาก
รูปจ านวนม ากมายนั้น ไม่ได้ขึ้นกับคุณค่าทางสุนทรียะ รูปสัญญะ และตัวหมายถึงที่บรรจุอยู่ใน
รูปสัญญะเดิมด้วยความหมาย มันคือมายาคติ ที่ขึ้นกับระดับของการส่งผลซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้น  
และตัวสัญญะที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นจะถูกครอบง าโดยความหมายทางวัฒนธรรมและสาร ในเวลา
นั้นมันจะไม่ใช่สิ่งไม่มีพิษ ไม่มีภัยและปราศจากค่านิยม แต่เต็มไปด้วยค าบรรยายด้านการเมือง 
จักรวรรดิ ชนชาติ และความจงรักภักดี (ทยากร แซ่แต้, 2551:40) 
 อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ามายาคติจะเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ แต่วิธีการวิเคราะห์โดยทั่วไป
ก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นการท างาน ของมายาคติได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมายาคติมีตรรกะภายใน 
(internal logic) ซึ่งได้แก่ตรรกะสื่อความหมาย ดังนั้นจึงต้องอาศัยศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านแนวการ
สื่อความหมายมากที่สุดนั่นก็คือ สัญวิทยา แนวทางที่ โรล็องค์ บาสท์  ใช้วิเคราะห์มายาคตินี้อยู่ใน
แนวทางของสัญวิทยาเชิงโครงสร้าง (structural semiology) โดยได้เสนอว่าหน่วยสื่อความหมายแต่
ละหน่วยมิได้มีตัวตนอยู่ได้โดยล าพังโดด ๆ แต่อาศัยความสัมพันธ์โยงใยระหว่างกัน ซึ่งประกอบ
เป็นโครงสร้างขององค์รวม จึงท าให้แต่ละหน่วยมีค่าสื่อความหมายขึ้นมาได้ ดังนั้นกระบวนการสื่อ
ความหมายจึง อิงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์กันเองของหน่วยทั้งหมด มายาคติเป็นการสื่อ
ความหมายทางวัฒนธรรมนั่นก็คือ คนในสังคมได้สวมใส่ความหมายทางวัฒนธรรมทับลงไปบน
วัตถุบนความหมายเบื้องต้นต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า มายาคติเป็นกระบวนการสื่อความหมายที่
อาศัย “การเข้าไปยึดครอง ” (appropriation) ในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าวัตถุต่าง ๆ จะมีความแตกต่าง
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หลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะ
เพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นเสมอ 
 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงการท างานของมายาคติโดยใช้สัญญะ 

(สุภางค์ จันทวานิช , 2551 : 220 ปรับปรุงจาก นพพร ประชากุล , 2549 : 11) 
 

 มายาคติคาบเกี่ยวกับความหมายเบื้องต้นเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย ส่วนในอีก
ด้านหน่ึงนั้น มายาคติสื่อความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนและชนชั้น ซึ่งเกี่ยวพัน
กับอุดมการณ์ในความหมายวงกว้าง และใช้ความหมายเบื้องต้นกลบ เกลื่อนความหมายทางสังคม
และวัฒนธรรมให้แลดูเหมือนธรรมชาติ มายาคติแปรรูปประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นธรรมชาติ เราจึง
เข้าใจได้ว่าผู้เสพ มายาคติ จึงแลเห็นทั้งเจตนาและความหมายของมายาคติ ที่เจาะจงสื่อมาสู่เขาโดย
ไมรู้สึกว่าเป็นการมุ่งมอมเมาเอาประโยชน์ ต้นตออันเป็นที่มา ของมายาคติน้ันแจ่มแจ้งชัดเจน แต่
เพราะมายาคติถูกจับตรึงไว้ในความเป็นธรรมชาติ ผู้เสพจึงไม่รับรู้ว่ามันเป็นเร่ืองเ จตนา แต่คิดไป
เองว่าเป็นเร่ืองของเหตุและผล 
 
คุณสมบัติมายาคติ ( กานต์พิชชา วงษ์ขาว, 2550 : 67) 
1. มายาคติมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต (dynamism) ความหมายใน 
ระดับของมายาคติ จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบรับความต้องการของคนบางกลุ่มหรือ
ความต้องการทางวัฒนธรรม เช่น เมื่อกล่าวถึงค าว่าโบราณ เดิมที่เป็นยุคที่เน้นการพัฒนามาก ๆ อาจ
มีความรู้สึกในเชิงลบ ความเก่า คร่ าคร่า ไม่มีคุณค่า แต่เมื่อเวลาผ่านไป สังคมเลยแสวงหาจุดยืนใหม่ 
ย้อนกลับไปหาสิ่งเดิม ๆ ค าว่า โบราณ ก็มีความหมายที่เปลี่ยนไป เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น จน
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กลายเป็นของที่มีค่า เช่น สินค้าที่มีการเติมค าว่า “โบราณ” เข้าไป จะท าให้ดูเป็นสินค้าที่มีการตก
ทอด มีความเป็นมา มีค่า ควรแก่การซื้อหา ซึ่งอาจมีความหมายรวมถึงเหมาะกับวิถีชีวิต สภาพความ
เป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันมากที่สุด 
 
2. ที่ใดมีมายาคติ ที่นั่นย่อมมี counter-myth ปรากฎอยู่ในวัฒนธรรมย่อย ๆ เสมอ counter-myth 
ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีการน าเสนอปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค บนพื้นฐานของสังคมไทย ที่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาเป็นเวลานานก็มีการน าเสนอ ชุดความคิดอีกชุดหน่ึงออกตามสื่อต่าง ๆ 
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเป็นฝีมือมนุษย์ โดยหาเหตุผลค าอธิบายต่าง 
ๆ มาประกอบ  
 
       แนวคิดเร่ืองมายาคติข้างต้นนี้ เป็นแนวคิดหลักที่ผู้วิจัยน ามาเป็นแ นวทางการศึกษา ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน ามาก าหนดทิศทางในการศึกษาวิเคราะห์ตามปัญหาวิจัย โดยน ามาเป็นแนวทางในการการ
ให้ความหมายค านิยามศัพท์ในบทที่ 1 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็นตารางบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว และเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์ตลกไทยในการท าค วามเข้าใจในเร่ือง
ที่จะศึกษาคือมายาคติของมุกตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
 
 
2.3 แนวคิดของภาพยนตร์ตลก  
 

Wes D. Gehring ได้จ าแนกภาพยนตร์ตลกออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  1 ตลกที่ถือเอามุข
ตลกเป็นส าคัญ  (Comedy of Incidents)  และ 2 ตลกที่ถือว่าเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระเป็น ประเด็น 
(Comedy of Situation) ซึ่งมีใจความส าคัญดังต่อไปนี้ (Wes D. Gehring, 2541:106-110)  
          
    1 ตลกที่ถือเอามุขตลกเป็นส าคัญ (Comedy of  Incidents) คือ  ตลกที่มีการวางโครงเร่ือง
เอาไว้อย่างหลวมๆ ไม่ได้ก าหนดเหตุการณ์แน่ชัด  เร่ืองราวล้วนเกิดขึ้น  เพื่ อให้ผู้แสดงได้เล่นมุข
ตลกเท่านั้นเอง  เนื้อเร่ืองแทบจะไม่มีความส าคัญอะไรเลย  ผู้ที่ท าตลกแนวนี้เชื่อว่ามุขตลกนั้นมี
ความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองแล้ว 
    2  ตลกที่ถือว่าเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระเป็นประเด็น (Comedy  of  Situation)  คือ ส าคัญใช้
มุขตลกเป็นส่วนประกอบในการเดินเร่ืองเท่านั้น  ตลกประเภทนี้รู้จักกันดีในชื่อว่า   

DPU



21 
 

ซิทคอม (sitcom) ความแตกต่างระหว่าง  Comedy  of  Incidents  กับ  sitcom  ก็คือประเภทแลกเห็น
ว่ามุขตลกเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตัวเอง  ส่วนประเภทหลังเห็นว่ามุขตลกเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือ
แนวทางในการที่ จะแสดงออกถึงจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ประเภทแรกเน้นที่มุขตลก  ส่วน
ประเภทหลังใช้มุขตลกเป็นเพียงส่วนประกอบหรือเป็นเคร่ืองมือในการแสดงความคิด    หากจะ
น ามาแยกย่อยลงไปอีกจะได้ตลกแบบต่างๆ  ดังนี้ 

 
1 ตลกล้อเลียน (Parody)   มักเกี่ยวกับล้อ เลียน จิดกัดบุคคลที่มีชื่อเสียง  หรือล้อเร่ืองราวใน

ภาพยนตร์ด้วยกันเอง   ตลกล้อเลียนจัดเป็นภาพยนตร์ตลกที่มีจ านวนมากมายที่สุดประเภทหนึ่ง   
และได้ความนิยมจากคนดูเป็นอย่างมาก   
               แม็ค  เซ็นเน็ตต์เป็นบิดาแห่ง Parodyซึ่งมีความคิดที่มีอิทธิพลต่ อการท าภาพยนตร์ตลกใน
ยุคต่อๆมาได้ให้ความคิดที่ว่ามุขตลกเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ถือว่า แม็ค เซ็นเน็ตต์
เป็นผู้น าภาพยนตร์ตลกประเภท  Comedy of Incidents 
              ถึงแม้จุดมุ่งหมายของ  Parody คือเสียงหัวเราะ  ทว่าในท่ามกลางเสียงหัวเราะได้มี
การศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้สึกขึ้ น  ภาพยนตร์ตลกถือว่าเป็นศิลปะที่ต้องใช้สติปัญญา  และ
ความคิด  (ในขณะที่เมโลดรามานั้นเน้นที่อารมณ์ )นอกจากนั้นตลกแบบ Parody ยังได้ก่อให้เกิดสิ่ง
ที่เรียกว่า “การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์” 
 

2 มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick)  มักเกี่ยวกับการกระท าของตัวละครใดตัวละ ครหนึ่งซึ่งส่งผล
ให้ตัวเองหรือตัวละครอ่ืนเจ็บตัวอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
 

3 มุขตลกไร้เดียงสาเหนือความคาดหมาย (Screwball) เดิมที Screwball เป็นค าที่หมายถึง
บุคคลที่ผิดประหลาดหรือวิตถาร  หลังจากกลางยุค  1930  เป็นต้นมา Screwball  เป็นถ้อยค าที่
แพร่หลายในสนามเบสบอลล์  หมายความถึง ผู้เล่นที่แปลกประหลาด    หรือการขว้างลูกที่ผิดปกติ 
ออกนอกทิศทาง  และไม่อยู่ในความคาดหมาย  ลักษณะที่ให้ความหมายดังกล่าวได้เข้ามาเชื่อมโยง
กับลักษณะเด่นของตัวละครในตลกแบบ Screwball 
              ตลก  Screwball  เป็นภาพยนตร์ประเภทที่มีความแตกต่ างจากตระกูลอ่ืนๆในแง่ของ “เวลา
และสถานที่”  ภาพยนตร์บุกเบิกตะวันตก  ภาพยนตร์สงครามหรือภาพยนตร์แก็งสเตอร์มักจะมีการ
ก าหนดเวลาและสถานที่ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง  เพื่อให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  ทว่าตลก  Screwball กลับ
อยู่ในลักษณะตรงข้ามคือไม่มีการก าหนดในแง่ของเวลาและสถานที่ 
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             ตลก  Screwball  มักจะมีเหตุการณ์อยู่ในสังคมที่เจริญแล้ว  ตัวละครไม่มีทางออกและ
จ าเป็นปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและสังคม 
             ตัวละครในตลกประเภท  Screwball  มักจะแสดงโดยดารานักแสดงที่มีลักษณะเด่นชัด  
และมักจะได้บทในแนวทางใกล้เคียงกันจนดาราบางคนกลายเป็นเคร่ืองหมายของภาพยนตร์แนวนี้ 
            ในการท าความเข้าใจลักษณะของตัวละครเด่นๆ  ในภาพยนตร์ตลกประเภทนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องกระท าโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวตลกในการ์ตูนซึ่งมีลักษณะต่อต้านวีรบุรุษ   
( Anti-Hero  ) โดยตัวตลกดังกล่าวมีองค์ประกอบส าคัญ  5  ประการ  ได้แก่ 
 

1.   มีเวลาว่างเหลือเฟือ 
2.   ขาดประสบการณ์และไร้เดียงสาแบบเด็กๆ 
3.   มีชีวิตอยู่ในเมือง 
4.   มีความคับข้องใจ  ต้องพบกับอุปสรรคและ 
5.   ไม่สนใจในการเมือง 

 
                ลักษณะประเภทแรก   ภาพยนตร์ตลก  Screwball  มักจะมุ่งความสนใจไปที่การใช้เวลา
ว่างในชีวิต  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตตามแบบฉบับสังคมชั้นสูง )   ส่วนลักษณะประการที่สองคือตัว
ละครที่มีความเป็นเด็กอยู่สูงและน ามาซึ่งเหตุการณ์ตลกลักษณะ   ประการที่สาม  เร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์มักอุบัติขึ้นในชุมชนเมือง  มีฉากและสถานที่ซึ่งมีลัก ษณะที่เป็นเมืองอย่างเด่นชัด  เช่น  
ภัตตราคาร  ไนท์คลับที่ตกแต่งอย่างหรูหราและที่พักอาศัยแบบชาวเมือง  ลักษณะประการที่สี่  คือมี
ความคับข้องใจและต้องเจออุปสรรค  ซึ่งตัวอุปสรรคที่ส าคัญคือผู้หญิงและลักษณะประการสุดท้าย
ได้แก่  การไม่สนใจการเมือง  ตัวละครเอกจะต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของตนไปวันๆ  โดยไม่
มีจุดมุ่งหมายหรือการวางแผน  มักจะมีปัญหากับการใช้เวลาว่าง  ( ที่มีอยู่อย่างมากมาย )  โดยไม่เข้า
ไปยุ่งกับการเมือง 
 

4 มุขตลกล้อเลียนการเมือง  (Populist  Comedy) ภาพยนตร์ประเภทดังกล่าวมักจะมีเนื้อหา
เชื่อมโยงกับแนวความคิดทา งการเมือง  โดยเฉพาะตัวละครเอกจะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดทางการเมืองตามแบบอเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   เป็นตลกที่มีรากฐานมาจากความ
ตื่นตัวและการสั่งสมแนวคิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  มุขตลกล้อเลียนการเมือง มักจะมีเนื้อหาว่า
ด้วยความรักชาติ  การรักในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยการรวบรวมตัวกันเพื่อสู้กับปัญหา  การให้ความสนใจ
เร่ืองของความเป็นพลเมือง  สิทธิ  และเสรีภาพ 
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               5 มุขตลกที่ข้องเกี่ยวกับความตาย (Black Humour)  มักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
เหน็บแนม ความตายความเจ็บปวดหรือการแสดงภาพของความตายแล ะความเจ็บปวดออกมาจน
เกินลักษณะความเป็นจริง  และนอกเหนือจากความตายซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายสูงสุด ของมุขตลกแบบ 
Black Humour แล้วนั้น    ความว่างเปล่าและไร้แก่นสารก็เป็นประเด็นส าคัญที่มีการกล่าวถึงใน
ภาพยนตร์  การแสดงถึงชีวิตของบุคคลที่ไร้แก่นสาร  และมีลมหายใจอยู่ท่ามกลางสังคมที่ว่างเปล่า  
และไร้สาระ  ความเหลวไหลไร้สาระมักจะน าเสนอผ่านทางความสับสน  ไร้ระเบียบและสิ่งที่มีแต่
ความบกพร่อง   และยังชอบหยิบยกเอาสงครามมาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความคิดเนื่องจาก
สงครามเป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่จะแสดงถึงภาพการต่อสู้แข่งขันเพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคม  
มีการใช้สงครามเป็นภาพสะท้อนและภาพเชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงการต่อสู้ในชีวิต  ในสายตาของ
มุขตลกที่ข้องเกี่ ยวกับความตาย (Black Humour)  ถือว่าสงครามเป็นสิ่งที่หาสาระอันใดมิได้  และ
ชีวิตก็หาสาระมิได้เช่นเดียวกัน   
            
 6 มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ (Clown  Comedy)  เป็นประเภทที่มีลักษณะเด่ นชัดที่สุด
ในบรรดาภาพยนตร์ตลกด้วยกัน  องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของตลก มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ 
(Clown  Comedy)  คือผู้แสดงน า  ถือว่าเป็นตลกที่ให้ความส าคัญแก่รูปลักษณ์ของนักแสดงเป็น
อย่างยิ่ง  รูปร่าง  หน้าตา  ท่าทางและการแต่งการจะเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ช่วยให้ตัวละครมี
ความโดดเด่นและตลก  นอกจากนั้นการที่ผู้แสดงเป็นจุดเด่นเลยมี ผลท าให้นักแสดงที่มารับบท
จ าเป็นต้องมีชื่อเสียง  และลักษณะที่ชัดเจนกลมกลืนกับแนวทางของภาพยนตร์  กล่าวคือ   ต้องมี
ความเป็น  “ตัวตลก”  เหมือนบทบาทที่ได้รับ  ชาร์ลี  แชปปลินเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด  และยอด
ดาวตลกผู้นี้ถือว่าเป็นราชาแห่ง  Clown  Comedy 

     
มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ (Clown  Comedy)  มักจะเน้นที่ตลกทางด้านภาพที่ได้ผล

โดยทางสายตา  ดังน้ันมุขตลกจึงมักจะเป็นการแสดงออกทางร่างกายและท่าทาง  อารมณ์ขันที่
เกิดขึ้นมักจะเป็นจะเป็นไปในท านองนี้ทั้งสิ้น  นอกจากนั้นลักษณะที่ส าคัญประ การหนึ่งของตัว
ละครในภาพยนต ร์ตลกประเภทนี้  ก็คือเป็นพวกร่อนเร่หรือชอบเดินทางได้ก่อให้เกิดผลสืบเนื่อง
หลายประการด้วยกัน   ประการแรกท าให้ตัวละครมีช่องทางในการพบพานกับเหตุการณ์  สถานที่
ต่างๆ  อันน ามาซึ่งความตลก   ประการที่สองการวางตัวตลกไว้ในสถานการณ์ที่ตัวตลกนั้นไม่มี
ความคุ้นเคย  ก่อให้ เกิดความตลกที่ต่อเน่ือง   และเป็นจุดเร่ิมต้นส าหรับการล้อเลียน   ประการที่
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สาม  การเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆท าให้ต้องมีการเพิ่มตัวละครสมทบเข้ามา  เพื่อ
รองรับเหตุการณ์และช่วยให้อารมณ์ขันมากมายและหลากหลายยิ่งขึ้น 
 
 
2.4 แนวคิดการเล่าเร่ือง  
 

David Bordwell ได้ให้แนวคิดในการเล่าเร่ือง ซึ่งมีหลักส าคัญ ดังหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  
(กานต์พิชชา วงษ์ขาว, 2550) 
 
1. โครงเร่ือง (Plot) 

เป็นขอบข่ายของเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เร่ืองด าเนินไป ผู้เขียนจะก าหนด 
โครงเร่ืองโดยน าแก่นเร่ืองมาขยายเป็นโครงเร่ือง โดยต้องก าหนดว่าจะเปิดเร่ืองอย่างไร ตัวละครจะ
มีบทบาทอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขอย่างไร และตอนสุดท้ายเป็นอย่างไร เมื่อ
ก าหนดโครงเร่ืองอย่างคร่าว ๆ แล้วจึงน ามาเขียนเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ โดยปกติการล าดับเหตุการณ์จะ
มี 5 ขั้นตอน คือ 
 1.1การเร่ิมเร่ือง หรือเปิดเร่ือง 
 1.2 การพัฒนาเหตุการณ์ 
 1.3 ภาวะวิกฤติ หรือจุด (Climax) 
 1.4 ภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
 1.5 การปิดเร่ือง หรือการจบเร่ือง (Ending) 
 
2. ล าดับเหตุการณ์ (Sequence) 

คือการด าเนินเร่ืองหรือการเล่าเร่ืองโดยเน้นไปที่การโยงล าดับของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ 
เกิดขึ้นเข้ าไว้ด้วยกันจนสามารถเล่าเร่ืองได้ ซึ่งเรียกว่า การค้นหา ล าดับขั้นหรือช่วงระยะเวลาของ
เหตุการณ์ ( Syntagmatic Structure) หรือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Diachronic Analysis)จะ
ประกอบด้วยระบบที่แน่ชัดบางประการ ซึ่งระบบเหล่านี้นับเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของการสร้าง
เร่ืองราวขึ้น นอกจากระบบ  แล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อการเล่าเร่ืองก็คือการล าดับก่อน- หลังของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะถือเป็นตรรกะ (Logic) ของตัวบท  (Text) ในการเล่าเร่ืองและการจัดล าดับ
ของหน่วยเหล่านี้ ก็มีผลต่อการสร้างความหมายให้เกิดกับผู้รับสาร น่ันก็คือข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากคิด
ของเราเอง Vladimar Propp ผู้ที่ค้นคว้าในการวิเคราะห์โครงสร้างของการล าดับเหตุการณ์ต่อเน่ือง
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ของการเล่าเร่ือง (Syntagmatic Structure) ซึ่งท าการศึกษา  เร่ืองของรูปแบบ  ซึ่งเป็นการศึกษาถึง
องค์ประกอบกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและภาพรวมทั้งหมดของเร่ือง 
 
3. ความขัดแย้ง (Conflict) 

การศึกษาถึงความขัดแย้งจะช่วยให้เราเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพราะอันที่จริงนั้น  
เร่ืองเล่าก็คือการสานต่อเร่ืองราวบนความขัดแย้งนั่นเอง ซึ่งความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
 3.1 ความขัดแย้งระหว่าง คนกับคน เช่น การที่ตัวละครทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน แต่ละฝ่าย
ต่อต้านกัน พยายามที่จะท าลายลางกัน 
 3.2 ความขัดแย้งภายในจิตใจ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละคร ตัวละคร
จะรู้สึกสับสนหรือยุ่งยากใจในการที่จะตัดสินเพื่อการกระท าอย่างที่คิดไว้ เช่น ความรู้สึ กขัดแย้งกับ
กฎระเบียบสังคม เป็นต้น 
 3.3 ความขัดแย้งกับพลังจากภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ 
 ส าหรับวิธีที่ใช้ในการศึกษาข้อขัดแย้งนั้น Claude Levi – Strauss (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน , 
2539) เสนอวิธีการแบ่งขั้วตรงกันข้าม หรือ Binary Oppositions ซึ่งเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถเข้าใจโดยการแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน เช่น 
สวยกับขี้เหร่ ผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นต้น วิธีการ Binary Oppositions ดังกล่าวจะใช้วิธีกางแบ่งค า
ออกเป็นสองกลุ่มที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่น แข็งแรง – อ่อนแอ ใช้เหตุผล – ใช้อารมณ์ ผู้หญิง – 
ผู้ชาย เป็นต้น การศึกษาเพื่อหาคู่ตรงกันข้ามที่ซ่อนอยู่ภายในตัวสารหรือที่เราเรียกว่า การค้นหา 
Paradigmatic Structure นี้จะท าให้การศึกษาตัวบท (Text) โดยพิจารณาจาก “ความสัมพันธ์” ที่เกิด
จากสัญญะต่าง ๆ ภายในตัวบท เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบที่เป็น Binary Oppositions เราเรียก
การวิเคราะห์วิธีการสร้างความหมายในลักษณะนี้ว่าเป็น การวิเคราะห์เชิง Synchronic Analysis การ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงขั้วตรงกันข้ามนั้นจะเผยให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่นที่เป็นปัจจัยของการสื่อ
ความหมายในสิ่งนั้น ๆ ให้ปรากฎออกมา โดยถ้าไม่มีการเทียบแย้งให้เห็นลักษณะ ที่ตรงข้ามกันนี้ 
คุณลักษณะนั้นก็อาจจะแฝงอยู่ในรูปของศักยภาพหรือไม่เป็นที่สังเกตเห็นตามนิยามของมายาคติ 
 
4. ตัวละคร (Character) 

ตัวละครแต่ละตัวจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ ส่วนที่เป็นความคิด  
(Conception) และส่วนที่เป็นพฤติกรรม (Presentation) ในส่วนแรก คือความคิดของตัวละครมักเป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากจนกว่าจะมีเหตุผลที่เพียงพอส าหรับการเปลี่ยนแปลงตัวละครที่ดีมักมีความคิด
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เป็นของตัวเอง ซึ่งภูมิหลังของตัวละครจะเป็นตัวก าหนดความคิดและจิตใจขอ งตัวละคร และส่วน
พฤติกรรมนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นผลจากความคิดและทัศนคติของตัวละครโดยตรง 
 
การวิเคราะห์ตัวละครนั้น วลาดิเมียร์ พร็อพ พบว่าในเร่ืองเล่าแต่ละเร่ืองจะประกอบด้วยตัว ละครที่มี
บทบาทต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
  
-พระเอก (Hero)เป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะและเป็นผู้น าในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
-นางเอก (Princess) ส่วนใหญ่ใช้ผู้หญิงเป็นตัวเล่าเร่ืองราว ช่วยดึงดูด 
ความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี บางครั้งนางเอกอาจเป็นตัวละครหลักของเร่ือง หรืออาจจะเป็น
แค่ตัวละครประกอบก็ได้ 
-ผู้ร้าย (Villain) เป็นผู้ที่ก่อความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือเป็นผู้ที่เป็นปรปักษ์กับตัวละครในเร่ือง 
-ผู้ช่วยเหลือ (Helper) เป็นผู้ช่วยตัวละครเอกให้ผ่านพ้นอุปสรรค บางเร่ืองผู้ช่วยอาจจะเป็นพระรอง
ของเร่ืองก็ได้ 
-ผู้ให้ (Donor) โดยมากมักจะเป็นอาจารย์ของตัวละครหลักหรือผู้ที่ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา 
-ผู้ส่งสาร (Dispatcher) มักจะเป็นผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ร้าย หรือพบการกระท าผิดของผู้ร้าย แล้วน า
เร่ืองที่พบเห็นไปเล่าให้ตัวละครเอกฟัง 
-พระเอกจอมปลอม (False Hero) เป็นตัวละครที่แสร้งเป็นคนดีแต่เปิดเผยความชั่วร้ายในภายหลัง 
ตัวละครตามเกณฑ์นี้ หน่ึงตัวอาจมีมากกว่าหนึ่งบทบาทหรือตั วละครอาจเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตัวเองจากบทหนึ่งไปสู่อีกบทหนึ่งก็ได้ 
 นอกจากวิเคราะห์บทบาทตัวละครดังกล่าว คุณสมบัติของตัวละครก็เป็นส่วนที่น่าจะน ามา
วิเคราะห์เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวละครเป็นผู้กระท า (Active) คือตัวละครที่
มีความเข้มแข็ง พึ่งต นเองได้ ไม่ค่อยถูกคุกคามจากผู้อ่ืน และตัวละครผู้ถูกกระท า (Passive) คือ ตัว
ละครที่ลักษณะตรงข้ามกับตัวละครผู้กระท า คือ อ่อนแอ ต้องพึ่งพาคนอ่ืน ๆ หรือ ถูกคุกคามจากคน
อ่ืน ๆ มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
 
 และการที่จะพิจารณาตัวละครตามที่กล่าวมาข้างต้น การพิจารณาถึ งลักษณะภายนอก เช่น 
การแต่งกาย ลักษณะรูปร่าง กริยาอาการ นิสัยใจคอ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอดจนไปถึงค าพูดและ
บทสนทนาตอบโต้ของตัวละครก็มีส่วนส าคัญ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิด ทัศนคติและเอกลักษณ์ของตัวละครทั้งสิ้น 
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5. แก่นความคิด (Theme) 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเล่าเร่ือง หากต้องการทราบว่าแนวคิดหลักที่ผู้เล่าต้องการ 

ให้ถ่ายทอดให้ทราบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจับใจความส าคัญของเร่ืองให้ได้ Hurtik and Yarber 
(1971) ได้ให้ความหมายของแก่นความคิดไว้ว่าเป็นความคิดรวบยอดที่เจ้าของเร่ืองต้องการน า เสนอ 
ซึ่งจะท าความเข้าใจแก่นความคิดในเร่ืองได้จากการสังเกตองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเล่าเร่ือง แก่น
ความคิดแต่ละเร่ืองจะมีรายละเอียดและองค์ประกอบย่อยในการสนับสนุนความคิดหลักที่ต่างกัน
ออกไป 
 
6. ฉาก 

ฉากเป็นสถานที่ซึ่งรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเร่ือง สามารถบ่งบอกถึงความหมาย 
บางอย่างของเร่ืองได้ด้วยและมีอิทธิพลต่อความคิด หรือการกระท าของตัวละครเช่นกัน (ปริญญา 
เกื้อหนุน , 2537) ประเภทจองฉากในเร่ืองเล่าต่าง ๆ อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังน้ี (ธัญญา สังข
พันธานนท์, 2539) 
 - ฉากที่เป็นธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า หรือบรรยากาศเช้าหรือค่ าในแต่ละวัน 
 - ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น บ้านเรือน ข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
 - ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย 

-ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตรประจ าวันของ
ตัวละครหรือชุมชนที่ตัวละครอาศัยอยู่ 
-ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มีลักษณะเป็นความเชื่อหรือ
ความคิด เช่น ค่านิยม ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นต้น 

 
7. ภาพและมุมกล้อง 

ภาพที่เห็นบนจอส่วนที่สัมพันธ์กับภาพที่เลือกใช้ การเคลื่อนไหวและขนาดของภาพนั้นจะ 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุที่ถูกบันทุกด้วย การเลือก ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการน าเสนอที่แตกต่างกันเป็น
การแสดงให้เห็นถึงภาษาทางภาพยนตร์ ท าให้เราสามารถรับรู้และตีความ ความคิด ทัศนคติ 
ความรู้สึก ตลอดจนถึงความหมายต่าง ๆ ที่ส่งผ่านภาพบนตร์ออกมาได้ 
7.1 ขนาดภาพการบันทึกภาพ 
7.1.1 Establish Shot หรือ Long Shot นิยมใช้ในการบอกสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รวมไปถึงการบอก
อารมณ์ในเร่ือง และบางครั้งอาจแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเร่ืองเวลาหรือสถานที่ก็ได้ 
7.1.2 Full Shot นิยมใช้ในการแนะน าตัวละครหรือสิ่งของใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ขมและแสดง 
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เทียบเคียงให้เห็นถึงความแตกต่างจองตัวละครที่ร่วมเหตุการณ์เดียวกันได้ 
7.1.3 Medium Shot เป็นภาพระยะใกล้ที่ผู้ชมสามารถมองเห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้ชมจ้องมองดู 
7.1.4 Tight Two – Shot เป็นการเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละคร 2 ตัวร่วมเฟรมเดียวกัน 
7.1.5 Close – up Shot เน้นรายละเอียดที่มีความส าคัญต่อเหตุการณ์นั้น เป็นภาพอิทธิพลต่ออารมณ์
และความรู้สึกของผู้ชม เหมือนจะบอกเป็นนัยว่าให้ดูอย่างตั้งใจ 
7.1.6 Extreme Close – up เห็นเพียงบางส่วนของ Subject เท่านั้น เป็นภาพที่ส าคัญที่สุด 
 
7.2 การเคลื่อนไหว 
การเคลื่อนไหวมีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ภาพยนตร์แตกต่างจากภาพนิ่ง 
หรือภาพเขียน ซึ่งสามารถแบ่งการเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ได้ 2 แบบดังนี้ 
7.2.1 การเคลื่อนไหวของ Subject ต่อหน้ากล้องภาพยนตร์ เป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังในการดึงดู
สายตาของผู้ชมมาก โดยไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วย 
7.2.2 การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการท างานของกล้องถ่ายภาพยนตร์และเลนส์ มีหลายวิธีดังนี้ 
(ก) ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการท างานของกล้องถ่ายภาพยนตร์ ได้แก่ 

 
(1) Pan เป็นการลักษณะของการวาดภาพไปในแนวราบของกล้อง โดยกล้องจะตั้งอยู่บนขาตั้ง ซึ่ง
การแพนนั้นมีสัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ติดตาม Subject ที่เคลื่อนที่อยู่ , แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ Subject สองสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากเดียวกัน และใช้แทนสายตาของตัวแสดงใส่ฉาก 
(2) Swish Pan เป็นการถ่ายภาพเหมือนการแพนแต่มีความเร็วมากกว่าจนท าให้ภาพมัว ไม่ชัดเจน 
นิยมใช้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เวลาและสถานที่ 
(3) Tilt เป็นการเคลื่อนไหวกล้องในแนวดิ่ง โดยตั้งกล้องไว้ที่ขาตั้ง มีวัตถุประสงค์เดียวกับการแพน 
(4) Trucking Shot ใช้วิธีตั้งกล้องบนรถแล้วเคลื่อนที่ไปเพื่อรักษาจังหวะการเคลื่อนไหวของผู้แสดง 
ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วและอยู่ไกลจากกล้อง 
(5) Dolly Shot ตั้งกล้องไว้บนล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ได้ มช้เพื่อเคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ Subject 
เพื่อให้ได้ภาพขนาดใกล้มากขึ้นหรือเป็นการติดตามวัตถุ นิยมใช้ในการถ่ายท าในสถานที่มากกว่า 
(6) Hand-Held Shot เป็นการใช้มือถือกล้องหรือแบกกล้องไว้บนบ่า ใช้แส ดงอารมณ์ที่ไม่คงที่ของ
บุคคล เช่น เมา ฟั่นเฟือน 
 
   

DPU



29 
 

(ข) ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการท างานของเลนส์ ได้แก่ 
 

(1) Zoom In ช่วยสร้างความต่อเน่ืองให้กับวัตถุ เพื่อดึงความสนใจให้มุ่งสู่รายละเอียดซึ่งมี
ความหมายเฉพาะพิเศษ โดยที่ผู้ชมสามารถรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่ างรายละเอียดเล็ก ๆ กับเน้ือหา
ส่วนใหญ่ได้ 
(2) Zoom Out ช่วยให้ผู้ชมมองเห็นพื้นที่ในภาพมากขึ้น เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของรายละเอียดเล็ก 
ๆ กับเน้ือหาส่วนใหญ่ได้ 
(3) การเปลี่ยนแปลงความคมชัดของภาพ เป็นการเปลี่ยนความคมชัดของภาพเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของวัตถุ 2 อย่าง ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(4) Follow Shot เป็นการบันทึกภาพที่กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วย 
เป็นวิธีที่ไม่สนใจฉากหลังที่เปลี่ยนแปลง ท าให้ถึงความสนใจไปสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวในฉากทั้งที่
วัตถุส่วนใหญ่อยู่กับที่ หรือเป็นฉากหลังที่ไม่น่าสนใจ 
 
 

7.3 การเชื่อม 
การเชื่อมนั้นช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง 

ความหมายเปลี่ยนไปทั้งในส่วนของความต่อเน่ือง และการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ของ
เหตุการณ์ในภาพยนตร์ โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ดังต่อไปนี้ 

- Cut เป็นการเปลี่ยนฉากอย่างรวดเร็วในพริบตา แสดงความต่อเน่ืองของการกระท าใดๆ 
ภายในช่วงเวลาเดียวกันโดยไม่ถูกขัดจังหวะ 

- Fade In เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภาพมืดเป็นภาพค่อย ๆ สว่างชัดเจนเพื่อแนะน า
ภาพยนตร์ ช่วงความยาวของภาพจะมีผลต่ออารมณ์ของภาพด้วย ยิ่งนาน ยิ่งเศร้า 

- Fade Out ภาพในซีนจะค่อย ๆ ห ายไปจนกลายเป็นมืด นิยมให้ในตอนจบของ
ภาพยนตร์หรือของซีนนั้น ๆ 

- Dissolve มีลักษณะเป็นการรวมภาพ Fade In และ Fade Out เข้ามาในช่วงเดียวกันด้วย
ความยาวของฟิล์มที่เท่ากัน ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาพยนตร์ เช่นการเปลี่ยนสถานที่หรือ
เวลาเพียงเล็กน้อย 

- Wipe เป็นการน าภาพใหม่มาแทนที่ภาพเก่าที่หายไปจากจอภาพยนตร์ โดยที่ผู้ชมยัง
มองเห็นภาพทั้งสองซีนอย่างชัดเจน ตลอดช่วงความยาวของการกวาดภาพนั้นใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง
เวลาและสถานที่เพียงเล็กน้อย 
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- ภาพซ้อน เป็นการพิมพ์ฉาก 2 ฉากหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกันช่วงความยาวเดียวกัน ใช้
ในการแสดงความหมายในเชิงจิตส านึก 

 
8. เสียง 

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวได้ดียิ่งขึ้น 
เสียงที่ใช้ในภาพยนตร์ประกอบไปด้วย 
 8.1 เสียงพูด ซึ่งแบ่งออกได้เป็น เสียงสนทนา และเสียงบรรยาย 

- เสียงสนทนา (voice) เป็นเสียงที่ได้ยินพร้ อมกับการขยับปากของตัวละคร เพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นเมื่อตัวแสดงพูดเอง เป็นการให้รายละเอียดหรือข้อมูลต่าง ๆ ของเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ นอกจากนี้ ภาษาพูด ยังบอกถึงอารมณ์ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละครอีกด้วย 

- เสียงบรรยาย เป็นเสียงที่ผู้พูดไม่ปรากฎในภาพ ยนตร์ เป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นค าพูดให้แก่เร่ืองราวที่เป็นภาพ ช่วย
เชื่อมโยงฉากและเวลาในเร่ืองได้ 

นอกจากเสียงพูดดังกล่าวแล้ว ยังมีภาษาอีกชนิดหน่ึง คือ การใช้เสียง อากัปกิริยา 
ท่าทาง การเคลื่อนไหว ในกา รแสดงความหมายบางอย่าง เช่น เสียงถอนหายใจ เสียงผิวปาก การ
ส่ายหน้า การขมวดคิ้ว เป็นต้น 
 8.2 เสียงประกอบ เป็นส่วนที่ท าให้ภาพยนตร์ดูสมจริง และเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยบอก
สถานที่โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นบรรยากาศทั้งหมด ใช้เชื่อมโยงฉากต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และยังช่วย
สร้างอารมณ์ให้ผู้ชมคล้อยตามได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังใช้ในการเล่าถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในฉากนั้นได้
ด้วย 
 8.3 เสียงดนตรี เป็นเคร่ืองเร้าอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ และยังสามารถช่วย
บอกสถานที่ของเหตุการณ์นั้น รวมไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดได้ด้วย เป็นส่วนที่มี บทบาทด้าน
ความรู้สึกของผู้ชมมากกว่าเป็นการฟังเพื่อความไพเราะทางดนตรี 
 
9. แสงสี 
9.1 โทนแสง คือสัดส่วนของแสงสว่างที่สุดไล่ไปจนถึงส่วนที่เป็นบริเวณเงาด าที่อยู่ในฉากหรือ
เหตุการณ์ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้แสดงอารมณ์หรือบรรยากาศให้แก่เร่ืองราวได้ การสร้าง
ภาพยนตร์นั้นนิยมจัดโทนแสงเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 -  Low – Key Tonality เน้ือหามากกว่าคร่ึงในเหตุการณ์อยู่ในเงามืด แสดงให้เห็นถึง
อันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ 
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 -  High – Key Tonality เน้ือหามากกว่าคร่ึงในเหตุการณ์อยู่ในส่วนที่สว่าง แสดงถึงความ
สนุกสนาน ร่าเริง แต่หากสว่างมากไปอาจท าให้รู้สึกแห้งแล้ง ไม่เจริญได้ 
 -  Narrative Tonality เป็นแสงสว่างที่อยู่ระหว่าง Low – Key และ  
High – Keyใช้บอกเล่าเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่เน้นอารมณ์ ช่วยให้ติดตามเร่ืองได้ง่าย 
 9.2 สี มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ สีแต่ละสีให้ความรู้สึกต่างกั น สีวรรณะร้อน จะให้
ความรู้สึกมีพละก าลัง รื่นเริง ส่วนสีวรรณะเย็น ให้ความรู้สึกสงบ สบายใจ นอกจากนี้สียังมีความ
เป็นสากลในการให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาแก่มนุษย์ทั่วโลกอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
            -สีน้ าตาล แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย ความอบอุ่น รักความสบาย รักสันโดษ 
 - สีแดง กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเร่าร้อน ความร้อนใจ 
 - สีน้ าเงิน สีเขียว แสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลาย สร้างความขรึม สง่างาม 
 - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างสดใส มีพลัง ร่าเริงเบิกบาน 
 - สีม่วง หมายถึง ชัยชนะ ความงามที่เร่ิมเสื่อมถอย ให้ความรู้สึกเศร้าหรือลึกลับ 
 - สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด สุภาพ 
 - สีด า แทนความลึกลับ ว่างเปล่า หดหู่ เศร้าใจ 
 
 ทฤษฎีสีที่ปรากฎในงานภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 
-สีกลมกลืน เป็นสีนุ่มนวลไม่ตัดกันมาก ให้ความรู้สึกสงบ และลึกซึ้ง สีในวรรณะเย็นจะดูกลมกลืน
กว่าสีในวรรณะร้อน 
-สีตัดกัน เป็นสีตรงข้ามกันในวงสี เช่น สีเหลืองกับม่วง แดงกับเขียว การใช้สีประเภทนี้เป็นการ
กระตุ้นอารมณ์ มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างจุดสนใจ 
-สีกระโดด เป็นสีที่โดดเด่นขึ้นมาจากสีพื้นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสีโทนเดียวกัน มั กเป็นสีสดที่ถูก
แวดล้อมด้วยสีหม่น ๆ สีกระโดดช่วยให้มีชีวิตชีวา และรวมจุดสนใจของภาพ 
-สีชุดเดียวกัน เป็นสีที่ไล่ระดับอ่อนแก่ ให้อารมณ์หลายอย่างขึ้นอยู่กับโทนสี สีที่ครบคลุมพื้นที่
ส่วนใหญ่ในภาพ จะท าให้สีนั้นมีความส าคัญที่สุดในภาพ 
-สีรุนแรง เป็นสีที่จัดจ้าน ร้อนแรง สดใส ให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ร่ืนเริง เช่น สีเหลือง 
แดง ส้ม จะมีความรุนแรงมากที่สุดเมื่อน ามาใช้ร่วมกับพื้นสีด าหรือเทา (จุฑามาศ สุกิจจานนท์ , 
2539) 
 
10. สัญลักษณ์พิเศษ 
            เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีความหมาย และสามารถเข้าใจร่วมกันเช่นเดียวกับการเข้าใจร่วมกัน 
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ในตัวอักษร โดยอาจจะเลียนแบบมาจากสิ่งที่เราเห็นหรือไม่เห็นในโลกแห่งความเป็นจริง (ประสพ
โชค นวพันธุ์พิพัฒน์ , 2540) สัญลักษณ์ มีหน้าที่ในการใช้แทนความคิด ความรู้สึก หรือช่วยเสริม
องค์ประกอบของภาพให้มีความหมายหนักแน่นขึ้นได้ เช่น การที่มีดวงดาวเคลื่อ นที่วนอยู่รอบหัว 
แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวด การที่มีหยดเหงื่ออยู่บนหน้าแสดงถึงร่างกายที่อ่อนล้า หรือความ
กังวลยุ่งยากใจ เป็นต้น 
 ทฤษฎีการเล่าเร่ืองที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองเล่าแต่ละ
เร่ือง เมื่อวิเคราะห์ออกมาจะท าให้ทราบว่ามีชุ ดสัญญะอะไรบ้างที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทย ซึ่ง
สามารถใช้วิธีในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความหมายต่าง ๆ ทั้งในระดับพื้นผิว (Manifest) และ
ความหมายในระดับลึก (Latent) อันรวมไปถึงความหมายเชิงมายาคติที่สื่อออกมาตามเจตนารมณ์
ของผู้ผลิต ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการวิจัยคร้ั งนี้ ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการในการ
สร้างความหมายต่าง ๆ ซึ่งก็รวมไปถึงความหมายในเชิงมายาคติที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ไทยได้เป็น
อย่างดี (ปรินดา องค์สุรกุล, 2547) 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
            เขมวไล ธีรสุวรรณจักร  (2547)    ได้ท าการศึกษาเร่ือง มายาคติ เร่ืองอ านาจที่ปรากฏในข่าว
โทรทัศน์  พบว่า ผู้ผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ มีมายาคติเร่ืองอ านาจในเร่ืองข่าวกระแส มายาคติ
เกี่ยวกับการน าเสนอบุคคลที่มีความส าคัญระดับประเทศ และ มายาคติในเร่ืองการป้องกันตนเอง
เพื่อไม่ให้ทีผลกระทบต่อหน้าที่งานของตนหรือองค์กรที่ตนสังกัดอ ยู่ โดยแสดงออกผ่านทางการ
คัดเลือกข่าว การจัดล าดับข่าวและระยะเวลาในการน าเสนอ  (ผลิตจะมีการให้ความส าคัญกับข่าว
กระแส  ข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล บุคคลที่มีอ านาจมาก ด้วยการคัดเลือกข่าวดังกล่าวมา
น าเสนอในระดับความถี่ที่มากและต่อเน่ืองเป็นเวลานาน จัดล าดับให้ น าเสนอในล าดับแรกๆ เพื่อ  
ตอบสนองเร่ืองอ านาจของตนเอง โดยข่าวกระแสที่พบในช่วงวิจัยได้แก่ ข่าวนโยบายการ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจ ข่าวสถานการณ์ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ส่วน
ข่าวที่ไม่ได้เป็นกระแสหรือไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลจะถูกจัดล าดับให้อ ยู่ในตอนท้าย  
นอกจากนั้นแล้วการล าดับการน าเสนอบุคคลภายในข่าวยังแสดงออกถึงมายาคติเร่ืองอ านาจของ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีการให้ความส าคัญกับผู้มีอ านาจในสังคมแบบล าดับชั้นไม่เสมอภาคและ
เน้ือข่าวที่น าเสนอก็มีการสื่อสารมายาคติเร่ืองอ านาจสู่ผู้ชม ข่าวที่น าเสนอโดยเฉ พาะข่าวกระแสจะ
มีเนื้อหาสัมพันธ์ในลักษณะเชิงอ านาจ แสดงให้เห็นถึงการใช้อ านาจระหว่างกลุ่มและบุคคลต่างๆ 
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           งานวิจัยของ เขมวไล  ธีรสุวรรณจักร สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจมายาคติ
ได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดมายาคติได้อีกด้วย 
 
          ทยากร  แซ่แต้ (2551)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครเกาหลี
และการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ  โดยพบว่า  มายาคติที่ปรากฏในละครจะแสดงออกมาในรูปแบบ
ของสัญญะ แสดงถึงการบ่งชี้ทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ   ซึ่ งมีทั้งความตรงและ
ความหมายแฝง มีการแสดงออกมาซ้ าโดยเพื่อเป็นการตอกย้ ามายาคติในสัญญะต่างๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการเล่าเร่ือง  ส่งผลให้เกิดการรับรู้ จนเกิดการเข้าถึง หรือเรียกว่า “อิน”  ใน
เร่ืองราวที่น าเสนอ โดยผู้ชมมีการถอดรหัสความหมายจากละครแต่ละเร่ืองที่ท าการศึกษา 
            งานวิจัยของทยากร แซ่แต้ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจมายาคติได้ดียิ่งขึ้น  
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดมายาคติสื่อความหมายออกมาเป็นอย่างไร  
และสามารถใช้มาเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจเร่ืองสัญวิทยาได้อีกด้วย 
 
         สุภา จิตติสุวรัตน์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความหมายทางสังคมและการรับรู้ “ความเป็น
จริง” ในภาพยนตร์  โดยผลการวิจัยพบว่า กระบวนการประกอบสร้างความหมายให้แก่ความเป็น
จริง ในภาพยนตร์เกิดจากจุดมุ่งหมายการประกอบสร้างของผู้สร้างซึ่งมีอยู่ 2 ประการคือ เพื่อให้ดู
เหมือนเป็นเร่ืองจริง และเพื่อร้ือ ความหมายเดิม และสร้างความหมายใหม่ให้แก่ความเป็นจริง โดย
วิธีการประกอบสร้างให้ดูเหมือนเร่ืองจริงนั้น ผู้สร้างได้อาศัยองค์ประกอบ 5องค์ประกอบ ได้แก่ ตัว
ละคร โครงเร่ือง การสร้างความเกี่ยวพันกับผู้ชมโดยตรง ฉาก  และก ลวิธีการน าเสนอของสื่อ
ภาพยนตร์ ส่วนวิธีการประกอบสร้างเพื่อร้ือความหมายเดิม และการสร้างความหมายใหม่ให้แก่ 
ความเป็นจริงนั้น ผู้สร้างอาศัยองค์ประกอบต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดยืนของผู้เล่าเร่ือง การ
น าเสนอความเป็นจริงในหลายมิติ แก่นเร่ือง  และปมความขัดแย้ง  ทั้ งนี้ความหมายที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์จากการเข้ารหัสของผู้สร้างภาพยนตร์นั้นพบว่ามี 3ลักษณะ ได้แก่ ความหมายที่เกิดจาก
การร้ือความหมายเดิมส่วนใหญ่ออกและสร้างความหมายใหม่ , ความหมายที่เกิดจากการร้ือ
ความหมายเดิมบางส่วนออกและตอกย้ าความหมายเดิมบางส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แ ละ ความหมายที่
เกิดจากการร้ือความหมายเดิมบางส่วนออก และสร้างความหมายบางส่วนใหม่ 
         งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะน ามาใช้แนวทางการวิเคราะห์ตัวเนื้อเร่ืองโดยใช้แนวคิดการเล่าเร่ืองของ
ภาพยนตร์ และสามารถน าใช้เป็นพื้นฐานความเข้าใจทางด้านกระบวนการสร้างมายาคติได้อีกด้วย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
              การศึกษาวิจัยเร่ือง  “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย   กรณีศึกษา ค่าย
พระนครฟิลม์ ” งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยการ 1  
วิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )  2การสัมภาษณ์เ ชิงลึก ( In-depth interview) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย  กระบวนการสร้างมายา
คติที่ปรากฏในภาพยนตร์ และการถอดรหัสความหมายมายาคติของมุขตลกของกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ 
จากค่ายภาพยนตร์ พระนครฟิลม์โดยคัดเลือกจากภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงสุด 3 เร่ือง ได้แก่ 
 

1) หลวงพี่เท่ง 
2) หลวงพี่เท่ง 2 
3) ผีหัวขาด 

 
 โดยวิธีการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ ( Analytical Description ) โดยมีการก าหนด
แนวทางในการท างานวิจัยครั้งนี้  ตามตารางที่ 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1  
 
 

ปัญหาน าการวิจัย 
 

แนวคิดทฤษฏี 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจัย 
 
1. มายาคติของมุขตลกที่
ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 

 
- แนวคิดเร่ืองมายาคติ 
- แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา 
- แนวคิดภาพยนตร์
ตลก 

 
ภาพยนตร์ไทย 3 เร่ือง 
1 หลวงพี่เท่ง  จ านวน 39 ฉาก 
2 ผีหัวขาด  จ านวน 42 ฉาก 
3 หลวงพี่เท่ง2  จ านวน 44 ฉาก 

 
-Content analysis 
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ปัญหาน าการวิจัย 

 
แนวคิดทฤษฏี 

 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจัย 
 
2.กระบวนการสร้างมายา
คติของมุขตลก ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ไทย เป็น
อย่างไร 

 
- แนวคิดเร่ืองมายาคติ 
- แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา 
- แนวคิดการเล่าเร่ือง 
 
 
 

 
- ทีมงานผู้สร้างจากพระนครฟิลม์ ได้แก่ 
1   คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว 
2   คุณ อาทิตย์  ยุกตะนันทร์   
3   คุณ นนัทกานต์ บานชื่น 
 

 
- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- การส ารวจเอกสาร 

 
3. ผู้ชมถอดรหัส
ความหมายจากภาพยนตร์
ไทยเป็นอย่างไร 

 
- แนวคิดเร่ืองมายาคติ 
- แนวคิดเร่ืองสัญวิทยา 
- แนวคิดภาพยนตร์
ตลก 
 

 
- กลุ่มตัวอย่างผู้ชมภาพยนตร์ไทยจ านวน 
15 คนโดยแบ่งตามสัดส่วนเร่ืองละ 5คน
โดยคัดเลือกจา กเว็ปไซค์
www.pantip.com   www.deknang.com   
www.thaishortfilm.com  
www.thaifilmdirector.com 
 

 
-Content analysis 
-สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 
ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอันประกอบไป

ด้วยวิธีการวิจัยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  วิธีการเข้าถึงข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
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3.2  วิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์เนื้อหา  ( Content Analysis ) 

 เป็นการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา  เพื่อหาค าตอบในปัญหาน าวิจัยข้อแรกก็คือ มายาคติของ
มุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยว่าเป็นอย่างไร  โดยใช้ภาพยนตร์ไทยที่ ออกฉายทางโรง
ภาพยนตร์ประเทศไทยจ านวนทั้งสิ้น 3  เร่ือง  ได้แก่ 
 

1 หลวงพี่เท่ง (จ านวนทั้งหมด 39 ฉาก) 
      ออกฉายในโรงภาพยนตร์คร้ังแรกเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2548 
 
2 ผีหัวขาด (จ านวนทั้งหมด 42 ฉาก) 

ออกฉายในโรงภาพยนตร์คร้ังแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 

3 หลวงพี่เท่ง 2 (จ านวนทั้งหมด 44 ฉาก) 
     ออกฉายในโรงภาพยนตร์คร้ังแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 
 
ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
 

 ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทั้ง 3เร่ือง  
โดยน าแนวคิด มายาคติ มาเป็นแนวทางการศึกษาโดยสร้างเคร่ืองมือในการบันทึกข้อมูล  ตามตาราง
ที่ 3.2  ตารางบันทึกข้อมูล ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์มายาคตินั้นประกอบด้วย 
 
1 รูปแบบสัญญะ ได้แก่ ภาพ (ฉาก) แสง สี เสียง สัญญะ และภาษา 
2 การบ่งชี้ของรูปแบบมุขตลก ได้แก่  
   Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร เหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระท าอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
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                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินลักษณะความ  
                                                เป็นจริง 
    Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 
 
จากขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 นี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่ าง มายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์กับข้อบ่งชี้ของมุขตลก ด้วยการบันทึกข้อมูลในตาราง
บันทึกข้อมูล (Coding Sheet) โดยมีการแบ่งเป็น 2 ส่วนในการเก็บข้อมูลดังนี้คือ  การวิเคราะห์มายา
คติ และ ข้อบ่งชี้ของมุขตลก ที่ปรากฏในภาพยนตร์ตามที่เลือกในกรณีศึกษา 
 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 ตารางบันทึกข้อมูล  (Coding Sheet) 
ตารางท่ี 3.2 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล Coding Sheet 

 
รูปแบบสัญญะ         หมายถึง รหัสทางวัฒนธรรม มีลักษณะ 3 ประการ คือ 

             1  มีลักษณะทางกายภาพ 
             2  มีความหมายถึงบางสิ่งบางอยบ่างนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
             3  จะต้องถูกน ามาใช้ และรับรู้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นสัญญะ 

                    ในที่นี้หมายถึง ภาพ (ฉาก) แสง สี เสียง สัญลักษณ์ และภาษา ที่ถูกถ่ายทอด  
                     และสร้างความหมายให้กับรูปสัญญะนั้นๆ 

 

ภาพยนตร์
ไทย 
เร่ือง.............. 

มายาคติ 
Myth 

รูปแบบสัญญะ 
Sign 

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ์ ภาษา 
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ภาพ                     หมายถึง ภาพฉากที่เห็นหรือปรากฏในภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยท าการศึกษา เป็นสถานที่  
                           ที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆของเร่ือง ได้แก่ 
                           -ฉากที่เป็นธรรมชาติ ตามลักษณะทางภูมิประเทศ เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ล าธาร 
                           เป็นต้น และตามลักษณะทางภูมิอากาศ ที่แสดงถึงฤดูกาล เช่น ภาพหิมะตก แสดง 
                           ถึงฤดูหนาว เป็นต้น 
                          -ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น สิ่งก่อสร้าง บ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
                          -ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย 
                          -ฉากที่เป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร ที่แสดงให้เห็นถึงกิจวัตรประจ าวันของตัว 
                          ละคร 
                          -ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม จับต้องไม่ได้ เป็นลักษณะของความคิด 
                             หรือความเชื่อ เช่น ประเพณี ค่านิยม หรือธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นต้น 
 
แสง                      หมายถึง สัดส่วนของแสงสว่างที่สุด ไล่ไปจนถึงส่วนที่เป็นบริเวณเงาด าที่อยู่ใน 
                            ฉากหรือเหตุการณ์ ที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้แสดงอารมณ์หรือบรรยากาศให้แก่ 
                            เร่ืองราวของละคร ได้แก่ 
      -Low Key Tonality  เป็นโทนแสงในลักษณะเงามืดด า แสดงให้เห็นถึงอันตราย  
                            ความหวาดกลัว ความลึกลับ และบอกถึงช่วงเวลา ซึ่งหมายถึงช่วงเวลากลางคืน 
     -High Key Tonality เป็นโทนแสงในลักษณะสว่างจนถึงสว่างจ้า แสดงถึงความ 
                            สนุกสนาน ร่าเริง หรือการเร่ิมต้นใหม่ และบอกถึงช่วงเวลา ซึ่งหมายถึงช่วงเวลา 
                            กลางวัน 
                   -Narrative Tonality เป็นโทนแสงในลักษณะกึ่งกลางระหว่าง low-key และ                
                            High-key แสดงถึงการเล่าเร่ืองราวแบบตรงไปตรงมา ไม่เน้นอารมณ์ 
  
สี                          หมายถึง องค์ประกอบของละครที่ใช้ในการด าเนินเร่ืองราวหรือประกอบการเล่า 
      เร่ืองราว ที่ให้ความรู้สึกต่างกัน ตามลักษณะวรรณะของสี และเร่ืองราว 
  
เสียง                     หมายถึง องค์ประกอบของละครที่ใช้ในการด าเนินเร่ืองราวหรือประกอบการเล่า 
                            เร่ืองราว ได้แก่ 
      -เสียงสนทนา เป็นเสียงที่ได้ยินพร้อมกับการขยับปากของตัวละคร แสดงถึง 
                            อารมณ์ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละคร 

DPU



39 
 

      -เสียงเพลงประกอบ เป็นเสียงที่แสดงดนตรีที่มีท่วงท านองประกอบเนื้อร้อง 
      -เสียงดนตรีประกอบ เป็นเสียงที่แสดงดนตรีที่มีท่วงท านองเพียงอย่างเดียว ไม่มี 
                            เน้ือร้อง 
  
สัญลักษณ ์            หมายถึง สิ่งที่สามารถแสดงหรือบ่งบอกหรือเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ อาทิเช่น   
                           ภาพของวัดเป็นตัวแทนของสถานที่อันบริสุทธิ์   ภาพของพระเป็นตัวแทนของผู้ที่  
                           สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้น าทางปัญญา  ภาพของเด็กวัดเป็นตัวแทนของผู้ที่ไม่รู้  ยังไร้ 
                           เดียงสา  เป็นต้น  
ภาษา                     หมายถึง องค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวละคร ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
                   -วัจนภาษา เป็นภาษาพูดสนทนาที่ออกเสียง รวมถึงภาษาเขียน เช่น จดหมาย เป็นต้น 
               -อวัจนภาษา เป็นภาษาที่ใช้ร่างกาย หรืออวัยวะส่วนต่าง ๆ แสดงท่าทาง หรือ  
                             อากัปกิริยาต่างๆเพื่อสื่อสารหรือสื่อความหมายหรือแสดงถึงอารมณ์ของตัวละคร 

 
 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview ) 
 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการน าเสนอภาพยนตร์ไทยประเภทตลกที่ออกฉายในประเทศไทยโดยมีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพื่อตอบปัญหาน าวิจัย ในข้อที่ 2และข้อ3  ซึ่งมีรายละเอียดของกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ 
 
1 กลุ่มผู้ที่ชมภาพยนตร์ไทยเร่ือง  หลวงพี่เท่ง     จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1.1  นาย เอกพันธุ์  พันธ์มั่งมี อายุ 23 ปี อาชีพ ออกแบบโฆษณา  
1.2 นาย จตุรพร  สินธา   อายุ 29 ปี   อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  
1.3 นางสาว ผุสดี  ชื่นชูจิตร อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา  
1.4  นาย อชิวัฒน์  ศรีทัต อายุ 21 ปี อาชีพ  นักศึกษา  
1.5 นาย  ศราวุฒิ  สัมมเสถียร อายุ 22 ปี    อาชีพ นักศึกษา  

2 กลุ่มผู้ที่ชมภาพยนตร์ไทยเร่ือง  ผีหัวขาด  จ านวน 5 คน ได้แก่ 
2.1 นาง ชนิภรณ์  ห่วงวงศ์หญิง  อายุ 29 ปี  อาชีพ  เจ้าของร้านกาแฟ  
2.2 นาย  เอกพร  ทองดี อายุ 21 ปี  อาชีพ  นักศึกษา 
2.3 นางสาว  ธิติยา  นาคกุลบุตร  อายุ  24 ปี อาชีพ  นักศึกษา  
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2.4  นาง  ศรีวิมล  หิรัญสาลี  อายุ  37 ปี  อาชีพ  โบรกเกอร์  
2.5 นางสาว  อนงค์นาถ  เลขาลาวัลย์  อายุ  26 ปี  อาชีพ  ออกแบบเวปไซด์  

3 กลุ่มผู้ที่ชมภาพยนตร์ไทยเร่ือง  หลวงพี่เท่ง 2  จ านวน 5 คน  ได้แก่ 
3.1 นางสาว อริญชย์  ท้วมเทศ  อายุ 23 ปี  อาชีพ  นักศึกษา  
3.2 นาย กฤษฏา  มูลจันทร์ อายุ 28 ปี  อาชีพ  ออกแบบ เวปไซด์  
3.3 นาย ปฐมพงษ์  พานิช อายุ  27 ปี อาชีพ  นักดนตรี 
3.4 นาย  ตะวัน  สุริโย  อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา  
3.5 นางสาว ฐิตินันท์  ภักดี  อายุ 23 ปี  อาชีพ นักศึกษา  

4  กลุ่มผู้ที่อยู่ในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ตลกไทย   จ านวน 3 คน  ได้แก่ 
4.1    คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด 
4.2    คุณ  อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ช่วยผู้ก ากับจากภาพยนตร์  
        ที่รับงานทั้งใน และนอก ค่ายพระนครฟิลม์ (คริสกับจ๋าบ้าสุดๆ,Happy  
        Birthday,ดื้อ,สวย,ดุ) 
4.3    คุณ นันทกานต์ บานชื่น ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์พระนครฟิลม์ 

 
โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ชมภาพยนตร์ไทยตามกรณีศึกษา งานวิจัย 3 เร่ือง ใน

ขั้นต้น ผู้วิจัยจะท าการต้ัง กระทู้บนเว็บบอร์ดในเว็ปไซค์กลุ่มที่นิยมชมภาพยนตร์  เช่น   
www.pantip.com   www.deknang.com   www.thaishortfilm.com  www.thaifilmdirector.comโดย
สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกเว็ปไซค์ทั้ง 4เว็ปไซค์ เพราะ เว็ปไซค์ดังกล่าวเป็นจุดศูนย์รวมของผู้ที่นิยมการดู
ภาพยนตร์และโดดเด่นในทางด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านภาพยนตร์  อีกทั้งเว็ปไซค์
ดังกล่าวยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ในปริมาณที่มากกว่าเว็ปไซค์อื่นๆ  หลังจ ากที่ผู้วิจัยได้
กลุ่มตัวอย่างที่เคย ชมและชื่นชอบภาพยนตร์ ตามที่คัดเลือกใน กรณีศึกษา ผู้วิจัย ก็จะท าการนัด
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก   เพื่อสร้างความคุ้นเคยและหลังจากนั้นผู้วิจัยจะให้vcdภาพยนตร์ทั้ง3เร่ืองแก่
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ให้น าไปชมซ้ าอีกครั้งเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเตรียมตัวส าหรับการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป 
และผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลอีกครั้ง 
 

โดยผู้วิจัยจะสอบถามถึงรูปแบบสัญญะที่ท าการศึกษา ได้แก่ ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ์ 
และภาษา ที่ละสัญญะ 
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ตัวอย่างแนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ชมภาพยนตร์ไทยท้ัง 3 เร่ือง 
      1 จากภาพยนตร์ไทยเร่ือง........ ภาพ(แสง สี เสียง สัญลักษณ์ และภาษา) ที่ปรากฏเป็นอย่างไร   
              / มีลักษณะอย่างไร 

1 จาก ภาพ(แสง สี เสียง สัญลักษณ์ และภาษา) ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยนั้นให้ความรู้สึก  
อย่างไรเป็นต้น 
 

2  จากภาพยนตร์ไทยเร่ือง..... กลุ่มตัวอย่างจดจ ามุขตลกประเภทใดได้มากที่สุด 
3 จากภาพยนตร์ไทยทั้ง 3เร่ือง  กลุ่มตัวอย่างคิดว่าอะไรคือส่วนส าคัญที่ท าให้ภาพยนตร์ทั้ง 3

เร่ืองมีความขบขัน 
4 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกอย่างไรกับมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง 

ตัวอย่างแนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ตลกไทย 
      1.   ในภาพยนตร์ไทยมีไอเดียหรือวิธีการคิดมุขตลกอย่างไร 

2.   ค่ายพระนครฟิลม์มีไอเดียหรือวิธีการคิดมุขตลกอย่างไร 

      3.   มุขตลกของค่ายพระนครฟิลม์มีทิศทางหรือแตกต่างจากมุขตลกจากภาพยนตร์ค่ายอ่ืนๆ  
           อย่างไร 
      4.   เพราะเหตุใดค่ายพระนครฟิลม์จึงเพ่งเล็งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนต่างหวัดเป็นหลัก 
      5.   มุขตลกประเภทใดที่ค่ายพระนครฟิลม์คิดว่าเป็นมุขตลกที่ให้อารมณ์ขบขันได้มากที่สุด 
      6.   ในภาพยนตร์ไทยประเภทตลก  จากวิธีคิดมุขตลกตลอดจนถึงขั้นตอนในการสร้างมุขตลกมี 
            กระบวนการอย่างไร 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เร่ิมจากการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพยนตร์ไทยในแง่มุมต่างๆ โดย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ สื่อ
นิตยสาร /วารสาร สื่ออินเตอร์เน็ต ข่าวสาร รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทย และอ่ืนๆ การศึกษาต าราวิชาการ บทความทางการสื่อสาร 
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาและก าหนดแนวทางในการต้ังค าถาม หลั งจากนั้นจะเร่ิมเก็บ
ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีในการเก็บข้อมูลดังนี้ 
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ในขั้นที่1 : ผู้วิจัยจะท าการศึกษาประเภทเอกสาร  คือ วีดีโอซีดี(vcd) เร่ือง  “หลวงพี่เท่ง”    
“ผีหัวขาด ” และ  “หลวงพี่เท่ง 2”   และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบในการต้ัง
ค าถามสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการน าไปใช้สรุปอภิปรายผล 
 
ขั้นที่2 : การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการดูวีดีโอซีดีภาพยนตร์ไทยเร่ือง  “หลวงพี่เท่ง”   “ผีหัวขาด” 
และ  “หลวงพี่เท่ง2”  เพื่อศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่ายพระ
นครฟิลม์ โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดูวีดีโอซีดีทั้ง 
 3 เร่ือง  ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบ
เคร่ืองมือเพื่อการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกลงในตารางบันทึกข้อมูล ( Coding Sheet )   
 
ขั้นที่3 : การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth  interview ) กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ โดยในการสัมภาษณ์จะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview )  โดย
กรอบการสัมภาษณ์ใช้แนวค าถามปลายเปิด ( Open-end Question) ในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ( Informal Interview ) กับกลุ่มเป้าหมายที่ชมภาพยนตร์ไทย โดยใช้ความเป็นกันเองในการ
สัมภาษณ์ 
 
นอกจากการจดบันทึกแล้ว  ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึก
ตลอดการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลอย่างไม่ผิดพลาด และ ได้ข้อมูลอย่างครบถ้ วน  
ผู้วิจัยจะท าการคัดเลือกโดยจะดึงแต่ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถตอบปัญหาน าการวิจัยใน
การศึกษาเร่ืองนี้ได้  ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยน าทฤษฏีในบทที่ 2 
นั้นมาประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะได้ค าตอบในการวิจัยที่ดีที่สุด 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบประเด็นค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์  โดยผู้สัมภาษณ์มีประเด็น
ค าถามเฉพาะที่ต้องการค าตอบไว้จ านวนหน่ึง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
1 เทปบันทึกเสียง ในการสัมภาษณ์บุคคลที่ต้องการเก็บข้อมูล 
2 สมุดบันทึก  เพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ของบุคคลที่เราต้องการข้อมูล 
3 วีดีโอซีดี ภาพยนตร์ไทยทั้ง3 เร่ือง 
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4 เคร่ืองเล่น วีดีโอซีดี 
5 ค าถามในการสัมภาษณ์ 
6 เคร่ืองมือในการลงบันทึกข้อมูล ( Coding sheet ) ในการดูวีดีโอซีดีภาพยนตร์ไทยทั้ง 3 เร่ือง 
 
3.5 การน าเสนอข้อมูล 
 

ผลการศึกษาเร่ือง  “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่ายพระ
นครฟิลม์” ผู้วิจัยน าเสนอข้อ มูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description ) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จะน ามาจากการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพยนตร์ไทย ( Content analysis ) การสัมภาษณ์ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง  และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ชมภาพยนตร์ไทยทั้ง 3เร่ือง 
ก็คือ “หลวงพี่เท่ง”     “ผีหัวขาด” “หลวงพี่เท่ง2” 
 

ในบทที่ 4  ของรายงานการวิจัยนั้ น ผู้วิจัยจะพรรณนาให้เห็นถึง มายาคติของมุขตลกที่
ปรากฏในภาพยนตร์ไทยว่าเป็นอย่างไร  และพรรณนาถึง กระบวนการสร้างของมายาคติเป็น
อย่างไร และพรรณนาถึงข้อมูลของผู้ชมว่ามีการถอดรหัสความหมายของภาพยนตร์ไทยอย่างไร 
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลการวิจัยโดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 
ตอนที่1 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลจากการดูเทปบันทึกภาพยนตร์ไทยทั้ง 3เร่ือง (Content Analysis) 
และใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึงมายาคติของมุขตลกที่
ปรากฏในภาพยนตร์ 
 
ตอนที่2 ผู้วิจัยได้น าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สร้างภา พยนตร์ไทย ใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึงผู้ชมที่ถอดรหัสความหมายของมายาคติจาก
ภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง 
 
ตอนที่3 ผู้วิจัยได้น าเสนอ  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ชมภาพยนตร์ไทย ใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึงผู้ชมที่ถอดรหัสความหมายของมายาคติจาก
ภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง 
และในบทท่ี5 ผู้วิจัยท าการสรุปผลการวิจัยตามล าดับของปัญหาน าวิจัย  พร้อมด้วยข้อเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งนี้และคร้ังต่อไปด้วย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่าย 
พระนครฟิลม์ ”  เป็นการนําเสนอเพื่อหาคําตอบให้กับปัญหานําวิจัยที่ตั้งไว้คือ 
 

              4.1    มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทตลกเป็นอย่างไร 
              4.2    กระบวนการการสร้างมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทตลกเป็นอย่างไร 
              4.3    ผู้ชมถอดรหัสความหมายของมายาคติมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประ เภทตลกว่า  
                      อย่างไร 
 โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   
 4.1    มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทตลกเป็นอย่างไร 
 ในการวิเคราะห์เนื้อหา  เพื่อตอบโจทย์การวิจัยมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
 กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิลม์ เป็นอย่างไรซึ่งผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลในส่วนเน้ือหาของภาพยนตร์
 ตามที่ได้คัดเลือก  โดยแสดงออกมาให้เห็นรูปแบบของมายาคติของมุขตลก ทั้งสิ้น 3 เร่ือง ได้แก่   1  
 หลวงพี่เท่ง   2  หลวงพี่เท่ง 2  3  ผีหัวขาดโดยผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลการปรากฏของมายาคติของมุข
 ตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่จะทําการศึกษาแต่ละเร่ือง ซึ่งจะทําการบันทึกข้อมูลเฉพาะมายาคติของ
 มุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์เท่านั้น   ซึ่งผู้วิจัยจะทําการศึกษาข้อมูลในแต่เร่ืองออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1 รูปแบบสัญญะ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพ(ฉาก) แสง สี เสียง ภาษา และสัญลักษณ์ 
2  รูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร การเหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระทําอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินจริง  
   Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 
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และจากการเก็บบันทึกข้อมูลการวิจัยจากภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง ซึ่งในแต่ละเร่ืองผู้วิจัยพบว่า มีการ
นําเสนอทั้งในรูปแบบของสัญญะและรูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏในมายาคติของมุขตลกแบบซ้ํา
ไปซ้ํามา จนจบเร่ือง จึงทําให้ผู้วิจัยพบความถี่ในการปรากฏของมายาคติของมุขตลกในภาพยนตร์
ไทยทั้ง3 เร่ือง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4 .1.1 มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย เร่ือง “ หลวงพี่เท่ง”   
ออกฉายคร้ังแรกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ผู้กํากับ        โน้ต เชิญยิ้ม  
นักแสดงนํา พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง เถิดเทิง)  สาวิกา ไชยเดช  โน้ต เชิญยิ้ม  ถั่วแระ เชิญยิ้ม 
                    หน่อย เชิญยิ้ม  มรกต มณีฉาย  เอ็ดด้ี ผีน่ารัก  กอบโชค คล้ายสําริด   สราวุฒิ พุ่มทอง  
งบประมาณในการสร้าง 10 ล้านบาท 
รายได้          141,342,515 บาท 
 

 เร่ืองย่อ :  หลวงพี่เท่ง  พระหนุ่มเจ้าปัญญา ที่ย้ายมาจําวัดโทรมๆ ในหมู่บ้านแห่งหน่ึง  
ขณะที่ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา ในศาสนาและหลงงมงายในความเชื่อทรงเจ้าเข้าผี  ที่อาศรมของท่าน
เพิ่มเป็นที่พึ่งทางใจ และการขอฝนในฤดูที่แห้งแล้ง  หลวงพี่เท่งจึงตั้งปณิธานกับใจตนที่จะพัฒนา
จิตใจของชาวบ้าน  ไปในทางที่ถูกต้อง โดยมีสองลูกศิษย์สุดเพี้ยนคอยช่วยเหลือ  ซึ่งได้แก่  มัคฑาย
คส่ง ชายวัยกลางคนที่อยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็ก แต่กลับกลัวผีขึ้นสมอง  เจ้าเพี้ยนเด็กหนุ่มหน้าตาดี 
ท่าทางเพี้ยนหลงรักพะเนียงสาวเจ้าสุดหัวใจ มักแอบมองพะเนียงเวลาทรงเจ้าเป็นประจํา ถึงแม้ว่าทุก
คร้ังที่แอบมองพะเนียง  เพี้ยนจะถูกทําร้ายกลับมาทุกที   เพราะเน่ืองจาก พะเนียงเป็นลูกสาวสุดหวง
ของท่านเพิ่มซึ่งเป็นเจ้าของอาศรม อาศรมของท่านเพิ่ม เป็นอาศรมที่เปิดขึ้นเพื่อเอาเงินโดยวิธีทรง
เจ้า โดยให้พะเนียงลูกสาวคนสวย ทําหน้าที่เป็นคนเจ้าเข้าทรง พร้อมทั้งพี่หมึก ลูกน้องตัวแสบที่ร่วม
ขบวนการหลอกเงินชาวบ้าน แต่เมื่อหลวงพี่เท่งเข้ามาสร้างความเชื่อที่ถูกต้องจน ชาวบ้านเร่ิมศรัทธา
และทําให้อาศรมรายได้ลดน้อยลง  ท่านเพิ่มที่มีอคติและเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหลวงพี่เท่ง  จึงพยายาม
กําจัดหลวงพี่เท่ง โดยร่วมมือกับนักพัฒนาตุ๋ย ว่าที่ผู้สมัคร อบต . ชายสองหน้าใช้ท่านเพิ่มเป็น
หัวคะแนนในการหาเสียง  แลกกับความร่วมมือในการกําจัดหลวงพี่เท่ง โดยการปล่อยข่าว  และส่ง
สมุนไปทําร้ายคนที่เชื่อพระมากกว่าเจ้าพ่อในอาศรม  เหตุการณ์ต่างๆได้ดําเนินไปจน มัคฑ ายค ส่ง
ได้ติดหนี้ อบต.ตุ๋ย และ อบต.ตุ๋ยได้เสนอที่จะล้างหนี้ให้โดยแลกกับการที่ ส่ง ต้องออกจากวัดไปวัน
หนึ่ง  โดยแผนการของ อบต . ตุ๋ย คือ การพาหญิงสาวให้ไปอยู่กับ หลวงพี่เท่ง 2ต่อ2 เพื่อให้ชาวบ้าย
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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เสื่อมศรัทธา  แต่สุดท้าย มัคฑายก ส่ง สํานึกตัวได้จึงกลับมาที่หมู่บ้ านเพื่อบอกความจริงต่างๆให้
ชาวบ้านรู้  อบต .ตุ๋ยจึงถูกชาวบ้านขับไล่ และ หลวงพี่เท่งก็ได้กลับเป็นพระประจําวัดตามเดิมซึ่งทํา
ให้หมู่บ้านแห่งนี้กลับมามีความสงบสุขตามหลักทางพระพุทธศาสนาอีกครั้ง 

 
 ส่วนที่1 : มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง” ประกอบด้วย 
 
ภาพ           ได้แก่ วัด ฉากการดําเนินชีวิตในชบบท  บ้าน,อาศรม 
แสง           ได้แก่  แสงจ้า(High-key)   แสงสลัว(Low-key)  แสงปกติ(Narrative) 
สี                ได้แก่  โทน ส้ม/เหลือง  ฟ้า/น้ําเงิน    ขาว  
เสียง           ได้แก่  เสียงดนตรีประกอบ   เสียงเพลงประกอบ 
ภาษา          ได้แก่  วัจนภาษา   อวัจนภาษา 
สัญลักษณ์    ได้แก่  พระ   เด็กวัด  คนทรง  วัด  อาศรม 
 
        โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถี่ของการปรากฏมายาคติของมุขตลกเร่ือง หลวงพี่เท่ง 
ดัง ตารางที่ 4.1 –ตารางที่ 4.6   ดังนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงความถี่ของ ภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏในมุขตลกเร่ือง “หลวงพี่เท่ง” 

ฉากที/่ตอน วัด บ้าน,อาศรม การด าเนินชีวิต 

1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว   1 

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง   1 

3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย   1 

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ   1 

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1   

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด 1   

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1   
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า  1  

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม  1  

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม  1  

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่เท่งรู้จัก 1   
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ฉากที/่ตอน วัด บ้าน,อาศรม การด าเนินชีวิต 

12 เด็กวัดเมา   1 
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง 1   

14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด 1   

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง  1  

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะกระโดดตึก  1  

17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อนางเอก  1  

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับลูกน้อง  1  

19  เด็กวัดจีบนางเอก   1 
20  เด็กวัดพานางเอกไปเที่ยว   1 
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย   1 

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การรุมทําร้าย   1 

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                      1  
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                           1  
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                      1 
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                       1 

27   เด็กวัดกลัวผี                                                                               1   

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องน้ํา                                                               1   
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                          1 
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1   
31  ลูกน้องอบต.วางแผนจะใส่ร้ายหลวงพี่เท่ง                                                                   1  
32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                     1 

33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                             1   
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                           1  

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                            1 
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                 1   
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนน้ํา                          1 

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                                1 
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1   
จํานวนรวม 12 11 16 
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 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 

ด้าน ภาพ (ฉาก) ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า ภาพ (ฉาก) ที่มุขตลกได้ปรากฏนั้น แสดง
ความถี่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของฉากไว้ดังนี ้

- ฉากวัด ได้แก่ ตัววัด และสถานที่อันอยู่ภายในบริเวณวัด  
- ฉากการดําเนินชีวิตของตัวละครในชนบท ได้แก่ ชุมชน ตลาด ถนน สะพาน หรือ

สิ่งก่อสร้างใดๆที่ไม่ได้ใช้เพื่อพักอาศัย 
- ฉาก บ้าน,อาศรม  คือ สถานที่ที่ตัวละครหลักในเร่ืองใช้พักอาศัย 

 
 จากตารางที่ 4.1 สามารถ อธิบายได้ว่า ภาพ (ฉาก)  ที่สะท้อนถึงมายาคติของมุขตลกใน
ภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง พบว่า ภาพ (ฉาก) ที่แสดงถวามถี่ในการปรากฏของมุขตลกมากที่สุดเป็น
อันดับหน่ึงได้แก่ ภาพ (ฉาก ) การดําเนินชีวิตของตัวละคร  ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพ (ฉาก ) ชุมชน 
ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพ ราะ ภาพของการดําเนินชีวิตของตัวล ะคร ประกอบไปด้วยตัวละครที่
เป็นนักแสดงตลกอาชีพและเกิดกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากจึงมีพื้นที่ให้มุขตลกต่างๆสามารถใส่ลงมา
ได้มากตามปัจจัยของสถานการณ์นั้นๆ  

 
 

ภาพที่ 4.1 ฉากของชุมชน 
 
 สําหรับภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏความถี่เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาพ (ฉาก) วัด ซึ่งถือเป็นฉาก
หลักในการบอกเล่าความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆที่ตัวละครหลักซึ่งก็คือ หลวงพี่เท่งนั้นปฏิบัติ 
ประกอบกับ ตัวละครเด็กวัดและผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาต่างก็เป็นนักแสดงที่แสดงตลกเป็นอาชีพ 
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ภาพที่4.2 ฉากหลวงพี่เท่งนั่งในวัด 

 
 สําหรับภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏความถี่เป็นอันดับที่ 3 จากตารางที่ 4.1 พบว่าเป็นภาพของ 
บ้านและอาศรม ซึ่งจะพบในมุขตลกที่ปรากฏในฉากที่กล่าวมาในต้นเร่ืองมากที่สุด 
 

 
 

ภาพที่4.3 ฉากภายในอาศรม 

                                           
 

ภาพที่4.4 ฉากบ้าน 
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ตารางที่ 4.2 แสดงความถี่ของ แสง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง  “หลวงพี่เท่ง” 
 

ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว 1   

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง   1 
3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย   1 

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ  1  

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด   1 

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด   1 

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1   
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า   1 

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม  1  

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม   1 

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่เท่ง
รู้จัก 

  1 

12 เด็กวัดเมา   1 
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง   1 
14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด   1 

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง   1 

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะกระโดดตึก   1 
17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อนางเอก   1 

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับลูกน้อง   1 

19  เด็กวัดจีบนางเอก 1   
20  เด็กวัดพานางเอกไปเท่ียว   1 
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย   1 

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การรุมทํา
ร้าย 

  1 

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                       1 

DPU



51 
 

ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                            1 
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                      1 
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                       1 
27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                1  

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องนํ้า                                                                1  
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                        1   
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                 1 
31  ลูกน้องอบต.วางแผนจะใส่ร้ายหลวงพี่เท่ง                                                                   1  
32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                   1   
33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                               1 
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                            1 

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                            1 
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                 1   
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                         1 

38  หลวงพีเ่ท่งจีวรหาย                                                                                                                1 
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                            1 
จํานวนรวม 6 5 28 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 

ด้าน แสง ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า แสงที่มุ ขตลกได้ปรากฏนั้น แสดงความถี่ โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของแสงไว้ดังนี้ 
 

- High – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงความร่าเริงสนุกสนาน แต่หากสว่างมากเกินไปอาจจะ
ทําให้มีความรู้สึกแห้งแล้ง ไม่เจริญ 

- Low – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว  ความลึกลับ 
- Narrative Tonality  ใช้บอกเล่าเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้ติดตามเร่ืองได้ง่าย 
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                 จากตารางที่ 4.2  สามารถอธิบายได้ว่า แสงที่ปรากฏในมุขตลก จากภาพยนตร์ เร่ือง ”หลวง
พี่เท่ง” พบว่าเป็นแสงแบบปกต ิ(Narrative) มากที่สุด เนื่องด้วยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้  สะท้อนถึง
การเล่าเร่ืองอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา  ซึ่งพบได้มากจากมุขตลกที่ปรากฏแทบทั้งเร่ือง 
                 สําหรับแสงที่ปรากฏในมุขตลกเป็นอันดับ 2 คือ แสงแบบ แสงจ้า   (High – key) ซึ่งมี
คุณลักษณะที่แสดงถึง ความสนุกสนานร่าเริง ซึ่งจะพบได้มากในช่วงกลางของเร่ือง 
                 สําหรับแสงแบบ สลัว (Low – key) ที่ปรากฏเป็นอันดับ 3 ซึ่งมีคุณลักษณะที่แสดงถึงความ
ลึกลับและอันตราย จะพบได้ในช่วงกลางของเร่ืองซึ่งมีอยู่อย่างไม่มากนัก 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงความถี่ของ สี ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง” 
 

ฉากที่/ตอน ส้ม/เหลือง ฟ้า/น้ าเงิน ขาว 

1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว   1 

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง 1   
3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย 1   

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ  1  

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1   

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด 1   

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1   
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า  1  

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม 1   

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม  1  

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่เท่ง
รู้จัก 

  1 

12 เด็กวัดเมา 1   
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง 1   
14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด 1   

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง   1 

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะกระโดดตึก 1   
17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อนางเอก 1   
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ฉากที่/ตอน ส้ม/เหลือง ฟ้า/น้ าเงิน ขาว 

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับลูกน้อง 1   

19  เด็กวัดจีบนางเอก  1  
20  เด็กวัดพานางเอกไปเท่ียว  1  
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย 1   

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การรุมทํา
ร้าย 

1   

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                     1   
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                          1   
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                    1   
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                     1   
27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                1  

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องนํ้า                                                                1  
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                          1 
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1   
31  ลูกน้องอบต.วางแผนจะใส่ร้ายหลวงพี่เท่ง                                                                  1   
32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                   1   
33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                             1   
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                          1   

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                           1  
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                   1 
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                         1 

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                              1   
39  หลวงพี่เทง่คุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1   
จํานวนรวม 25 8 6 

 
          จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 
ด้าน สีของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดย สําหรับรูปแบบสัญญะในส่วนของสีนั้น จากบทที่ 2 ซึ่งได้
อธิบายไว้ว่า สี มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์  สีแต่ละสีให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น สีวรรณะร้อน
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จะให้ความรู้สึกมีพละกําลัง รื่นเริง ส่วนวรรณะเย็นให้ความรู้สึก สงบ สบายใจ นอกจากนี้สียังมี
ความเป็นสากลในการให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาแก่มนุษย์ที่อยู่ทั่วโลกอีกด้วย  ตัวอย่าง เช่น 
               
            -สีน้ําตาล แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย ความอบอุ่น รักความสบาย รักสันโดษ 
 - สีแดง กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเร่าร้อน ความร้อนใจ 
 - สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลาย สร้างความขรึม สง่างาม 
 - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างสดใส มีพลัง ร่าเริงเบิกบาน 
 - สีม่วง หมายถึง ชัยชนะ ความงามที่เร่ิมเสื่อมถอย ให้ความรู้สึกเศร้าหรือลึกลับ 
 - สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด สุภาพ 
 - สีดํา แทนความลึกลับ ว่างเปล่า หดหู่ เศร้าใจ 
 
 จากตารางที่ 4.3 สามารถอธิบายได้ว่า สี ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ือง   หลวงพี่
เท่ง พบว่าเป็น โทนสีส้ม /เหลือง มากที่สุดเป็นอั นดับ1 ซึ่งตามคุณลักษณะของสีดังกล่าวบ่งบอกถึง
การให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการเล่าเร่ืองของ ภาพยนตร์ตลกที่
ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสบายตาในการชมภาพยนตร์  
 
 
               สําหรับโทนสีฟ้า/น้ําเงิน แสดงความถี่ในการปรากฏในมุขตล กเป็นอันดับที่ 2  โดยโทนสี
ฟ้า/น้ําเงินนั้น ตามคุณลักษณะให้อารมณ์และความรู้สึกผ่อนคลาย  โดยโทนสีดังกล่าวจะปรากฏใน
ตอนที่ ตัวละครเด็กวัดและพะเนียงอยู่ด้วยกัน โดยจะปรากฏในตอนที่ตัวละครตามที่กล่าวมามี
ความสุข การไปเที่ยวด้วยกัน 
 
              ส่วนอันดับที่สามซึ่ง ก็คือ  โทนสีขาว โดยโทนสีขาวนั้นมีคุณลักษณะความบริสุทธิ์ 
สะอาด ซึ่งโทนสีขาวจะพบได้มากในตอนที่ ตัวละครหลวงพี่เท่งปรากฏตัวจนนําไปสู่มุขตลก โดยจะ
สอดคล้องกับตารางที่2 นั้นก็คือการให้แสงแบบ High – Key  
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ตารางที่ 4.4 แสดงความถี่ของ เสียง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง” 
 

ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีปะกอบ
(ระนาด) 

เพลงไทยเดิมบรรเลง 

1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว  1 

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง 1  
3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย 1  

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ  1 

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1  

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด 1  

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1  
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า  1 

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม 1  

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม  1 

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่เท่งรู้จัก 1  

12 เด็กวัดเมา 1  
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง 1  
14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด 1  

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง 1  

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะกระโดดตึก 1  
17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อนางเอก 1  

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับลูกน้อง 1  

19  เด็กวัดจีบนางเอก  1 
20  เด็กวดัพานางเอกไปเท่ียว  1 
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย 1  

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การรุมทําร้าย 1  

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                     1  
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                          1  
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ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีปะกอบ
(ระนาด) 

เพลงไทยเดิมบรรเลง 

25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                    1  
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                     1  
27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                1 

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องนํ้า                                                                1 
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                         1 
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1  
31  ลูกน้องอบต.วางแผนจะใส่ร้ายหลวงพี่เท่ง                                                                  1  
32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                   1  
33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                             1  
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                          1  

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                           1 
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                  1 
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                        1 

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                              1  
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1  
จํานวนรวม 27 12 

จากตารางที่ 4.4 สามารถอธิบายได้ว่า ความถี่ของเสียงที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์
เร่ือง หลวงพี่เท่ง พบว่าเสียงแบ่งได้ 2 แบบคือ 

 
แบบที่ 1 คือเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มีเน้ือร้อง

โดยในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่งนั้นจะเป็นเสียงของการรูดระ นาด จะปรากฏในตอนจบของมุขตลก 
ต้องการสะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ขันแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นเสียงดนตรีในทํานองเดียวกันทั้ง
เร่ือง 

แบบที่ 2 คือเสียงเพลงประกอบ ซึ่งเป็นเสียงที่มีทํานอง ดนตรี  ไม่มีเนื้อร้องซึ่งใช้ในการจบ
มุขตลกเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในตอนที่ มุขตลกนั้นๆ ใ ช้ตัวละครในการเล่นมุขตลกจํานวนมาก 
โดยให้อารมณ์ที่สนุกสนาน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน 
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ตารางที่ 4.5 แสดงความถี่ของ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง” 
 

ฉากที/่ตอน พระ เด็กวัด 
เจ้าพ่อ 

(คนทรง) 
สถานที ่

วัด อาศรม 
1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว 1     

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง  1    

3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย 1     

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ      

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1 1  1  

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด  1  1  

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน    1  
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า   1  1 

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม  1   1 

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม  1   1 

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่เท่ง  1  1  

12 เด็กวัดเมา  1  1  
13 ชาวบ้านพูดกัน    1  

14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด  1  1  

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง 1     

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะ 
      กระโดดตึก 

1     

17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อ  
      นางเอก 

  1  1 

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับ 
       ลูกน้อง 

  1  1 

19  เด็กวัดจีบนางเอก  1  1  
20  เด็กวัดพานางเอกไปเที่ยว  1  1  
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย      

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์   1     
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ฉากที/่ตอน พระ เด็กวัด 
เจ้าพ่อ 

(คนทรง) 
สถานที ่

วัด อาศรม 
23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                       1  1 
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                            1  1 
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                         
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                          

27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                1  1  

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องน้ํา                                                                1    
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                        1     
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1   1  
31  ลูกน้องอบต.วางแผนจะใส่ร้ายหลวงพี่เท่ง                                                                    1  1 
32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                      1  

33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                              1  1  
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                           1   1 

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                           1  1  
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                 1   1  
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                       1     

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                              1     
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1   1 1 
จํานวนรวม 12 15 6 16 10 

 
 จากตารางที่ 4.5 สามารถอธิบายได้ว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง 

หลวงพี่เท่ง พบว่ าเป็นสัญลักษณ์  ได้แก่ วัด ซึ่ง ประกอบไปด้วยพื้นที่ในบริเวณวัดโดยรอบซึ่งมี
ความหมายตามคุณลักษณะคือ วัดเป็นพื้นที่อันบริสุทธิ์ สะ อาด โดยสอดคล้องกับมุขตลกที่เกิดขึ้นจะ
เป็น มุขตลกที่สะอาด ไม่มีการกระทํา หรือ กริยาที่หยาบคายมาใช้เป็นมุขตลก 
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ภาพที่ 4.5 แสดงถึงสัญลักษณ์ของวัด 
 

สําหรับสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสองคือ เด็กวัด โดยเป็นตัวแทนของความไม่รู้ ไร้
เดียงสา  มุขตลกที่เกิดส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความซุ่มซ่ามหรือความไร้เดียงสาต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
 
 

 
 

ภาพที่ 4.6สัญลักษณ์ของเด็กวัด 
 
 สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสามคือ พระ  ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึงหลวงพี่เท่ง  โดยตาม
คุณลักษณะมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สอดคล้อง กับคุณลักษณะของวัด ดังนั้ นมุขตลกที่
เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของวัด โดยมุขตลกนั้นจะเกี่ยวข้องกับการนําปัญญาให้แก่ผู้ไม่รู้
โดยใช้ ถ้อยคําที่ตลกขบขัน เข้าใจง่าย และสุภาพ 
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ภาพที่4.7แสดงสัญลักษณ์ของพระ 
  
 และสัญลักษณ์ที่ปรากฏความถี่ในอันดับที่ 4 และ 5 นั้นคือ อาศรม และ คนทรง โดย
สอดคล้องกันตามคุณลักษณะ  อาศรมและคนทรงในภาพยนตร์ถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่
หลอกลวงชาวบ้าน เป็นสถานที่ อโคจร ดังนั้นมุขตลกที่เกิดขึ้นจะเป็นมุขที่ไม่สุภาพ  การใช้ถ้อยคํา
หยาบคายและการกระทําอันก่อให้เกิดการเจ็บตัวของตัวละครใดตัวละครหนึ่ง 

 

 
ภาพที่4.8แสดงสัญลักษณ์ของอาศรม 

 

             
 

    ภาพที่4.9แสดงสัญลักษณ์ของคนทรง 
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ตารางที่ 4.6 แสดงความถี่ของ ภาษา ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง” 
 

ฉากที/่ตอน 
วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ 
การเจ็บตัวของ 

ตัวละคร 
การกระท าอันไร้เดียงสา

ของตัวละคร 
1หลวงพี เท่งปรากฏตัว    1 

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง    1 

3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมาด้วย 1    

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ  1   

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1    

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด  1   

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1    
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า  1   

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม    1 

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม    1 

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่
เท่งรู้จัก 

   1 

12 เด็กวัดเมา 1    
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง    1 

14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด  1   

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง 1    

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะ 
      กระโดดตึก 

1    

17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อ  
      นางเอก 

1    

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับ 
       ลูกน้อง 

1    

19  เด็กวัดจีบนางเอก    1 
20  เด็กวัดพานางเอกไปเที่ยว    1 
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ฉากที/่ตอน 
วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ 
การเจ็บตัวของ 

ตัวละคร 
การกระท าอันไร้เดียงสา

ของตัวละคร 
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย   1  

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การ 
       รุมทําร้าย 

  1  

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                     1    
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                             1 
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                      1  
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                      1   

27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                  1 

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องน้ํา                                                                  1 
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                        1    
30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1    
31  ลูกน้องอบต .วางแผนจะใส่ร้ายหลวง
พี่เท่ง                                                                  

   1 

32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                     1  

33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                                1 
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                             1 

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                          1    
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                    1 
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                          1 

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                                 1 
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1    
จํานวนรวม 13 5 4 17 

 
จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายได้ว่า  ภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากกภาพยนตร์เร่ือง 

หลวงพี่เท่ง พบว่า มีการแสดงออกของภาษาด้านอวัจนภาษามากว่าวัจนภาษา เพราะในภาพยนตร์เร่ือง
หลวงพี่เท่ง   จะแสดงมุขตลกด้านที่เกี่ยวกับการกระทําของตัวละครมากที่สุด  โดยใช้การกระทําอันไร้
เดียงสาของตัวละครมาเป็นมุขตลก  โดยมุขตลกที่เกิดขึ้นมักเกี่ยวข้องกับ การเจ็บตัวของตัวละครที่
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เกิดขึ้นจากความซุ่มซ่าม  การที่ตัวละครถูกตบหัว การที่ตัวละครตื่นเต้นเมื่อได้อยู่ใกล้คนที่ตนแอบ
ชอบ ซึ่งมุขดังกล่าวจะพบมากในตัวละครเด็กวัดซึ่งสอดคล้องกับตาราง 4.5       

 
สําหรับภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง ด้านวัจนภาษา จะปรากฏ

มากในช่วงที่เกี่ยวกับ อาศรม เนื่องจากในสถานที่ดังกล่าวจะมีตัวละครในส่วนที่เป็นคนไม่ดีอยู่มาก 
เช่น คนทรงเจ้าที่เป็นคนหลอกลวง   นักเลง  อันธพาล หรือ อบต .ที่ต้องการจะหลอกลวงชาวบ้าน มุข
ตลกที่เกิดขึ้นจึงมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคําหยาบคาย  การด่าทอ การพูดของตัวละครนั้นๆที่ตั้งใจ
ก็ยั่วโมโหตัวละครอีกตัวหนึ่ง  การพูดล้อเลียนผู้ที่พิการหรือผู้ที่อยู่ในลําดับศักดินาต่ํากว่าตนโดย
สอดคล้องกับตาราง 4.5 
 
ส่วนที่ 2   มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง ในรูปแบบการบ่งชี้ทางมุขตลก
ซึ่ง ประกอบไปด้วย 
 
   Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร การเหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระทําอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินจริง  
    Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 
 
โดยการศึกษาวิจัยพบความถี่ของรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก ดังตารางที่ 4.7  ดังนี ้
 

ฉากที่/ตอน Palody Slapstick 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

Black 
Comedy 

Clown 
Comedy 

1หลวงพี่เท่งปรากฏตัว   1   1 

2 เด็กวัดขับรถมารับหลวงพี่เท่ง   1   1 

3  หลวงพี่เท่งให้ชาวบ้านอาศัยรถมา ด้วย 1     1 

4 แห่พระบวชใหม่สวนกับงานศพ 1  1    

5 หลวงพี่เท่งเจอเด็กวัด 1     1 
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ฉากที่/ตอน Palody Slapstick 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

Black 
Comedy 

Clown 
Comedy 

6  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด 1  1   1 

7  หลวงพี่เท่งสนทนากับชาวบ้าน 1     1 
8  ชาวบ้านโดนเจ้าพ่อด่า 1      

9  เด็กวัดเข้าไปป่วนภายในอาศรม   1    

10 เด็กวัดพยายามหนีออกมาจากอาศรม   1    

11 เด็กวัดแนะนําเด็กวัดอีกคนให้หลวงพี่
เท่งรู้จัก 

  1   1 

12 เด็กวัดเมา 1     1 
13 ชาวบ้านมาพูดคุยกับหลวงพี่เท่ง   1   1 

14  การสนทนาระหว่างเด็กวัดและเด็กวัด 1     1 

15  หลวงพี่เท่งไปช่วยชาวบ้านในเมือง 1     1 

16  หลวงพี่เท่งกล่อมชาวบ้านที่จะ
กระโดดตึก 

1     1 

17  การสนทนาระหว่างนางเอกกับพ่อ
นางเอก 

1      

18  การสนทนาระหว่างพ่อนางเอกกับ
ลูกน้อง 

1     1 

19  เด็กวัดจีบนางเอก   1    
20  เด็กวัดพานางเอกไปเที่ยว   1    
21  ตัวละคร(ตลก)รับเชิญถูกรุมทําร้าย  1    1 

22  หลวงพี่เท่งเข้าไปห้ามเหตุการณ์การ
รุมทําร้าย 

 1    1 

23   อบต.คุยกับพ่อนางเอก                                                                                                       1   1 
24   อบต.คุยกับลูกน้อง                                                                                                          1     1 
25   ชาวบ้านในหมู่บ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว                                                                                                                     1    1 
26   ชาวบ้านในตลาดทะเลาะกัน                                                                                                                                     1      

27   เด็กวัดกลัวผี                                                                                 1   1 

28  เด็กวัดแย่งกันเข้าห้องน้ํา                                                                 1   1 
29  หลวงพี่เท่งเดินบิณฑบาต                                                                                                                                        1     1 
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ฉากที่/ตอน Palody Slapstick 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

Black 
Comedy 

Clown 
Comedy 

30  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                               1     1 
31  ลูกน้องอบต .วางแผนจะใส่ร้ายหลวง
พี่เท่ง                                                                  

  1   1 

32  หลวงพี่เท่งนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต                    1    1 

33  การสนทนาระหว่างเด็กวัดกับเด็กวัด                                                                                                               1   1 
34  เด็กวัดคุยกับลูกน้อง อบต.                                                                                                            1   1 

35  เด็กวัดคุยกับนางเอก                                          1      
36 หลวงพี่เท่งทํานายเรื่องฝนจะตก                                                                                                                   1   1 
37 หลวงพี่เท่งช่วยคนตก                         1   1 

38  หลวงพี่เท่งจีวรหาย                                                                                                                1   1 
39  หลวงพี่เท่งคุยกับเด็กวัด                                                                                                                                                                                                          1     1 
จํานวนรวม 18 4 17 0 0 30 

 
 
 ซึ่งข้อมูลจากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏใน
มุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่งนั้น รูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดง
ตลกอาชีพ(Clown comedy) นั้น ปรากฏความถี่เป็นอันดับ 1 เน่ืองด้วยตัวละครภายในภาพยนตร์เร่ือง
หลวงพี่เท่งนั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ    
 

                                                  
 
ภาพที่ 4.10 ภาพจ๊อด เชิญยิ้ม และ โจ๊ก เชิญยิ้มสะท้อนรูปแบบมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ 
(clown comedy) 
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 สําหรับอันดับที่ 2 คือ รูปแบบของมุขตลกประเภทล้อเลียน (Parody)  ซึ่งหมายถึง มุขตลก
ที่เกิดจากการล้อเลียน  หรือด่าทอ ซึ่งภายในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง มุขตลกประเภทล้อเลียน
(Parody)  จะพบได้จากการที่ตัวละครพูดจาล้อเลียน จิกกัด หรือ ด่าทอในปมด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งโดย
ในเร่ืองหลวงพี่เท่งนั้นมุขตลกประเภทล้อเลียจะเกิดควบคู่ไ ปกับมุขตลกประเภทมุขตลกที่เกิดจาก
นักแสดงตลกอาชีพ  

                                                 
 
ภาพที่ 4.11 หลวงพี่เท่งพูดจ่าล้อเลียนกับเด็กวัดแสดงที่พูดจาไม่รู้เร่ืองซึ่งสะท้อนมุขตลกล้อเลียน ( 
Palody) 
 
 สําหรับอันดับที่3 และ 4 นั้นคือ มุขตลกประเภทไร้เดียงสา(Screwball) และ มุขตลกเจ็บตัว
(Slapstick) โดยจะเกิดควบคู่กันไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล เน่ืองจาก มุขตลกประเภทไร้เดียงสา 
(Screwball) นั้น คือ มุขตลกที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวละครมีความไร้เดียงสาจนทําอะไรอย่างที่ไม่คาดคิด
และก่อให้เกิดการเจ็บตัวในที่สุดซึ่งก็คือมุข ตลกประเภทเจ็บตัว (Slapstick)  อย่างไรก็ตามมุขตลกทั้ง 2 
ประเภทนี้น้ันยังเกิดควบคู่กับมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy)อีกด้วย 
 
 

                                              
 
ภาพที่ 4.12 หลวงพี่เท่งลงไปในน้ําและจีวรหายเป็นมุขตลกแบบ(screwball) 
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ภาพที่ 4.13 หม่ํา จ้กม้กนักแสดงนอนเจ็บตัวจากการโดนรุมทําร้ายซึ่งเป็นมุขตลกแบบเจ็บตัว 
(slapstick) 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดที่ผู้วิจัยทําการศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง สามารถ สรุป มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏ โดยจําแนกเน้ือหาตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 
- ด้านภาพ(ฉาก) 
สําหรับ สัญญะด้านภาพ ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ ภาพ (ฉาก ) การดําเนินชีวิตของตัว
ละคร   ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพ (ฉาก) ชุมชน ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ภาพของการดําเนิน
ชีวิตขอ งตัวละคร ประกอบไปด้วยตัวละครที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพและเกิดกิจกรรมต่างๆที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพื้นที่ค่อนข้างมากจึงมีพื้นที่ให้มุขตลกต่างๆสามารถใส่ลงมาได้มากตาม
ปัจจัยของสถานการณ์นั้นๆ   
 
- ด้านแสง 
สําหรับ สัญญะด้านแสง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ แสงแบบปกติ   มากที่สุด เนื่องด้วย
คุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะท้อนถึงการเล่าเร่ืองอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา แสดงถึงความต่อเน่ือง 
ดังนั้นแสงแบบปกติ จึงเป็นส่วนช่วยให้การเกิดของมุขตลกไหลลื่นขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่งพบได้มากจาก
มุขตลกที่ปรากฏแทบทั้งเร่ือง  
 
- ด้านสี 
สําหรับ สัญญะด้านสี ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ สีโทนส้ม /เหลือง ซึ่งตามคุณลักษณะของ
สีดังกล่าวบ่งบอกถึงการให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการเล่าเร่ืองของ 
ภาพยนตร์ตลกที่ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสบายตาในการชมภาพยนตร์  และสี
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โทนส้มเหลืองนั้นยังมีความหมายที่สอดคล้องกับแนวทางของตัวละครเอกและชื่อของภาพยนตร์ นั้น
คือ  หลวงพี่เท่ง ซึ่งการแต่งกายของพระนั้น จีวรสีจะออกไปในแนวทาง ส้ม /เหลือง ตามหลัก
พระพุทธศาสนา  
 
- ด้านเสียง  
สําหรับ สัญญะด้านเสียง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ  เสียงดนตรีประกอบ ซึ่ง มีลักษณะเป็น
เสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มีเน้ือร้องโดยในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่งนั้นจะเป็นเสียงของการรูด
ระนาด จะปรากฏในตอนจบของมุขตลก ต้องการสะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ขันแบบชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นเสียงดนตรีในทํานองเดียวกันทั้งเร่ือง 
 
-ด้านสัญลักษณ์ 
สําหรับ สัญญะด้านสั ญลักษณ์  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ 
ได้แก่ วัด ซึ่ง ประกอบไปด้วยพื้นที่ในบริเวณวัดโดยรอบซึ่งมีความหมายตามคุณลักษณะคือ เป็น
พื้นที่อันบริสุทธิ์ สะอาด โดยสอดคล้องกับมุขตลกที่เกิดขึ้นจะเป็น มุขตลกที่สะอาด ไม่มีการกระทํา 
หรือ กริยาที่หยาบคายมาใช้เป็นมุขตลก  ซึ่งถือเป็น ภาพ (ฉาก) หลักของตัวละครเอก (หลวงพี่เท่ง) ที่
ใช้เป็นสถานที่ในการดําเนินเร่ืองราวของหลวงพี่เท่ง  
               สําหรับสัญญะด้าน สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสองคือ เด็กวัด โดยเป็นตัวแทนของความ
ไม่รู้ ไร้เดียงสา  การด้อยความรู้หรือประสบการณ์ต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   แต่มีความซื่อสัตย์และจริงใจ 
               สําหรับสัญญะด้าน สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสามคือ พระ  ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึงหลวง
พี่เท่ง  โดยตามคุณลักษณะมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สอดคล้อง กับคุณลักษณะของวัด 
ดังนั้นมุขตลกที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของวัด โดยมุขตลกนั้นจะเกี่ยวข้องกับการนํา
ปัญญาให้แก่ผู้ไม่รู้โดยใช้ ถ้อยคําที่ตลกขบขัน เข้าใจง่าย และสุภาพ 
                 และสัญญะ ด้าน สัญลักษณ์ที่ปรากฏในอันดับที่สุดท้ายนั้น คือ อาศรม และ คนทรง โดย
สอดคล้องกันตามคุ ณลักษณะ  อาศรมและคนทรงในภาพยนตร์ถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่
หลอกลวงชาวบ้าน เป็นสถานที่ อโคจร  
 
- ด้านภาษา 
สําหรับ สัญญะด้านภาษา  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่นั้นมีการแสดงออกของภาษาด้านอวัจน
ภาษามากว่าวัจนภาษา เพราะในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง   จะแสดงมุขตลกด้านที่เกี่ยวกับการกระทํา
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ของตัวละครมากที่สุด  โดยใช้การกระทําอันไร้เดียงสาของตัวละครมาเป็นมุขตลกซึ่งมุขดังกล่าวจะ
พบมากในตัวละครเด็กวัดซึ่งสอดคล้องกับ 
 
รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก 
สําหรับรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่งนั้น โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็นรูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) เน่ือง
ด้วยตัวละครภายในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่งนั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลก
อาชีพ  แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown 
comedy) ภายในเร่ือง หลวงพี่เท่งนั้น ยังมีการซ้อนรูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา
(Screwball) , มุขตลกเจ็บตัว(Slapstick) ,มุขตลกล้อเลียน(Parody) ควบคู่กันไปตามแต่สถานการณ์ของ
มุขตลกนั้นๆ  
4.1.2 มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย เร่ือง “ หลวงพี่เท่ง 2”   
ออกฉายคร้ังแรกเมื่อวันที่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
ผู้กํากับ     โน้ต เชิญยิ้ม  
นักแสดงนํา อภิสิทธิ์ โอภาสเอ่ียมลิขิต (โจอ้ี บอย) 
งบประมาณในการสร้าง 42 ล้านบาท 
รายได้                    82.7 ล้านบาท 
 
เร่ืองย่อ :        หลวงพี่โจอ้ี  (โจอ้ี บอย) พระใหม่ที่เข้ามาจําพรรษาที่วัดแทนหลวงพี่เท่ง  แต่พออยู่วัด
ได้ไม่นานก็ได้รับคําสั่งให้ไปพัฒนาวัดที่กําลั งมีปัญหา ก่อนไปจึงไปลาโยมแม่ที่กําลังป่วย  ซึ่งโยม
แม่ก็ได้บอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับโยมพ่อ  และมอบของสําคัญชิ้นหนึ่งให้ไว้ หลวงพี่โจอ้ีออก
เดินทางไปวัดโคกสะอาด  ด้วยความยากลําบาก แต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ  พอไปถึงก็ปรากฎว่าทั้งวัดเต็มไป
ด้วยฝุ่นละอองจากการระเบิดภูเขา  ซึ่งได้รับการบอกเล่าจาก  หลวง พี่ศรี (ชูศรี เชิญยิ้ม ) และหลวงพี่
พวง (พวง เชิญยิ้ม ) ว่าเมื่อก่อนวัดเจริญมากผู้คนเข้ามาทําบุญกันอย่างมากมาย เพราะการแหล่ของ  
หลวงตา (เทพ โพธิ์งาม) แต่ปัจจุบันหลวงตาป่วยและไม่สามารถออกมาแหล่ได้เหมือนเคย  ทําให้ไม่
มีคนมาทําบุญประกอบกับมีน ายทุนมาซื้อที่ดิน และทําโรงโม่หิน  ใกล้กับบริเวณวัดทําให้เกิดฝุ่น
ละอองอย่างมากมาย ชาวบ้านก็เกิดเป็นโรคภูมิแพ้ หลวงพี่โจอ้ีจึงหาวิธีทางต่างๆ  เพื่อให้ชาวบ้านอยู่
รอดได้โดยสงบสุข แต่สิ่งที่หลวงพี่โจอ้ีทํา  ขัดกับผลประโยชน์ของนายทุนจึงคิดกําจัด หลวงพี่โจอ้ี
ต้องต่อสู้กับตัวเอง และคนรอบข้าง โดยใช้หลักธรรมในการเอาชนะกับสิ่งต่างๆ 
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ส่วนที่1 : มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” ประกอบด้วย 
ภาพ           ได้แก่  วัด  ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
แสง           ได้แก่   แสงจ้า(High-key)  แสงสลัว(Low-key)  แสงปกติ(Narrative) 
สี                ได้แก่  โทน ส้ม/เหลือง  ฟ้า/น้ําเงิน  ขาว 
เสียง           ได้แก่  เสียงดนตรีประกอบ   เสียงเพลงประกอบ 
ภาษา          ได้แก่  วัจนภาษา   อวัจนภาษา 
สัญลักษณ์    ได้แก่  พระ   ชาวบ้าน   ชาวต่างชาติ   วัด   ธรรมชาติ 
 
โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถี่ของการปรากฏมายาคติของมุขตลกเร่ือง หลวงพี่เท่ง2    ดังรูปตารางที่ 4.8 – 
ตารางที่ 4.13   ดังนี ้
ตารางที่ 4.8 แสดงความถี่ของ ภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏในมุขตลกเร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” 
 

ฉากที/่ตอน วัด ชุมชนชนบท สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
1 หลวงพี่โจอี้สวดมนต์ 1   

2 เพื่อนหลวงพี่โจอี้มาหาหลวงพี่โจอี้ 1   

3  เพื่อนหลวงพี่โจอี้แร็พ 1   

4 หลวงพี่โจอี้โดนควันรถจนหน้าดํา 1   

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   

6  หลวงพี่โจอี้ออกเดินทาง   1 

7  หลวงพี่โจอี้คิดว่าตัวเองบินข้ามแม่น้ําได้   1 
8  หลวงพี่โจอี้จินตนาการว่าตัวเองขี่เต่ายักษ์   1 

9 หลวงพี่โจอี้เดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด   1 

10 หลวงพี่โจอี้โดนพายุพัดจนตัวลอย   1 

11 พระในวัดคุยกัน 1   

12 ชาวบ้านคุยกัน  1  
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ  1  

14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่องภาษาอังกฤษ  1  

15  หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ 1   

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป 1   
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ฉากที/่ตอน วัด ชุมชนชนบท สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
17  หลวงพี่โจอี้เทศนาชาวบ้าน 1   

18  พระคุยกับพระ 1   

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน 1   
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อนหิน 1   
21  พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม  1  

23   ชาวบ้านตักบาตร  1  
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน  1  
25    หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ  1  
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ  1  

27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับชาวต่างชาติ  1  

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ  1  
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อคืน  1  
30    พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   
31  หลวงพี่โจอี้คุยกับชาวบ้าน  1  
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง  1  

33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1  
34  พระและหลวงพี่โจอี้หลบหินจนตัวมอมแมม  1  

35  หลวงพี่โจอี้คุยกับตัวโกง  1 1 
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว 1   
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ  1  

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง  1  
39 หลวงพี่โจอี้ทําความสะอาดวัด 1   

40 พระคุยกับพระ 1   
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก  1  
42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ  1  

จํานวนรวม 16 20 6 
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 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2 ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบ
ของสัญญะ ด้าน ภาพ (ฉาก) ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า ภาพ (ฉาก) ที่มุขตลกได้ปรากฏ
นั้น แสดงความถี่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของฉากไว้ดังนี้ 
 
 

- ฉากวัด ได้แก่ ตัววัด และสถานที่อันอยู่ภายในบริเวณวัด  
- ฉากชุมชนชนบท ได้แก่ สถานที่ประกอบกิจวัตรประจําวันของตัวละคร 
- ฉากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ ป่า แม่น้ํา คลอง ภูเขา 

 
 จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ภาพ (ฉาก)  ที่ปรากฏในมายาคติของ
มุขตลกในภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2 พบว่า ภาพ (ฉาก) ที่แสดงความถี่ในการปรากฏ
ของมุขตลกมากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงได้แก่ ภาพ(ฉาก) ชุมชนชนบท  ซึ่งประกอบไปด้วย 
ภาพ(ฉาก) ชุมชน ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เป็นภาพของการดําเนินชีวิตของตัว
ละคร ซึ่งประกอบไปด้วยตัวละครที่ประกอบไปด้วยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ
เยอะและเกิดกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากจึงมีพื้นที่ให้มุขตลกต่างๆสามารถใส่ลงมา
ได้มากตามปัจจัยของสถานการณ์นั้นๆ  
 

 
 

ภาพที่ 4.14 (ฉาก)ชุมชน ชนบท การดําเนินชีวิต 
      
 สําหรับภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏความถี่เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาพ (ฉาก) วัด ซึ่งถือเป็น
ฉากหลักในการบอกเล่าความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆที่ตัวละครหลักซึ่งก็คือ หลวงพี่โจอ้ี นั้น
ปฏิบัติ ประกอบกับ ตัวละครของพระ  เด็กวัดและ ผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาต่างก็เป็นนักแสดงที่แสดง
ตลกเป็นอาชีพ 
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ภาพที่ 4.15 แสดงฉากของวัด 

 สําหรับภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏความถี่เป็นอันดับที่ 3 จากตารางที่ 4.8 พบว่าเป็น
ภาพของ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งจะพบได้มากที่สุดในช่วงแรกของภาพยนตร์ซึ่งเป็น
ช่วงที่หลวงพี่โจอ้ีต้องออกเดินทางมาประจําวัดอีกวัดหนึ่ง 
 

                                               
 

ภาพที่4.16 แสดงฉากธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงความถี่ของ แสง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง  “หลวงพี่เท่ง2” 
 

ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
1 หลวงพี่โจอ้ีสวดมนต์   1 

2 เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีมาหาหลวงพี่โจอ้ี   1 
3  เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีแร็พ   1 

4 หลวงพี่โจอ้ีโดนควันรถจนหน้าดํา   1 

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอ้ี   1 

6  หลวงพี่โจอ้ีออกเดินทาง 1   

7  หลวงพี่โจอ้ีคิดว่าตัวเองบินข้ามแม่นํ้าได้ 1   
8  หลวงพี่โจอ้ีจินตนาการว่าตัวเองขี่เต่ายักษ์ 1   

9 หลวงพี่โจอ้ีเดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด 1   

10 หลวงพี่โจอ้ีโดนพายุพัดจนตัวลอย 1   

11 พระในวัดคุยกัน   1 

12 ชาวบ้านคุยกัน   1 
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ   1 
14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่องภาษาอังกฤษ   1 

15  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ   1 

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป   1 
17  หลวงพี่โจอ้ีเทศนาชาวบ้าน 1   

18  พระคุยกับพระ 1   

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน  1  
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อนหิน  1  
21  พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1   

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม 1   

23   ชาวบ้านตักบาตร 1   
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน 1   
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ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
25    หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1   
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ 1   
27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับ
ชาวต่างชาติ 

 1  

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ  1  
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงที่ได้ยินเม่ือคืน 1   
30    พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1   
31  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับชาวบ้าน 1   
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง  1  
33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1  
34  พระและหลวงพี่โจอ้ีหลบหินจนตัว
มอมแมม 

 1  

35  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับตัวโกง 1   
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว   1 
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ 1   

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง   1 
39 หลวงพี่โจอ้ีทําความสะอาดวัด 1   
40 พระคุยกับพระ 1   
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก   1 
42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ   1 

จํานวนรวม 20 7 6 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง  2ผู้วิ จัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบ

ของสัญญะ ด้าน แสง ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า แสงที่มุขตลกได้ปรากฏนั้น แสดง
ความถี่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของแสงไว้ดังนี้ 

- High – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงความร่าเริงสนุกสนาน แต่หากสว่างมากเกินไป
อาจจะทําให้มีความรู้สึกแห้งแล้ง ไม่เจริญ 

- Low – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว  ความลึกลับ 
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- Narrative Tonality  ใช้บอกเล่าเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้ติดตามเร่ืองได้ง่าย 
 
 จากตารางที่ 4.9  สามารถอธิบายได้ว่า แสงที่ปรากฏในมุขตลก จากภาพยนตร์ เร่ือง ”
หลวงพี่เท่ง2” พบว่าเป็นแสงแบบแสงจ้า (High-key) มากที่สุด เนื่องด้วยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ 
สะท้อนถึงการเล่าเร่ืองอย่างสนุกสนานแต่แสงชนิดนี้ภายในเร่ืองหลวงพี่เท่ง 2สะท้อนถึงความรู้สึก
ที่แห้งแล้ง  ซึ่งพบได้มากจากมุขตลกที่ปรากฏในตอนต้นเร่ืองที่หลวงพี่โจอ้ีต้องออกเดินทางผ่าน
สิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้ง 
     สําหรับแสงที่ปรากฏในมุขตลกเป็นอันดับ 2 คือ แสงแบบปกติ ( Narrative) ซึ่งมีคุณลักษณะที่
แสดงถึง ความเรียบง่าย  ตรงไปตรงง่าย ซึ่งจะปรากฏได้ในมุขตลกแทบทั้งเร่ือง 
     สําหรับแสงแบบสลัว (Low – key) ที่ปรากฏเป็นอันดับ 3 ซึ่งมีคุณลักษณะที่แส ดงถึงความลึกลับ
และอันตราย จะพบได้ในช่วงปลายของเร่ืองซึ่งมีอยู่อย่างไม่มากนัก 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงความถี่ของ สี ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” 
 

ฉากที/่ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ขาว 

1 หลวงพี่โจอ้ีสวดมนต์   1 
2 เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีมาหาหลวงพี่โจอ้ี 1   
3  เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีแร็พ 1   

4 หลวงพี่โจอ้ีโดนควันรถจนหน้าดํา 1   

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1   

6  หลวงพี่โจอ้ีออกเดินทาง 1   
7  หลวงพี่โจอ้ีคิดว่าตัวเองบินข้ามแม่น้ําได้ 1   
8  หลวงพี่โจอ้ีจินตนาการว่าตัวเองขี่เต่ายักษ์   1 
9 หลวงพี่โจอ้ีเดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด  1  

10 หลวงพี่โจอ้ีโดนพายุพัดจนตัวลอย  1  

11 พระในวัดคุยกัน 1   

12 ชาวบ้านคุยกัน    
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ 1   
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ฉากที/่ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ขาว 

14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเร่ืองภาษาอังกฤษ 1   

15  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1   

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป 1   
17  หลวงพี่โจอ้ีเทศนาชาวบ้าน   1 
18  พระคุยกับพระ 1   
19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน  1  
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อนหิน  1  
21  พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1   

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม  1  

23   ชาวบ้านตักบาตร   1 
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน 1   
25    หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1   
26   ชาวบ้านคุยเร่ืองภาษาอังกฤษ 1   
27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับชาวต่างชาติ  1  

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ  1  
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อคืน 1   
30    พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1   
31  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับชาวบ้าน 1   
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง  1  
33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1  
34  พระและหลวงพี่โจอ้ีหลบหินจนตัวมอมแมม  1  

35  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับตัวโกง 1   
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว 1   
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ 1   
38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง 1   
39 หลวงพี่โจอ้ีทําความสะอาดวัด   1 
40 พระคุยกับพระ 1   
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก 1   
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ฉากที/่ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ขาว 

42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ 1   

จํานวนรวม 27 10 5 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบ

ของสัญญะ ด้าน สีของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยสําหรับรูปแบบสัญญะในส่วนของสีนั้น จากบท
ที่ 2 ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าสี มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์  สีแต่ละสีให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น สี
วรรณะร้อนจะให้ความรู้สึกมีพละกําลัง รื่นเริง ส่วนวรรณะเย็นให้ความรู้สึก สงบ สบายใจ 
นอกจากนี้สียังมีความเป็นสากลในการให้ความรู้สึก ทางจิตวิทยาแก่มนุษย์ที่อยู่ทั่วโลกอีกด้วย  
ตัวอย่าง เช่น 
           
            -สีน้ําตาล แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย ความอบอุ่น รักความสบาย รักสันโดษ 
 - สีแดง กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงอันตราย ความเร่าร้อน ความร้อนใจ 
 - สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลาย สร้างความขรึม สง่างาม 
 - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างสดใส มีพลัง ร่าเริงเบิกบาน 
 - สีม่วง หมายถึง ชัยชนะ ความงามที่เร่ิมเสื่อมถอย ให้ความรู้สึกเศร้าหรือลึกลับ 
 - สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด สุภาพ 
 - สีดํา แทนความลึกลับ ว่างเปล่า หดหู่ เศร้าใจ 
 
            จากตารางที่ 4.10 สามารถอธิบายได้ว่า สี ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์
เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2พบว่าเป็น โทนสีส้ม /เหลือง มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งตามคุณลักษณะ
ของสีดังกล่าวบ่งบอกถึงการให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนว
การเล่าเร่ืองของ ภาพยนตร์ตลกที่ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสบาย
ตาในการชมภาพยนตร์  
 
           สําหรับโทนสีฟ้า /น้ําเงิน แสดงความถี่ในการปรากฏในมุขตลกเป็นอันดับที่ 2  
โดยโทนสีฟ้า/น้ําเงินนั้น ตามคุณลักษณะให้อารมณ์และความรู้สึกผ่อนคลาย  โดยโทนสี
ดังกล่าวจะปรากฏในตอนที่ยามเช้าของภาพยนตร์ ซึ่งเป็นขณะที่หลวงพี่โจอ้ีและพระอีก
หลายองค์ออกบิณฑบาต   ส่วนอันดับที่สามซึ่งก็คือ  โทนสีขาว โดยโทนสีขาวนั้นมี
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คุณลักษณะความบริสุทธิ์ สะอาด ซึ่งโทนสีขาวจะพบได้มากในตอนที่มุขตลกเกิดขึ้นโดย
มีวัดเป็นฉากหรือช่วงเวลาที่ตัวละครหลวงพี่โจอ้ีปรากฏตัวจนนําไปสู่มุขตลก  
 
ตารางที่ 4.11 แสดงความถี่ของ เสียง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” 
 

ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงประกอบ 

1 หลวงพี่โจอ้ีสวดมนต์ 1  

2 เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีมาหาหลวงพี่โจอ้ี 1  
3  เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีแร็พ 1  

4 หลวงพี่โจอ้ีโดนควันรถจนหน้าดํา 1  

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1  

6  หลวงพี่โจอ้ีออกเดินทาง 1  

7  หลวงพี่โจอ้ีคิดว่าตัวเองบินข้ามแม่นํ้าได้ 1  
8  หลวงพี่โจอ้ีจินตนาการว่าตัวเองขี่เต่ายักษ์  1 

9 หลวงพี่โจอ้ีเดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด  1 

10 หลวงพี่โจอ้ีโดนพายุพัดจนตัวลอย  1 

11 พระในวัดคุยกัน 1  

12 ชาวบ้านคุยกัน 1  
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ 1  
14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่องภาษาอังกฤษ 1  

15  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1  

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป 1  
17  หลวงพี่โจอ้ีเทศนาชาวบ้าน 1  

18  พระคุยกับพระ 1  

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน  1 
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อนหิน  1 
21  พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1  

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม 1  
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ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงประกอบ 

23   ชาวบ้านตักบาตร 1  
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน 1  
25    หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1  
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ 1  
27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับชาวต่างชาติ  1 

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ  1 
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงท่ีได้ยินเม่ือคืน 1  
30    พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1  
31  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับชาวบ้าน 1  
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง 1  
33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1 
34  พระและหลวงพี่โจอ้ีหลบหินจนตัวมอมแมม  1 

35  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับตัวโกง 1  
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว 1  
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ 1  

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง 1  
39 หลวงพี่โจอ้ีทําความสะอาดวัด  1 
40 พระคุยกับพระ 1  
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก 1  
42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ 1  

จํานวนรวม 32 10 

 
 จากตารางที่ 4.11 สามารถอธิบายได้ว่า ความถี่ของเสียงที่ปรากฏในมุขตลกจาก

ภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2พบว่าเสียงแบ่งได้ 2 แบบคือ 
 
แบบที่ 1 คือเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มี

เน้ือร้องโดยในภา พยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2นั้นจะเป็นเสียงของกลอง จะปรากฏในตอนจบ
ของมุขตลก ต้องการสะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ขันแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นเสียงดนตรี
ในทํานองเดียวกันทั้งเร่ือง 
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แบบที่ 2 คือเสียงเพลงประกอบ ซึ่งเป็นเสียงที่มีทํานอง ดนตรี  ไม่มีเนื้อร้องซึ่งใช้
ในการจบมุขตลกเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในตอนที่ มุขตลกนั้นๆ ใช้ตัวละครในการเล่น
มุขตลกจํานวนมาก โดยให้อารมณ์ที่สนุกสนาน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงความถี่ของ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” 
 

 
ฉากที/่ตอน 

   
 

สถานที่ 

พระ ชาวบ้าน ชาวต่างชาติ วัด สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

1 หลวงพี่โจอี้สวดมนต์ 1   1  

2 เพื่อนหลวงพี่โจอี้มาหาหลวงพี่โจอี้  1  1  

3  เพื่อนหลวงพี่โจอี้แร็พ  1  1  

4 หลวงพี่โจอี้โดนควันรถจนหน้าดํา 1   1  

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   1  

6  หลวงพี่โจอี้ออกเดินทาง 1    1 

7  หลวงพี่โจอี้คิดว่าตัวเองบินข้ามแม่น้ําได้ 1    1 
8  หลวงพี่โจอี้จินตนาการว่าตัวเองขี่เต่ายักษ์ 1    1 

9 หลวงพี่โจอี้เดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด 1    1 

10 หลวงพี่โจอี้โดนพายุพัดจนตัวลอย 1    1 

11 พระในวัดคุยกัน 1   1  

12 ชาวบ้านคุยกัน  1  1  
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาต ิ  1 1   

14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่องภาษาอังกฤษ  
 

1  1  

15  หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ 1   1  

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป 1   1  

17  หลวงพี่โจอี้เทศนาชาวบ้าน 1 1  1  

18  พระคุยกับพระ 1   1  

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน  1  1  
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ฉากที/่ตอน 

   
 

สถานที่ 

พระ ชาวบ้าน ชาวต่างชาติ วัด สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ

20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อนหิน 1   1  
21  พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   1  

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม 1     

23   ชาวบ้านตักบาตร 1 1    
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน  1    
25    หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ 1   1  
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ  1  1  

27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับ
ชาวต่างชาติ 

  1 1  

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ  1    
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อคืน  1    
30    พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1   1  
31  หลวงพี่โจอี้คุยกับชาวบ้าน 1   1  
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง  1    

33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1  1  
34  พระและหลวงพี่โจอี้หลบหินจนตัว
มอมแมม 

1   1  

35  หลวงพี่โจอี้คุยกับตัวโกง 1    1 
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว  1    
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ   1   

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง      
39 หลวงพี่โจอี้ทําความสะอาดวัด 1   1  

40 พระคุยกับพระ 1   1  
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก   1   
42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ  1  1  

จํานวนรวม 24 16 4 25 6 
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จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายได้ว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง 
หลวงพี่เท่ง2 พบว่าเป็นสัญลักษณ์ เกี่ยวกับสถานที่มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง ได้แ ก่ วัด ซึ่ง ประกอบ
ไปด้วยพื้นที่ในบริเวณวัดโดยรอบซึ่งมีความหมายตามคุณลักษณะคือ เป็นพื้นที่อันบริสุทธิ์ สะอาด 
โดยสอดคล้องกับมุขตลกที่เกิดขึ้นจะเป็น มุขตลกที่สะอาด ไม่มีการกระทํา หรือ กริยาที่หยาบคาย
มาใช้เป็นมุขตลก 

                                                 
 

ภาพที่4.17 สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงวัด 
 

            สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสองคือ พระ  ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึงหลวงพี่โจอ้ีและพระ
อีกหลายองค์ที่ประจําอยู่ในวัด  โดยตามคุณลักษณะมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ สะอาด 
สอดคล้อง กับคุณลักษณะของวัด ดังนั้นมุขตลกที่เ กิดขึ้นจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของวัด โดย
มุขตลกนั้นจะเกี่ยวข้องกับการนําปัญญาให้แก่ผู้ไม่รู้โดยใช้ ถ้อยคําที่ตลกขบขัน เข้าใจง่าย และ
สุภาพ 

 

                                                              
 
                                                     ภาพที่4.18แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของพระ 
 
                สําหรับสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสาม คือ ชาวบ้าน โดยเป็นตัวแทนของความไม่รู้ 
ไร้เดียงสา  มุขตลกที่เกิดส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความซุ่มซ่ามหรือความไร้เดียงสาต่อเร่ืองใดเร่ือง
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หนึ่ง เช่น การกระทําที่ก่อให้เกิดการเจ็ บตัวอันมีสาเหตุมาจากความซุ่มซ่าม หรือ การด้อยความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งก่อให้เกิดมุขตลกที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติ 
                                                      

                                        
 
                                   ภาพที่4.19แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของชาวบ้าน 
 
                สัญลักษณ์ที่ปรากฏความถี่ในอันดับที่ 4 นั้น คือ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยมีความหมาย
ตามภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2 คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม  มุขตลกที่เกิดขึ้น
จึงเป็นมุขที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งต้องรับมือกันสภาพของสิ่งแวดล้อมหรือการแก้ไขวิกฤตการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นผสมการใช้ถ้อยคําหยาบคายและการกระทําอันก่อให้เกิดการเจ็บตัวของตัว
ละครใดตัวละครหนึ่ง 
 

                                        
 
                              ภาพที่4.20แสดงออกถึงสัญลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ 
  
และสัญลักษณ์ที่ปรากฏระดับความถี่ในอันดับสุดท้ายนั้น คือ ชาวต่างชาติ  ซึ่งเป็นมุขตลกที่เกิดขึ้น
จะเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
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                                            ภาพที่4.21แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของชาวต่างชาติ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงความถี่ของ ภาษา ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง2” 

 
ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

1 หลวงพี่โจอ้ีสวดมนต์ 1    

2 เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีมาหาหลวงพี่โจอ้ี    1 
3  เพื่อนหลวงพี่โจอ้ีแร็พ 1    

4 หลวงพี่โจอ้ีโดนควันรถจนหน้าดํา    1 

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1    

6  หลวงพี่โจอ้ีออกเดินทาง    1 

7  หลวงพี่โจอ้ีคิดว่าตัวเองบินข้าม
แม่นํ้าได้ 

   1 

8  หลวงพี่โจอ้ีจินตนาการว่าตัวเองขี่
เต่ายักษ์ 

   1 

9 หลวงพี่โจอ้ีเดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด    1 

10 หลวงพี่โจอ้ีโดนพายุพัดจนตัว
ลอย 

  1  

11 พระในวัดคุยกัน 1    

12 ชาวบ้านคุยกัน  1   
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ    1 
14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่อง  1   

DPU



86 
 

 
ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

ภาษาอังกฤษ  

15  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1    

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีก
รูป 

   1 

17  หลวงพี่โจอ้ีเทศนาชาวบ้าน 1    

18  พระคุยกับพระ 1    

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน   1  
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กัน
ก้อนหิน 

   1 

21  พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1    

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม   1  

23   ชาวบ้านตักบาตร  1   
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน  1   
25    หลวงพี่โจอ้ีคุยกับพระ 1    
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ  1   
27  งานแต่งงานระหว่างชาวบ้านกับ
ชาวต่างชาติ 

   1 

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ    1 
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสี ยงท่ีได้ยิน
เม่ือคืน 

   1 

30    พระคุยกับหลวงพี่โจอ้ี 1    
31  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับชาวบ้าน 1    
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง  1   
33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน   1  
34  พระและหลวงพี่โจอ้ีหลบหินจน
ตัวมอมแมม 

   1 

35  หลวงพี่โจอ้ีคุยกับตัวโกง 1    
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ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว   1  
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ  1   

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง   1  
39 หลวงพี่โจอ้ีทําความสะอาดวัด    1 
40 พระคุยกับพระ 1    
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก    1 
42  ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ  1   

จํานวนรวม 13 8 6 15 

 
 

 จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิ บายได้ว่า  ภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากกภาพยนตร์เร่ือง 
หลวงพี่เท่ง พบว่า มีการแสดงออกของภาษาด้านอวัจนภาษามากว่าวัจนภาษา เพราะในภาพยนตร์
เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2   จะแสดงมุขตลกด้านที่เกี่ยวกับการกระทําอันไร้เดียงสาของชาวบ้านมาเป็นมุข
ตลกมากที่สุดโดยมักจะเกี่ยวกับการที่ชาวบ้านต้องใช้การสื่อสารด้านภาษกายกับชาวต่างชาติ การที่
ชาวบ้านต้องหาวิธีการป้องกันตัวเพราะมีการระเบิดภูเขาอยู่ตลอดเวลา  การตบหัว ความซุ่มซ่ามที่
ทําให้ตนเองเจ็บตัว เป็นต้น ซึ่งมุขดังกล่าวจะพบมากในตัวละคร พระและ ชาวบ้านซึ่งสอดคล้องกับ 
ตาราง 4.12 

 
 สําหรับภาษาที่ป รากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2 ด้านวัจนภาษา จะ

ปรากฏมากตัวละครชา วบ้านเช่นกัน โดยมักเกี่ยวกับความไม่รู้ของชาวบ้านทั้งในด้านการวางตัว
และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  การใช้คําภาษาอังกฤษโดยผิดความหมาย  การจิกกัดด่าทอกันของ
ตัวละคร และการพูดจายั่วโมโหของตัวละคร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2   มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง ในรูปแบบการบ่งชี้ทางมุขตลก
ซึ่งประกอบไปด้วย 
   Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร การเหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระทําอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินจริง  
   Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 
 
โดยการศกึษาวิจัยพบความถี่ของรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก ดังตารางที่ 4.14  ดังนี้ 
 
ฉากที/่ตอน 

 
Parody 

 
Slapstick 

 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

 
Black 
Comedy 

 
Clown 
Comedy 

1 หลวงพี่โจอี้สวดมนต์ 1      

2 เพื่อนหลวงพี่โจอี้มาหาหลวงพี่โจอี้   1    

3  เพื่อนหลวงพี่โจอี้แร็พ 1      

4 หลวงพี่โจอี้โดนควันรถจนหน้าดํา   1    

5 พระในวัดคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1     1 

6  หลวงพี่โจอี้ออกเดินทาง   1    

7  หลวงพี่โจอี้คิดว่าตัวเองบินข้าม
แม่น้ําได้ 

  1    

8  หลวงพี่โจอี้จินตนาการว่าตัวเองขี่
เต่ายักษ์ 

  1    

9 หลวงพี่โจอี้เดินฝ่าพายุจนจีวรหลุด   1    

10 หลวงพี่โจอี้โดนพายุพัดจนตัวลอย  1     

11 พระในวัดคุยกัน 1     1 

12 ชาวบ้านคุยกัน 1     1 
13 ชาวบ้านคุยกับชาวต่างชาติ   1   1 

14  ชาวบ้านปรึกษากันเองเรื่อง 1     1 
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ฉากที/่ตอน 

 
Parody 

 
Slapstick 

 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

 
Black 
Comedy 

 
Clown 
Comedy 

ภาษาอังกฤษ  
15  หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ 1     1 

16 พระรูปร่างสูงใหญ่คุยกับพระอีกรูป   1   1 

17  หลวงพี่โจอี้เทศนาชาวบ้าน 1     1 

18  พระคุยกับพระ 1     1 

19  ชาวบ้านวิ่งหลบก้อนกิน  1     
20 พระเอาหมวกกันน็อคมาใส่กันก้อน
หิน 

  1   1 

21  พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1     1 

22  พระออกเดินบิณฑบาตแล้วล้ม  1    1 

23   ชาวบ้านตักบาตร 1     1 
24   ชาวบ้านคุยกับชาวบ้าน 1     1 
25    หลวงพี่โจอี้คุยกับพระ 1     1 
26   ชาวบ้านคุยเรื่องภาษาอังกฤษ 1     1 

27  งานแต่งงานชาวบ้านกับ
ชาวต่างชาติ 

  1   1 

28   เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ   1   1 
29   ชาวบ้านคุยกันถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อ
คืน 

  1   1 

30    พระคุยกับหลวงพี่โจอี้ 1     1 
31  หลวงพี่โจอี้คุยกับชาวบ้าน 1     1 
32   ตัวโกงคุยกับลูกน้อง 1     1 

33  ชาวบ้านวิ่งหลบหิน  1    1 
34  หลวงพี่โจอี้หลบหินจนตัว
มอมแมม 

  1    

35  หลวงพี่โจอี้คุยกับตัวโกง 1      
36   ชาวบ้านซุ่มซ่ามจนเจ็บตัว  1    1 
37   ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติ 1     1 

38   ตัวโกงตบหัวลูกน้อง  1    1 
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ฉากที/่ตอน 

 
Parody 

 
Slapstick 

 
Screwball 

 
Populist 
Comedy 

 
Black 
Comedy 

 
Clown 
Comedy 

39 หลวงพี่โจอี้ทําความสะอาดวัด   1    

40 พระคุยกับพระ 1     1 
41 ชาวต่างชาติทําท่าทางตลก   1   1 
42 ชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษ 1     1 

จํานวนรวม 21 6 15 0 0 29 

 
 ซึ่งข้อมูลจากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏ
ในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2นั้น รูปแบบของมุขตลกประเภทมุขตลกที่เกิดจาก
นักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) นั้น ปรากฏความถี่เป็นอันดับ 1 เน่ืองด้วยตัวละครภายใน
ภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่งนั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ   
 

                                                    
 
ภาพที่ 4.22 ภาพมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) ซึ่งภายในภาพประกอบไปด้วย 
เทพ โพธิ์งาม , ชูศรี เชิญยิ้ม ,โยกเยก เชิญยิ้ม 
 

  สําหรับอันดับที่ 2 คือ รูปแบบของมุขตลกประเภทไร้เดียงสา (Screwball)  ซึ่งหมายถึง มุข
ตลกที่เกิดจากการกระทําอันไร้เดียงสาเหนือความคาดหมายของตัวละครเช่น ความซุ่มซ่าม ความไม่รู้
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ซึ่งภายในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง2 มุขตลกประเภทไร้เดียงสา (Screwball)  จะ
พบได้จากการที่ตัวละครมี ปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ   โดยในเร่ืองหลวงพี่เท่ง 2 นั้นมุขตลกประเภท
ไร้เดียงสา (Screwball)  จะเกิดควบคู่ไปกับมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ 
(clown comedy) 
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ภาพที่4.23หลวงพี่โจอ้ีกําลังไม่เข้าใจสิ่งที่ฝรั่งพูดซึ่งเป็นมุขตลกแบบไร้เดียงสา (Screwball) 
 
 
 
 

                                                   
ภาพที่4.24นักแสดงตลกกําลังคุยถึงความไม่เข้าในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นมุข ตลกแบบ มุขตลกที่เกิดจาก
นักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) ผสมกับ มุขตลกไร้เดียงสา(Screwball) 
 
 สําหรับอันดับที่ 3 และ 4 นั้นคือ มุขตลกประเภทล้อเลียนหรือด่าทอ (Parody)  และ มุข
ตลกเจ็บตัว (Slapstick) อย่างไรก็ตามมุขตลกทั้ง 2 ประเภทนี้น้ันยังเกิดควบคู่กับมุขตลกประเภท  มุข
ตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) อีกด้วย 
 

                                                   
 
                  ภาพที่4.25ชาวบ้านกําลังหลบก้อนหินซึ่งเป็นมุขแบบมุขตลกเจ็บตัว (slapstick) 
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               ภาพที่4.26หลวงพี่โจอ้ีโดนพูดจาล้อเลียนแสดงมุขตลกแบบมุขตลกล้อเลียน( parody) 
 
 
 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดที่ผู้วิจัยทําการศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2สามารถสรุป มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏ โดยจําแนกเน้ือหาตารม
รายละเอียดดังนี้ 
 
- ด้านภาพ(ฉาก) 
สําหรับ สัญญะด้านภาพ ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ ภาพ (ฉาก) ชุมชน  ซึ่งประกอบไปด้วย 
ภาพ (ฉาก ) ชุมชน ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ เป็นภาพของการดําเนินชีวิตของตัวละคร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวละครที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพและมีกิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากจึงมีพื้นที่ให้มุขตลก
ต่างๆสามารถใส่ลงมาได้มากตามปัจจัยของสถานการณ์นั้นๆ  
 
- ด้านแสง 
สําหรับ สัญญะด้านแสง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ แสงแบบ แสงจ้า (High-key) มากที่สุด 
เน่ืองด้วยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะท้อนถึงการเล่าเร่ืองอย่างสนุกสนานแต่แส งชนนิดน้ีภายใน
เร่ืองหลวงพี่เท่ง2สะท้อนถึงความรู้สึกที่แห้งแล้ง  ซึ่งพบได้มากจากมุขตลกที่ปรากฏในตอนต้นเร่ืองที่
หลวงพี่โจอ้ีต้องออกเดินทางผ่านสิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้ง 
 
 
 
 

DPU



93 
 

- ด้านสี 
สําหรับ สัญญะด้านสี ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ สีโทนส้ม /เหลือง ซึ่งตามคุณลัก ษณะของ
สีดังกล่าวบ่งบอกถึงการให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการเล่าเร่ืองของ 
ภาพยนตร์ตลกที่ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสบายตาในการชมภาพยนตร์  
และสีโทนส้มเหลืองนั้นยังมีความหมายที่สอดคล้องกับแนวทางของตัวละครเอกและชื่อของ
ภาพยนตร์ นั้ นคือ  หลวงพี่โจอ้ี ซึ่งการแต่งกายของพระนั้น จีวรสีจะออกไปในแนวทาง ส้ม /เหลือง 
ตามหลักพระพุทธศาสนา  
 
- ด้านเสียง  
สําหรับ สัญญะด้านเสียง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ  เสียงดนตรีประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มีเน้ือร้องโดยในภาพยนตร์เร่ือ งหลวงพี่เท่งนั้นจะเป็นเสียงของกลอง
หรือตะโพน จะปรากฏในตอนจบของมุขตลก ต้องการสะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ขันแบบ
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นเสียงดนตรีในทํานองเดียวกันทั้งเร่ือง 
 
 
-ด้านสัญลักษณ์ 

สําหรับ สัญญะด้านสัญลักษณ์  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ
สถานที่ วัด ซึ่ง ประกอบไปด้วยพื้นที่ในบริเวณวัดโดยรอบซึ่งมีความหมายตามคุณลักษณะคือ เป็น
พื้นที่อันบริสุทธิ์ สะอาด โดยสอดคล้องกับมุขตลกที่เกิดขึ้นจะเป็น มุขตลกที่สะอาด ไม่มีการกระทํา 
หรือ กริยาที่หยาบคายมาใช้เป็นมุขตลก 
                สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสองคือ พระ  ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึงหลวงพี่โจอ้ีและพระอีก
หลายองค์ที่ประจําอยู่ในวัด  โดยตามคุณลักษณะมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ สะอาด สอดคล้อง 
กับคุณลักษณะของวัด ดังนั้นมุขตลกที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของวัด โดยมุขตลกนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับการนําปัญญาให้แก่ผู้ไม่รู้โดยใช้ ถ้อยคําที่ตลกขบขัน เข้าใจง่าย และสุภาพ 

 สําหรับสัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสาม คือ ชาวบ้าน โดยเป็นตัวแทนของความไม่รู้ ไร้
เดียงสา  มุขตลกที่เกิดส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความซุ่มซ่ามหรือความไร้เดียงสาต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
เช่น การกระทําที่ก่อให้เกิดการ เจ็บตัวอันมีสาเหตุมาจากความซุ่มซ่าม หรือ การด้อยความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งก่อให้เกิดมุขตลกที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติ  
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- ด้านภาษา 
สําหรับ สัญญะด้านภาษา  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่นั้นมีการแสดงออกของ

ด้านอวัจนภาษามากว่าวัจนภาษา เพราะในภา พยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2  จะแสดงมุขตลกด้านที่
เกี่ยวกับกระทําอันไร้เดียงสาของชาวบ้านมาเป็นมุขตลกมากที่สุดซึ่งมุขดังกล่าวจะพบมากในตัว
ละคร พระและ ชาวบ้าน 

สําหรับภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2 ด้านวัจนภาษา จะปรากฏ
มากตัวละครชา วบ้านเช่นกัน โดยมั กเกี่ยวกับความไม่รู้ของชาวบ้านทั้งในด้านการวางตัวและการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ  
 
รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก 

 สําหรับรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2
นั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของมุขตลกประเภทมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ  (clown 
comedy) เน่ืองด้วยตัวละครภายในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2นั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่
เป็นนักแสดงตลกอาชีพ  แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของมุขตลกประเภทมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลก
อาชีพ (clown comedy) ภายในเร่ือง หลวงพี่เท่ง 2 นั้น ยังมีการซ้อนรูปแบบของมุ ขตลกประเภทมุข
ตลกไร้เดียงสา (Screwball) , มุขตลกเจ็บตัว(Slapstick) , มุขตลกล้อเลียน(Parody) ควบคู่กันไปตามแต่
สถานการณ์ของมุขตลกนั้นๆ 
 
4.1.3 มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย เร่ือง “ ผีหัวขาด ”   
ออกฉายคร้ังแรกเมื่อวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
ผู้กํากับ             คมสัน ตรีพงษ์  
นักแสดงนํา       ฌานิศ ใหม่เสมอ   นพวรรณ ศรีนิกร   เทพ โพธิ์งาม   โน้ต เชิญยิ้ม   ไอริณ ศรีแก้ว  
                       จตุรงค์ ม๊กจ๊ก  
ทุนสร้าง           24 ล้านบาท 
รายได้              85  ล้านบาท 

 เร่ืองย่อ : ไอ้เดี่ยวเด็กหนุ่มลูกกําพร้า ได้รํ่าเรียนมวยมาจากพ่อซึ่งเป็นนักมวยเก่าหลังจาก
พ่อไอ้เดี่ยวตาย ได้บอกให้ออกตามหาเพื่อนชื่อโกร๋น ซึ่งเป็นเพื่อนรักแต่เก่าก่อนที่หมู่บ้านใต้เมื่อไอ้
เด่ียวมาถึงหมู่บ้านใต้ มันไม่รู้จักใครจึงต้องไปอาศัยวัดซุกหัวนอน ที่นั่นทําให้มันได้เจอกับทับทิม
สาวสวยประจําหมู่บ้าน จนเกิดความรักกัน   เมื่อพ่อของทับทิมรู้เร่ืองนี้เข้าก็ไม่พอใจ  พยายามกีดกัน
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http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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คนทั้งสองออกจากกัน เพราะพ่อทับทิมต้องการให้เธอแต่งงานกับไอ้มาด ลูกชายกํานันเข้ม ซึ่งเป็น
นักมวยเก่งกาจของหมู่บ้านใต้ แต่มีนิสัยเกะกะระรานชอบหาเร่ืองคนอ่ืนเพราะถือว่าตัวเองเก่งมวย
และเป็นลูก ชายกํานัน วันหนึ่งขณะที่ไอ้มาดกําลังรุมทําร้ายชาวบ้านคนหนึ่งอยู่นั้น  ไอ้เดี่ยวได้เข้ามา
ช่วยชายคนนั้น ทําให้ไอ้มาดไม่พอใจ ทั้งสองจึงทะเลาะกัน ก่อนไปไอ้มาดกล่าวคําอาฆาตผูกใจเจ็บ
ไอ้เดี่ยวไว้  หลังจากนั้นไม่นานไอ้เดี่ยวได้รู้จักกับอาจารย์โกย คือโกร๋นที่มันตามหา  อาจารย์โกยมี
ลูกศิษย์คนสนิทชื่อไอ้หมึกซึ่งชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจ วันหน่ึงไอ้หมึกไปเล่นการพนันที่
บ่อนเฮียย้ง แต่ถูกสมพงศ์ลูกชายเฮียย้งโกง จนเป็นหนี้เป็นสินมากมาย สมพงศ์ขอให้ไอ้มาด เพื่อน
สนิทของมันมาทวงหนี้กับไอ้หมึก   เมื่อไอ้หมึกไม่มีเงินให้ ไอ้มาดกับพวกก็รุมทําร้ายไอ้หมึกจน
สะบักสะบอม ไอ้เดี่ยวซึ่งบังเอิญเดินผ่านมาเจอได้เข้ามาช่วยไอ้หมึกไว้  เพราะมันรักไอ้หมึกเหมือน
น้องชาย ไอ้เดี่ยวคิดจะช่วยไอ้หมึกลงแข่งควายกับสมพงศ์ และต่อยมวยกับไอ้มาดในงานประจําปี
ของหมู่บ้าน เพื่อหาเงินมาใช้หนี้แทนไอ้หมึก ไอ้เดี่ยวชนะทั้งการแข่งมวยและแข่งควาย  ทําให้ไอ้
มาดและสมพงศ์เจ็บแค้นในตัวไอ้เด่ียวมากขึ้นไปอีก และมันยิ่งแค้นมากขึ้นเมื่อเห็นทับทิมมีใจ
ให้กับไอ้เด่ียว   คืนนั้นหลังจากการแข่งชกมวย เสือเม่นลอบเข้าไปตัดเศียรพระในโบถส์  ไอ้เดี่ยว
เห็นก็ตามไปขัดขวางระหว่างทาง ไอ้มาดและสมพงศ์ซึ่งไม่พอใจไอ้เดี่ยว ได้แอบดักทําร้ายไอ้เดี่ยว 
ไอ้มาดใช้มีดฟันคอไอ้เดี่ยวตายคาที่   ตอนนั้นเองเสียงฟ้าร้องฝนตกอย่างหนัก ก็เกิดสายฟ้าฟาดผ่า
ลงตรงเศียรพระนั้นละลาย หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกับร่างไอ้เดี่ยว ไอ้เดี่ยวฟื้นคืนชีพขึ้นมา
กลายเป็นผีหัวขาด กลับไปจัดการกับพวกมารศาสนาและชําระแค้นกับคนที่ฆ่ามัน นําความสงบสุข
กลับคืนมาแก่หมู่บ้านได้อีกครั้ง  

ส่วนที่1 : มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง “ผีหัวขาด” ประกอบด้วย 

ภาพ           ได้แก่  วัด ชุมชน  อาศรม 
แสง           ได้แก่  แสงจ้า(High-key)  แสงสลัว (Low-key)  แสงปกติ(Narrative) 
สี                ได้แก่  โทน ส้ม/เหลือง  ฟ้า/น้ําเงิน    ดํา 
เสียง           ได้แก่  เสียงดนตรีประกอบ   เสียงเพลงประกอบ 
ภาษา          ได้แก่  วัจนภาษา   อวัจนภาษา 
สัญลักษณ์  ได้แก่  คนพิการ เพศที่ 3  คนทรง  ชุมชน  อาศรม 
 
 
        โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถี่ของการปรากฏมายาคติของมุขตลกเร่ือง ผีหัวขาด ดัง 
รูปตารางที่ 4.15 ถึงรูปตารางที่ 4.20   ดังนี ้
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ตารางที่ 4.15 แสดงความถี่ของ ภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏในมุขตลกเร่ือง “ผีหัวขาด” 

ฉากที่/ตอน วัด อาศรม ชุมชน 
1 หมอผีมาป่าช้า   1 

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี   1 
3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว   1 

5 ผีสาวปรากฏตัว   1 

6  หมอผีทํานํ้ามันพราย   1 

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก   1 
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า   1 

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น   1 

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์   1 

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี   1 

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว   1 
14  ลูกศิษย์มเีรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น   1 

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข   1 

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ   1 
17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง  1  

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี  1  

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี  1  
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว  1  
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผ ี  1  

22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี  1  

23   ลูกศิษย์หมอผีทํานํ้ามันพรายหกใส่ตัวเอง  1  
24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย  1  
25   ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                       1  
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ฉากที่/ตอน วัด อาศรม ชุมชน 
26   ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                           1  
27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี  1  

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                            1  
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                         1 
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                       1   
31  คนแคระต่อยมวย   1 
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                    1 
33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง  1  
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง  1  

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของท่ีขโมยมาไปจํานํา   1 
36    ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                          1  
37   หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน           1  

38  พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                           1 
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก 1   
40 หลวงพี่วิ่งหนีผี 1   
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี   1 
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก   1 

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง   1 
44  หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                                1 

จํานวนรวม 3 16 25 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด ผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 
ด้าน ภาพ (ฉาก) ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า ภาพ (ฉาก) ที่มุขตลกได้ปรากฏนั้ น แสดง
ความถี่ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของฉากไว้ดังนี้ 

- ฉากชุมชนชนบท ได้แก่ ชุมชน การดําเนินชีวิตของตัวละคร  สิ่งก่อสร้างใดๆที่ไม่ได้ใช้เพื่อ
พักอาศัย  

- อาศรม  สถานที่ทรงเจ้าเข้าผี  ดูดวง และบริเวณโดยรอบอาศรม 
       -      วัด ได้แก่สถานที่ในบริเวณวัด 
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จากตารางที่ 4.15 สามารถอธิบายได้ว่า ภาพ (ฉาก)  ที่สะท้อนถึงมายาคติของมุข
ตลกในภาพยนตร์เร่ือง ผีหัวขาด  พบว่า ภาพ (ฉาก) ที่แสดงความถี่ในการปรากฏของมุข
ตลกมากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงได้แก่ ภาพ (ฉาก) ชุมชนชนบท ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพ
(ฉาก) ชุมชน ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ  ภาพของการดําเนินชีวิตของตัวละคร 
ประกอบไปด้วยตัวละครที่ประกอบไปด้วยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพและเกิด
กิจกรรมต่างๆค่อนข้างมากจึงมีพื้นที่ให้มุขตลกต่างๆสามารถใส่ลงมาได้มากตามปัจจัย
ของสถานการณ์นั้นๆ  

                                      
                         ภาพที่ 4.27  ชุมชน ชนบท ที่ตัวละครใช้ดําเนินชีวิตประจําวัน 
 

สําหรับภาพ (ฉาก) ที่ปรากฏความถี่เป็นอันดับรองลงมา คือ ภาพ (ฉาก)  อาศรม
ถือเป็นฉากหลักในการบอกเล่าความเป็นมาและกิจกรรมต่างๆที่ตัวละครหลักซึ่งก็คือ 
เด่ียว ประกอบกับ ตัวละครที่อาศัยอยู่ในอาศรม และผู้ คนที่แวะเวียนเข้ามาต่างก็เป็น
นักแสดงที่แสดงตลกเป็นอาชีพ 

 
 

 
ภาพที่ 4.28 แสดงบรรยากาศอาศรม 
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ตารางที่ 4.16 แสดงความถี่ของ แสง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง  “ผีหัวขาด” 
 

ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
1 หมอผีมาป่าช้า  1  

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี  1  
3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี  1  

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว  1  

5 ผีสาวปรากฏตัว  1  

6  หมอผีทํานํ้ามันพราย  1  

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก  1  
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า  1  

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น  1  

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์  1  

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี   1 

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว   1 
14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น   1 

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข   1 

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ   1 
17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง   1 

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี  1  
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว  1  
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี   1 

22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 

23   ลูกศิษย์ทําน้ํามันพรายหกใส่ตัวเอง 1   
24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย   1 
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ฉากที่/ตอน 
แสงจ้า 

(High-key) 
แสงสลัว 

(Low-key) 
แสงปกติ 

(Narrative) 
25   ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                        1 
26  ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                            1 
27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี 1   

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                             1 
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                         1 
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                       1   
31  คนแคระต่อยมวย 1   
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                    1 
33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง 1   
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง   1 

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของท่ีขโมยมาไปจํานํา   1 
36    ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                           1 
37   หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน            1 

38   พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                         1   
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก  1  
40 หลวงพี่วิ่งหนีผี  1  
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี   1 
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก   1 

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง   1 
44    หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                                1 

จํานวนรวม 6 14 24 

 
           จากการศึกษ าภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาดผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 

ด้าน แสง ของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่า แสงที่มุขตลกได้ปรากฏนั้น แสดงความถี่ โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของแสงไว้ดังนี้ 

- High – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงความร่าเริงสนุกสนาน  
- Low – Key Tonality  แสดงให้เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว  ความลึกลับ 
- Narrative Tonality  ใช้บอกเล่าเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้ติดตามเร่ืองได้ง่าย 
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               จากตารางที่ 4.16  สามารถอธิบายได้ว่า แสงที่ปรากฏในมุขตลก จากภาพยนตร์ เร่ือง  ผีหัว
ขาด พบว่าเป็นแสงแบบปกติ (Narrative) มากที่สุด เนื่องด้วยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะท้อนถึง
การเล่าเร่ืองอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา  ซึ่งพบได้มากจากมุขตลกที่ปรากฏแทบทั้งเร่ือง 
                 สําหรับแสงที่ปรากฏในมุขตลกเป็นอันดับ 2 คือ แสงแบบแสงสลัว (Low – key)ซึ่งมี
คุณลักษณะที่แสดงถึง อันต ราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ ซึ่งพบได้มากในช่วงหลังจากที่ตัว
ละครพระเอกได้กลายเป็นผีหัวขาดและออกมาหลอกหลอนชาวบ้านและออกล้างแค้น 
                สําหรับแสงแบบแสงจ้า (High – key) ที่ปรากฏเป็นอันดับ 3 ซึ่งมีคุณลักษณะที่แสดงถึงร่า
เริงสนุกสนาน ซึ่งจะพบได้ในช่วงแรกของเร่ืองซึ่งมีอยู่อย่างไม่มากนัก 
 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงความถี่ของ สี ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “ผีหัวขาด” 

ฉากที่/ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ด า 

1 หมอผีมาป่าช้า   1 

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี   1 
3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   1 

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว   1 

5 ผีสาวปรากฏตัว   1 

6  หมอผีทํานํ้ามันพราย   1 

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก   1 
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า   1 

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น   1 

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์   1 

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี 1   

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1   
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว 1   
14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น 1   

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข 1   

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ 1   
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ฉากที่/ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ด า 

17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง 1   

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1   

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี   1 
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว   1 
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี 1   

22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1   

23  ลูกศิษย์หมอผีทํานํ้ามันพรายหกใส่ตัวเอง  1  
24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย 1   
25   ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                      1   
26   ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                          1   
27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี  1  

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                           1   
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                       1   
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                        1  
31  คนแคระต่อยมวย  1  
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                  1   
33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง  1  
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง 1   

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของท่ีขโมยมาไปจํานํา 1   
36   ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                          1  
37   หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน          1   

38   พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                          1  
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก   1 
40 หลวงพี่วิ่งหนีผี   1 
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี 1   
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก 1   

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง 1   
44    หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                              1   
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ฉากที่/ตอน โทนส้ม/เหลือง ฟ้า ด า 

จํานวนรวม 23 7 14 

 
 จากการศึกษาภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาดผู้วิจัยได้ศึกษามายาคติในรูปแบบของสัญญะ 

ด้าน สีของภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว โดยสํา หรับรูปแบบสัญญะในส่วนของสีนั้น จากบทที่ 2 ซึ่งได้
อธิบายไว้ว่าสี มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์  สีแต่ละสีให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกัน เช่น สีวรรณะร้อน
จะให้ความรู้สึกมีพละกําลัง รื่นเริง ส่วนวรรณะเย็นให้ความรู้สึก สงบ สบายใจ นอกจากนี้สียังมี
ความเป็นสากลในการให้ความรู้สึกทางจิตวิทยาแก่มนุษย์ที่อยู่ทั่วโลกอีกด้วย  ตัวอย่าง เช่น 
        
             -สีน้ําตาล แสดงถึงความมั่นคง ปลอดภัย ความอบอุ่น รักความสบาย รักสันโดษ 
 - สีแดง กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเร่าร้อน ความร้อนใจ 
 - สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงให้เห็นถึงความผ่อนคลาย สร้างความขรึม สง่างาม 
 - สีเหลือง ให้ความรู้สึกสว่างสดใส มีพลัง ร่าเริงเบิกบาน 
 - สีม่วง หมายถึง ชัยชนะ ความงามที่เร่ิมเสื่อมถอย ให้ความรู้สึกเศร้าหรือลึกลับ 
 - สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด สุภาพ 
 - สีดํา แทนความลึกลับ ว่างเปล่า หดหู่ เศร้าใจ 
 
              จากตาราง 4.17 สามารถอธิบายได้ว่า สี ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ือง   
ผีหัวขาด พบว่าเป็น โทนสีส้ม /เหลือง มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งตามคุณลักษณะของสี
ดังกล่าวบ่งบอกถึงการให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวการเล่า
เร่ืองของ ภาพยนตร์ตลกที่ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสบายตาใน
การชมภาพยนตร์  
 
                สําหรับโทนสีฟ้า /น้ําเงิน แสดงความถี่ในการปรากฏในมุขตลกเป็นอันดับที่ 2  
โดยโทนสีฟ้า/น้ําเงินนั้น ตามคุณลักษณะให้อารมณ์และความรู้สึกผ่อนคลาย  โดยโทนสี
ดังกล่าวจะปรากฏในตอนที่ ตัวละครเด่ียวและทับทิมอยู่ด้วยกัน โดยจะปรากฏในตอนที่
ตัวละครตามที่กล่าวมามีความสุข การไปเที่ยวด้วยกันผ่านภาพ(ฉาก) สถาที่ธรรมชาติ 
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                 ส่วนอันดับที่สามซึ่งก็คือ  โทนดํา โดยโทนสีดํานั้นมีคุณลักษณะความลึกลับ  
น่าสะพรึงกลัว ซึ่งโทนสีดังกล่าว จะพบได้มากในช่วงท้ายของเร่ืองซึ่งเป็นตอนที่เด่ียว
กลายเป็นผีหัวขาดและสร้างความหวาดกลัวให้แก่ชุมชน 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงความถี่ของ เสียง ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “ผีหัวขาด” 

ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงบรรเลง 
1 หมอผีมาป่าช้า 1  

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี 1  
3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1  

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว 1  

5 ผีสาวปรากฏตัว   

6  หมอผีทํานํ้ามันพราย 1  

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก 1  
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า  1 

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น 1  

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์   

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี 1  

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว 1  
14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น  1 

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข 1  

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ  1 
17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง 1  

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผ ี   

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี   
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว   
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี 1  

22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี   
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ฉากที่/ตอน เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงบรรเลง 
23   ลูกศิษย์หมอผีทํานํ้ามันพรายหกใส่ตัวเอง 1  
24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย  1 
25   ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                        
26   ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                          1  
27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี 1  

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                             
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                         
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                        1 
31  คนแคระต่อยมวย  1 
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                  1  
33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง 1  
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง   

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของท่ีขโมยมาไปจํานํา 1  
36  ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                         1  
37  หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน           1 

38   พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                          1 
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก   
40 หลวงพี่วิ่งหนีผี  1 
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี   
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก 1  

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง   
44    หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                               1 

จํานวนรวม 20 10 

 
จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ความถี่ของเสียงที่ปรากฏในมุขตลกจาก

ภาพยนตร์เร่ือง ผีหัวขาด พบว่าเสียงแบ่งได้ 2 แบบคือ 
แบบที่ 1 คือเสียงดนตรีประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มีเน้ือร้อง

โดยในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาดนั้นจะเป็นเสียงกลอง จะปรากฏในตอนจบของมุขตลก ต้องการ
สะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ขันแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นเสียงดนตรีในทํานองเดียวกันทั้งเร่ือง 
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แบบที่ 2 คือเสียงเพลงประกอบ ซึ่งเป็นเสียงที่มีทํานอง ดนตรี  ไม่มีเนื้อร้องซึ่งใช้ในการจบ
มุขตลกเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในตอนที่ มุขตลกนั้นๆ ใช้ตัวละครในการเล่นมุขตลกจํานวนมาก 
โดยให้อารมณ์ที่สนุกสนาน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงความถี่ของ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “ผีหัวขาด” 
 

ฉากที่/ตอน คนพิการ คนทรง เพศที่3 
สถานที่ 

ชุมชม อาศรม 
1 หมอผีมาป่าช้า  1    

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี   1    
3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1     

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว 1     

5 ผีสาวปรากฏตัว      

6  หมอผีทํานํ้ามันพราย  1    

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก 1     
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า 1 1  1  

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น 1     

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์ 1 1    

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี 1 1    

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1    1 
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว 1    1 
14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถิ่น 1   1  

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข 1    1 

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ 1   1  
17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง 1    1 

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1    1 

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผ ี     1 
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว  1   1 
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ฉากที่/ตอน คนพิการ คนทรง เพศที่3 
สถานที่ 

ชุมชม อาศรม 
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี 1   1 1 
22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1    1 

23   ลูกศิษย์หมอผีทํานํ้ามันพรายหกใส่
ตัวเอง 

1    1 

24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย   1  1 
25  ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                        1  1 
26  ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                          1  1  1 
27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี  1 1  1 

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                           1  1  1 
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                       1  1  1 
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                          1  
31  คนแคระต่อยมวย 1   1  
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                       
33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง 1    1 
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง     1 

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของท่ีขโมยมาไป
จํานํา 

   1 1 

36    ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                           1  1 
37   หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน           1   1 

38   พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                            1  
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก    1  
40 หลวงพี่วิ่งหนีผี    1  
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี 1    1 
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก     1 

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง      
44    หมอผเีรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                              1 1    

จํานวนรวม 23 9 7 10 23 
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จากตารางที่ 4.19 สามารถอธิบายได้ว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ 

เร่ือง ผีหัวขาด พบว่าเป็นสัญลักษณ์ เกี่ยวกับสถานที่มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึง ได้แก่ อาศรม และคน
พิการ  โดยจะปรากฏความถี่ในช่วงแรกและและช่วงกลางของภาพยนตร์  โดยอาศรมนั้นจะเป็น
ภาพแทนของสถานที่ที่อโคจ ร  หลอกลวง  และ คนพิการน้ันจะเป็นสัญลักษณ์ของความไม่รู้เร่ือง  
ความด้อยสมรรถณภาพ 

 

                                         
                                          ภาพที่ 4.29 แสดงถึงสัญลักษณ์ของอาศรม 
 

 
 

ภาพที 4.30 แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของคนพิการ 
 
สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสองคือ ชุมชน โดยเป็นตัวแทนของความเป็นชนบท 

ชีวิตประจําวันของคนต่างจังหวัดมุขตลกที่เกิดส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความซุ่มซ่ามหรือความไร้
เดียงสาของชาวบ้านต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
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ภาพที่ 4.31 แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของชุมชน 
 
                 สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสามคือ คนทรง  ซึ่งตามเน้ือเร่ืองสื่อความหมายถึง ความ
เป็น ผู้นําทางความคิด ของชาวบ้าน มุขตลกที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของ
ชาวบ้านในด้านไสยศาสตร์ 

                                                             
                                          ภาพที่ 4.32 แสดงสัญลักษณ์ของคนทรง 
 
              และสัญลักษณ์ที่ปรากฏความถี่ในอันดับที่ 4 นั้น คือ เพศที่3 โดยจะปรากฏความถี่ในช่วงที่
ตัวละครของเด็กวัดโดนนํ้ามันพรายจึงทําให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งเพศที่ 3ใน ภาพยนตร์เ ร่ือง ผี
หัวขาด จะเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคม ก่อให้เกิดการไม่ยอมรับและล้อเลียน
ในท้ายที่สุด 
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ภาพที่ 4.33 แสดงสัญลักษณ์ของเพศที่สาม 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงความถี่ของ ภาษา ที่ปรากฏในมุขตลกของภาพยนตร์เร่ือง “ผีหัวขาด” 
 

ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ 
การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

ความพิการ 
การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

1 หมอผีมาป่าช้า  1    

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี 1     

3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี    1  

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว   1   

5 ผีสาวปรากฏตัว 1     

6  หมอผีทําน้ํามันพราย 1     

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก  1    
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า     1 

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น   1   

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์     1 

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี     1 

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี  1    
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว   1   

14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถ่ิน  1    
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ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ 
การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

ความพิการ 
การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข    1  

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ   1   

17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง    1  

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี  1    

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี 1     
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว  1    
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี    1  
22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1     

23   ลูกศิษย์หมอผีทําน้ํามันพรายหกใส่
ตัวเอง 

    1 

24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย    1  
25   ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                         1  
26  ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                           1    

27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี  1    

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                             1   
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                       1     
30   ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                       1     
31  คนแคระต่อยมวย    1  
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                  1     

33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง    1  
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง  1    

35 ลูกศิษย์หมอผีเอาของที่ขโมยมาไปจํานํา    1  
36    ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                             1 
37   หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน              1 

38   พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                         1     
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก     1 

40 หลวงพี่ว่ิงหนีผี     1 
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี 1     
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ฉากที่/ตอน 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 

การพูด
ล้อเลียน 

การด่าทอ 
การเจ็บตัว
ของตัวละคร 

ความพิการ 
การกระท าอัน
ไร้เดียงสา 

42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก    1  

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง    1  
44    หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                                 1  

จํานวนรวม 10 9 5 12 8 

 
จากตารางที่ 4.20 สามารถอธิบายได้ว่า ภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากกภาพยนตร์เร่ือง ผี

หัวขาด พบว่า มีการแสดงออกของภาษาด้าน อวัจนภาษา มากกว่า วัจนภาษา เพราะในภาพยนตร์ผี
หัวขาด   จะแสดงมุขตลกด้านที่เกี่ยวกับการกระทําของตัวละครมากที่สุด  โดยใช้ความพิการของตัว
ละครมาเป็นมุขตลกเช่น  อาการหูตึง  อาการตาเหล่  การแสดงพฤติกรรมแบบเพศที่ 3  และยังพบว่า
หารกระทําที่พบได้มากอีกอย่างหนึ่งคือ การทําร้ายกันของตัวละครเช่น การตบหัวเป็นต้น ส่วนการ
กระทําที่ไร้เดียงสามักเกี่ยวกับ การกระทําที่ซุ่มซ่ามจนทําให้เจ็บตัว หรือการกระทําที่คาดคิดไม่ถึง  
โดยมุขดังกล่าวจะพบมากในตัวละครคนพิการที่อาศัยอยู่ในอาศรมซึ่งสอดคล้องกับตาราง 4.19 

 
สําหรับภาษาที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาด ด้านวัจนภาษา โดยมุขตลกที่

เกิดขึ้นจึงมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคําหยาบคาย หรือ การพูดล้อเลียนผู้ที่พิการหรือการด่าทอ 
ล้อเลียนเพศที่3 ซึ่งจะปรากฏมากในฉาก อาศรม เนื่องจากในสถานที่ดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยของตัว
ละครคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับตาราง 4.19 
 
ส่วนที่ 2   มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด ในรูปแบบการบ่งชี้ทางมุขตลก
ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
   Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร การเหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระทําอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
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                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินจริง  
  Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 
 
โดยการศึกษาวิจัยพบความถี่ของรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก ดังตารางที่ 4.21  ดังนี้ 
 

ฉากที่/ตอน Parody Slapstick Screwball 
Populist 
Comedy 

Black 
Comedy 

Clown 
Comedy 

1 หมอผีมาป่าช้า 1     1 

2 หมอผีทําพิธีปลุกผี 1     1 

3  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผ ี 1     1 

4 ลูกศิษย์หมอผีโดนตบหัว  1    1 

5 ผีสาวปรากฏตัว 1      

6  หมอผีทําน้ํามันพราย 1     1 

7  ลูกศิษย์ปวดท้องหนัก 1     1 
8  หมอผีและลูกศิษย์หนีผีทั้งป่าช้า   1   1 

9 ลูกศิษย์โดนงูกัดที่ก้น  1    1 

10 หมอผีดูดพิษงูที่ก้นลูกศิษย์   1   1 

11 หมอผีและลูกศิษย์แก้ผ้าเพื่อไล่ผี   1   1 

12 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1     1 
13 ลูกศิษย์โดนตบหัว  1    1 

14  ลูกศิษย์มีเรื่องกับนักเลงเจ้าถ่ิน 1     1 

15  ลูกศิษย์โดนล้อเรื่องตาเข 1     1 

16  ลูกศิษย์โดนไล่กระทืบ  1    1 

17  ลูกศิษย์โดนตบหัวเพราะหูตึง 1     1 

18  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1     1 

19  ชาวบ้านไปให้หมอผีช่วยไล่ผี 1     1 
20 หมอผีทําพิธีไล่ผีให้หญิงสาว 1     1 
21  ลูกศิษย์ดูพิธีไล่ผี 1     1 
22  บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี 1     1 
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ฉากที่/ตอน Parody Slapstick Screwball 
Populist 
Comedy 

Black 
Comedy 

Clown 
Comedy 

23   ลูกศิษย์หมอผีทําน้ํามันพรายหกใส่
ตัวเอง 

  1   1 

24   ลูกศิษย์หมอผีกลายเป็นกระเทย 1     1 
25  ลูกศิษย์หมอผีแต่งหน้า                                                                                                      1     1 
26  ลูกศิษย์หมอผีโดนนกด่า                                                                                                                          1     1 

27  ลูกศิษย์เข้าไปกอดหมอผี 1     1 

28   ลูกศิษย์โดนเตะ                            1    1 
29   บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์หมอผี                                                                                                                       1     1 
30  ชาวบ้านเมาในงานวัด                                                                       1      
31  คนแคระต่อยมวย 1      
32   บทสนทนาระหว่างลูกน้องตัวโกง                  1     1 

33 ลูกศิษย์หมอผีโดนด่าเพราะหูตึง 1     1 
34  ลูกศิษย์หมอผีทะเลาะกันเอง 1     1 

35  ลูกศิษย์หมอผีเอาของที่ขโมยมาไป
จํานํา 

1     1 

36  ลูกศิษย์หมอผีผายปอดหมอผี                                                           1   1 
37  หมอผีแต่งชุดเป็นชาวบางระจัน            1   1 

38  พิธีงานแข่งว่ิงควาย                                                                                                         1      
39  เด็กวัดเจอผีพระเอกหลอก   1   1 

40 หลวงพี่ว่ิงหนีผี   1   1 
41 บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับหมอผี 1     1 
42  ลูกศิษย์หมอผีเจอผีพระเอก 1     1 

43  ลูกศิษย์หมอผีต่อสู้กับตัวโกง 1     1 
44  หมอผีเรียกผีคนแคระออกมาช่วย                                                                                                                                                                                              1     1 

จํานวนรวม 31 5 8 0 0 40 

 
ข้อมูลจากตารางที่ 4.21 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏในมุข

ตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาดนั้น รูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลก
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อาชีพ (clown comedy ปรากฏความถี่เป็นอันดับ 1 เน่ืองด้วยตัวละครภายในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาด 
นั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ   
 

                                             
ภาพที่ 4.34 รูปแบบมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) ซึ่งภาย ในภาพ
ประกอบด้วย เทพ โพธิ์งาม , ชูศรี เชิญยิ้ม , ค่อม ชวนชื่น , จาตุรงค์ มกจ๊ก 
 

 สําหรับอันดับที่ 2 คือ รูปแบบของมุขตลกประเภทมุขตลกล้อเลียน (Parody)  ซึ่งหมายถึง มุข
ตลกที่เกิดจากการล้อเลียน เหน็บแนม หรือการด่าทอ  ซึ่งภายในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาด มุขตลก
ประเภท ล้ อเลียน (Parody)  จะพบได้จากการล้อเลียน จิกกัด หรือ ด่าทอ ความพิการของตัวละครที่
อาศัยอยู่ในอาศรมหรือล้อเลียนปมด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งโดยในเร่ืองผีหัวขาดนั้นมุขตลกประเภท
ล้อเลียน (Parody) จะเกิดควบคู่ไปกับมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown 
comedy) อีกด้วย 
 

                                       
 
ภาพที่ 4.35 ตัวละครถูกล้อเลียนในความพิการแสดงมุขตลกประเภทมุขตลกล้อเลียน (parody) 
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             สําหรับอันดับที่ 3 และ 4 นั้นคือ มุขตลกประเภทไร้เดียงสา (Screwball) และ มุขตลกเจ็บตัว  
(Slapstick) จะเกิดควบคู่กั นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล เน่ืองจาก มุขตลกประเภทไร้เดียงสา (Screwball) 
นั้น คือ มุขตลกที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวละครมีความไร้เดียงสาจนทําอะไรอย่างที่ไม่คาดคิดและ
ก่อให้เกิดการเจ็บตัวในที่สุดซึ่งก็คือ มุขตลกประเภทเจ็บตัว (Slapstick) โดยทั้ง2ประเภทนั้นจะพบได้
มากในตัว ละครพิการที่อาศัยอยู่ในอาศรมเช่นกัน  อย่างไรก็ตามมุขตลกทั้ง 2 ประเภทนี้น้ันยังเกิด
ควบคู่กับมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy) อีกด้วย 
 

 
 

ภาพที 4.36 ตัวละครโดนตบอย่างไม่ตั้งใจเป็นมุขที่ผสมระหว่าง 
มุขตลกไร้เดียงสา(screwball) และ มุขตลกเจ็บตัว(slapstick) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดที่ผู้วิจัยทําการศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง 
ผีหัวขาด สามารถสรุป มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏ โดยจําแนกเน้ือหาตารมรายละเอียดดังน้ี 
 
- ด้านภาพ(ฉาก) 
สําหรับ สัญญะด้านภาพ ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ ภาพ(ฉาก) ชุมชนชนบท   ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ภาพ (ฉาก) ชุมชน ตลาด ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ภาพของการดําเนินชีวิตของตัวละคร 
ประกอบไปด้วยตัวละครที่เป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพมากมายและเกิดกิจกรรมต่างๆที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของพื้นที่ค่อนข้างมากจึงมีพื้ นที่ให้มุขตลกต่างๆสามารถใส่ลงมาได้มากตาม
ปัจจัยของสถานการณ์นั้นๆ   
สําหรับสัญญะด้านภาพที่ปรากฏในมุขตลกรองลงมา คือ ภาพ (ฉาก)  อาศรม  เน่ืองด้วย  ฉาก อาศรม
นั้น ประกอบไปด้วยตัวละครที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพทั้งหมด  และในแต่ตัวละครนั้นยังแตกต่างกัน
ทางด้านความพิการซึ่งสอดคล้องกับตารางที่ 4.21 
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- ด้านแสง 
สําหรับ สัญญะด้านแสง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ แสงแบบปกติ (Narrative) มากที่สุด 
เน่ืองด้วยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะท้อนถึงการเล่าเร่ืองอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา แสดงถึงความ
ต่อเน่ือง ดังนั้นแสงแบบปกติ (Narrative) จึงเป็นส่ วนช่วยให้การเกิดของมุขตลกไหลลื่นขึ้นและ
ต่อเน่ือง ซึ่งพบได้มากจากมุขตลกที่ปรากฏแทบทั้งเร่ือง  
 
- ด้านสี 
สําหรับ สัญญะด้านสี ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ สีโทนส้ม /เหลือง ซึ่งตามคุณลักษณะของ
สีดังกล่าวบ่งบอกถึงการให้อารมณ์และบรรยากาศสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวการเล่าเร่ืองของ 
ภาพยนตร์ตลกที่ต้องการความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ โดยโทนสีดังกล่าวจะปรากฏมากในช่วงต้น
เร่ืองจนเกือบปลายเร่ือง โดยจะเป็นช่วงที่มีเร่ืองราวแบบสนุกสนาน เช่น การแข่งขันประจําท้องถิ่น  
การหยอกล้อกันระหว่างตัวละครที่แสดงถึงความสนิทสนมเป็นต้น 
 
- ด้านเสียง  
สําหรับ สัญญะด้านเสียง ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือ  เสียงดนตรีประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เสียงไม่มีทํานองดนตรีและไม่มีเน้ือร้องโดยในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาดนั้นจะเป็นเสียงของการตบ
กลองหรือตะโพน ซึ่งจะปรากฏในตอนจบของมุขตลก ต้องการสะท้อนความสนุกสนานอารมณ์ ขัน
แบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นเสียงดนตรีในทํานองเดียวกันทั้งเร่ือง 
 
-ด้านสัญลักษณ์ 
สําหรับ สัญญะด้านสัญลักษณ์  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่ คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ 
ได้แก่ อาศรมซึ่งจะปรากฏควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ของคนพิการ   โดยจะเป็นมุขตลกที่เกี่ยวกับการ
ล้อเลียนหรือเสียดสีการกระทําของคนพิการ ที่อยู่ในภาพ(ฉาก) อาศรม  สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับ
สองคือ ชุมชน โดยเป็นตัวแทนของความเป็นชนบท ชีวิตประจําวันของคนต่างจังหวัดมุขตลกที่เกิด
ส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากความซุ่มซ่ามหรือความไร้เดียงสาของชาวบ้านต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   
สัญลักษณ์ที่ปรากฏเป็นอันดับสามคือ คนทรง  ซึ่งตามเน้ือเร่ืองสื่อความหมายถึง ความเป็น ผู้นําทาง
ความคิด ของชาวบ้าน มุขตลกที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในด้าน
ไสยศาสตร์   และสัญลักษณ์ที่ปรากฏความถี่ในอันดับที่ 4 นั้น คือ เพศที่3 โดยจะปรากฏความถี่ในช่วง
ที่ตัวละครของเด็กวัดโดนนํ้ามันพรายจึงทําให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งเพศที่3ใน ภาพยนตร์เร่ือง ผีหัว
ขาด จะเป็นตัวแทนของพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคม ก่อให้เกิดการไม่ยอมรับและล้อเลียน 
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- ด้านภาษา 
สําหรับ สัญญะด้านภาษา  ที่ปรากฏในมุขตลกโดยส่วนใหญ่นั้นมีก ารแสดงออกของภาษาด้านอวัจน
ภาษามากว่าวัจนภาษา   โดยในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาด จะเกี่ยวกับการแสดงออกทางความพิการและ
เพศที่3มากที่สุด  โดยใช้การกระทําตัวละครเหล่านี้มาเป็นมุขตลกซึ่งมุขดังกล่าวจะพบมากในตัวละคร
ที่พิการ และเป็นเพศที่3 
 
- รูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลก 
สําหรับรูปแบบการบ่งชี้ของมุขตลกที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาดนั้น โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นรูปแบบของมุขตลกประเภทมุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown comedy)  เน่ือง
ด้วยตัวละครภายในภาพยนตร์เร่ืองผีหัวขาดนั้น เกือบทุกตัวละครเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลก
อาชีพ  แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกที่เกิดจากนักแสดงตลกอาชีพ (clown 
comedy)ภายในเร่ือง ผีหัวขาดนั้น ยังมีการซ้อนรูปแบบของมุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา
(Screwball) ,มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) , มุขตลกล้อเลียน(Parody)ควบคู่กันไปตามแต่สถานการณ์ของ
มุขตลกนั้นๆ  

 4.2  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  interview) เพื่อตอบโจทย์การวิจัย คือ “กระบวนการ
 สร้างมายา คติท่ีปรากฏในมุขตลกว่าเป็น อย่างไร 
  
       จากการศึกษา เร่ือง มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิลม์   
       ทางผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นบุคลากรในค่ายพระนครฟิลม์   
       ทั้งหมด3คน โดยเป็นทีมงานทางด้านการเขียนบทภาพยนตร์ ดังนี้ 
 
                1    คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด 
                2    คุณ  อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ช่วยผู้กํากับจากภาพยนตร์ที่รับ              
                       งานทั้งใน และนอก ค่ายพระนครฟิลม์ (คริสกับจ๋าบ้าสุดๆ,Happy Birthday,ดื้อ,สวย,ดุ) 

3 คุณ นันทกานต์ บานชื่น ผู้ช่วยเขียนบทภาพยนตร์พระนครฟิลม์ 
 

             โดยใช้แนวคิดเร่ืองภาพยนตร์ตลกมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับกระบวนการ
 สร้างมุขตลกภาพยนตร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า  กระบวนการคิดมุขตลกนั้น มี
 ขั้นตอนอย่างไรในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์  และในมุมมองของผู้สร้างภาพยนตร์นั้นมีการให้
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 ความหมายของมุขตลกไว้เป็นอย่างไร  ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3คน กลุ่มตัวอย่างได้
 แสดงทัศนะดังต่อไปนี้ 

  
คุณ อาทิตย์ ยุกตะนันท์  กล่าวถึง ปัจจัยและวิธีคิดของมุขตลกไว้ดังนี้ 
“จริงแล้วมันก็มาจากหลายปัจจัยนะ แต่มุขที่คิดง่ายที่สุดคือ มุขล้อชาวบ้าน (คนอ่ืน) เค้านี่

แหละ  เราแค่หาอะไรซักอย่างมาเป็นประเด็นแล้วมองหามุมที่มันจะตลกได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณจะ
เล่นมุขกระเทย คุณก็ต้องหามุมของกระเทยที่มันตลก  แล้วจับไปอยู่ในสถานการณ์อะไรซักอย่าง 
เช่น  ถ้ากระเทยเข้าห้องน้ํา จะเข้าห้องน้ําหญิงหรือชาย  จะยืนฉี่หรือ นั่งฉี่  แล้ วถ้าเข้าห้องน้ําผู้ชาย 
เจอผู้ชายยืนฉี่อยู่ เค้าจะมีปฏิกิริยายังไง  แค่นี้พื้นที่มุขก็เยอะแล้ว ” (อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ , 17 
กุมภาพันธ์ 2553)   
 

คุณ  นันทกานต์ บานชื่น ได้กล่าวถึงการสร้างมายาคติของมุขตลกไว้ดังนี้ 
“เวลาคิดมุขเนี่ยเราต้องหาวัตถุดิบที่มันสากล  คื อมันต้องมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองชัดเจน 

เช่น กระเทย  ชาวบ้านต่างจังหวัด  คนพิการ  คือ หลับตาแล้วทุกคนรู้ว่าคนแบบนี้เค้าวางตัวยังไง  
แล้วเอาสถานการณ์ไปบีบไง   มันจะตลกของมันเอง”(นันทกานต์ บานชื่น ,17 กุมภาพันธ์ 2553)   

คุณ อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  และ คุณ นันทก านต์ บานชื่น  ได้กล่าวถึงวิธีการใช้มุขตลก
ประเภท มุขตลกล้อเลียน (Parody) ในปัจจุบันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

“ปัจจัยมีเยอะนะ   อย่างมุขด่าหรือคําหยาบเนี่ย มันต้องดูก่อนว่าใครจะเล่น  คือบางคนมัน
ด่าแล้วตลก คําพูดมันดู Soft ลง  อย่างเช่นพี่หม่ํา  แต่ช่วงหลังนี่จะฮิตเร่ื องคําด่าแบบแปลกๆนะ
สังเกตดูไม่ค่อยด่าแบบหยาบ  คือเคยได้ยินนะแล้วจําได้แม่นเลย มันด่าผู้หญิงว่า หน้าตาอย่างกับ 
กิ้งก่าอเมซอน เราก็ไม่เคยเห็นว่ากิ้งก่าอเมซอนหน้าตามันยังไงแต่แบบโคตรขําเลย คิดได้ไง  
(อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ , 17 กุมภาพันธ์ 2553)   
 

“บางทีมันขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ด้วยนะ คือ timing มันต้องได้ ไม่ใช้ว่าจะปล่อยตรงไหนก็
ขํานะ  คือ  คนแบบนี้มันต้องเจอเร่ืองนี้มันถึงจะฮา  ไม่ใช่ว่าตัวละครไหนเจอเร่ืองนี้ก็ฮา ” (นันท
กานต์ บานชื่น ,17 กุมภาพันธ์ 2553)   
 

คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว ได้กล่าวถึง การสร้างมายาคติท่ีแฝงในรูปแบ บความคิดของตัวละคร
ไว้ดังนี้ 
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“  ตัวละครต้องชัดไงว่ามันเป็นคนยังไง   คนเมืองเวลามันเจอปัญหามันก็จะแก้ไขด้วยชุด
ความคิดแบบนึง  คนต่างจังหวัดเจอปัญหามันก็จะแก้ไขด้วยชุดความคิดอีกแบบนึง  ไอ้ความ
แตกต่างนี่แหละเป็นปัจจัยในการเกิดมุข  คือ เราจะแทนความเป็นตัวเองไงตอน ดูแล้วเราจะ
เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเรา เราไม่ทํา ”   (บุญถิ่น ทวยแก้ว, 17 กุมภาพันธ์ 2553)  
 
 โดยสรุปจากบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3คน  สามารถอธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ทัศนะที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการคิดมุขตลกนั่นคือ ในตัวละครแต่ละตัว
นั้นจะถูกประกอบสร้างและให้ความหมายตามมายาคติที่ผู้สร้างต้องการ  โดยมายาคติที่แฝงมากับ
ตัวละครนั้นจะมีลักษณะ 2รูปแบบนั่นคือ  มายาคติทางด้านกายภาพของตัวละคร ซึ่งได้แก่  การ
แสดงออกของตัว  วิธีการวางตัวของตัวละครในสังคม และ มายาคติที่แฝงมากับชุดความคิดของตัว
ละครซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสินใจ  หรือวิธีคิดของตัวละครนั้นๆในกระบวนการคิดมุขตลกนั้น
แนวคิดที่สําคัญและถูกนํามาใช้อย่างบ่อยครั้งมักจะเป็น มุขตลกประเภทล้อเลียน (Palody) และมุข
ตลกประเภทไร้เดียงสา (Screwball) ซึ่งมุขตลกดังกล่าวมักจะเกี่ยวพันกับการล้อเลียนบุคคลที่มี
ลักษณะแ ตกต่างจากคนทั่วไปเช่น คนพิการ หรือ กระเทย ส่วนมุขตลกประเภทไร้เดียงสา
(Screwball)มักจะเกี่ยวพันกับการสร้างสถานการณ์ให้ตัวละครแก้ไข โดยวิธีที่ตัวละครดังกล่าว
คลี่คลายสถานการณ์มักอยู่เหนือความคาดหมาย    

คุณ อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  ได้กล่าวถึง กลุ่มเป้าหมายของภาพยน ตร์ค่ายพระนครฟิลม์ และ
วิธีคิดมุขในรูปแบบของค่ายพระนครฟิลม์ ไว้ดังนี้ 
“โจทย์หนังตลกพระนครฟิลม์มันชัดไง  คือ มันเล่นกลุ่มกลางลงไปไง  พอ targetมันชัด ทุกอย่างมัน
ก็ชัด  คือคิดอย่างเดียวว่าจะใช้มุขอะไรที่คนธรรมดาไม่ต้องใช้ความรู้ในการดูมาก  มันดูแล้ว get” 
(อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ , 17 กุมภาพันธ์ 2553)   
  

คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว  ได้ให้เหตุผลท่ีค่ายพระนครฟิลม์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนต่างจังหวัด
และเปรียบเทียบ ผู้ชมภาพยนตร์ท่ีเป็นคนกรุงเทพและผู้ชมท่ีเป็นคนต่างจังหวัด  
“พูดตรงๆคือ ทําหนังให้ชาวบ้านดูนี่แหละ  ชุดความคิดมันอันเดี ยวกันกับการทําละครไทย คือ มัน
กลุ่มเดียวคือความสําเร็จมันวัดที่ตัวเงินไงไม่ใช่กล่อง  ลองดูสิ หนังพระนครฟิลม์เกือบทุกเร่ือง
รายได้ในกรุงเทพมันน้อยจะตาย   บางกลุ่มถึงกับแอนตี้ไม่ดูด้วยซ้ํา  ส่วนมากรายได้กวาดจาก
ต่างจังหวัด  คือ คนมันไม่เข้าใจไงหาว่าหนังมันห่วยบ้า งอะไรบ้าง ไอ้คนที่บ่นก็คนกรุงเทพนี่แหละ  
แต่จริงๆมันต้องมองภาพรวมไงว่า กรุงเทพเป็นจังหวัดหน่ึงของประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทย ” 
(บุญถิ่น ทวยแก้ว, 17 กุมภาพันธ์ 2553)   
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 คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว ยังกล่าวถึงวิธีคิดมุขตลกแบบพระนครฟิลม์ ไว้ดังนี้ 
“คือมุขของพระนคร (พระนครฟิลม์)  มันสัมผัสกับวัฒนธรรมชาวบ้านที่คนกรุงไม่เก็ท  อย่างเช่น 
ภาพชนบท  การเข้าวัด  การทรงเจ้าเข้าผี ไอ้ที่เดี๋ยวนี้เข้าเรียกว่า หมอธรรม  เร่ืองความเชื่อผีๆสางๆ  
อะไรพวกนี้ มุขมันก็จะเกาะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ อย่างที่ตอนแรกบอกไงว่า วัตถุดิบมันสากล สากลใน
ที่นี้คือสากลกับคนต่างจังหวัดซึ่งจํานวนมันมากกว่าคนกรุงเทพ  แล้วโครงเร่ืองก็วางแบบเข้าใจ
ง่ายๆ ที่คนต่างจังหวัดเข้าใจดูแล้วอิน” (บุญถิ่น ทวยแก้ว, 17 กุมภาพันธ์ 2553)   
 

คุณ นันทกานต์ บานชื่น กล่าวถึงวิธีคิดมุขตลกแบบพระนครฟิลม์ ไว้ดังนี้ 
“คือการดําเนินเร่ือง พระเอกจะเป็นคนแปลกถิ่นเข้ามาอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ  คือคิดกลับกันมันไม่ต่าง
อะไรกับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทําในกรุงเทพไง   เน้ือเร่ืองมันเข้าถึงใจเค้าเพราะเค้าก็เป็น
หรือกําลังจะเป็น   พอคนดูมันอินแล้ว  มันก็แทนตัวเองเป็นพระเอก  พระเอกจะทําอะไรคนดูก็เชียร์
ให้สําเร็จ  ปัจจัยมันครบแล้วมันจะไม่สนุกได้ไง” (นันทกานต์ บานชื่น ,17 กุมภาพันธ์ 2553)   
 

 
 
คุณ อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ กล่าวถึงวิธีคิดมุขตลกแบบพระนครฟิลม์ ไว้ดังนี้ 

“คือจริงๆ เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า หนังมันไม่สนุกเพราะมันไม่สนุก หรือ หนังมันไม่สนุก
เพราะเราดูไม่สนุก   จริงๆแล้วมันไม่สําคัญหรอกว่าวิธีคิดมุขแบบพระนครมันต่างกับชาวบ้านเค้า
ยังไง  เพราะบอกเลยวิธีคิดมันไม่ต่าง   ถ้ามันจะต่างก็ต่างตรงที่ของเรา เข้าใจง่าย  เล่นกับวิถี
ชาวบ้าน ดุปุ้บขําปั้บ  ไม่ฮาก็คือไม่ฮา มุขนั้นก็จบไปคือเราไม่ได้ทํามุขแบบดูจบแล้วไปเปิดเน็ต  
เช็ค เวปบอร์ด  แล้วพึ่งมารู้ว่าเห้ยตรงนี้มันขํานี่หว่า  มันไม่ใช่ไง ” (อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ , 17 
กุมภาพันธ์ 2553)   
 

คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว กล่าวถึงวิธีคิดมุขตลกแบบพระนครฟิลม์ ไว้ดังนี้ 
“มันเหมือน 1+1=2 ง่ายๆ พื้นฐานที่ทุกคนเข้าใจ  เราทําหนังให้คนดูเข้าใจไง  แต่หลายค นมักตั้ง
คําถามกับหนังว่า 1+1=2 มันเป็นโจทย์ที่ง่ายเกินไปหรือเปล่า   ธงเราชัดตั้งแต่เร่ือง ผีหัวขาดแล้ว 
(เร่ืองแรกของพระนครฟิลม์)  ว่าหนังเรามันก็มีมุขไม่ต่างกับชาวบ้าน มีคําหยาบ มีตบหัว มีกระเทย  
มีผี  มีทุกอย่างที่เร่ืองอื่นก็มี แต่ของเราใช้ความเป็นชนบท  ชา วบ้าน  วัฒนธรรมประเพณีใน
ต่างจังหวัดมาเป็นวัตถุดิบหลักเท่านั้นเอง”  (บุญถิ่น ทวยแก้ว, 17 กุมภาพันธ์ 2553)   
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           โดยสรุปจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คนสามารถอธิบายได้ว่า  กระบวนการสร้าง
มุขตลกของ ค่าย พระนครฟิลม์นั้น  ปัจจัยหลักในการสร้างมุขตลกนั้ นมาจากความเป็นวัฒนธรรม
พื้นบ้าน  ความเป็นชนบท วิถีการดําเนินชีวิตและประเพณีในแต่ละพื้นที่มาเป็นส่วนช่วยในการคิด
มุขตลก โดยมุขตลกนั้นจะเป็นลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย   มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือ  กลุ่มผู้ชมใน
ต่างจังหวัดเป็นหลัก   
  

ในส่วนของขั้นตอนการสร้างมุขตลก  คุณ อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  ได้อธิบายถึง ความส าคัญ
ของบทภาพยนตร์  ว่ามีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างภาพยนตร์อย่างไร  ดังทัศนะต่อไปนี้ 

"เร่ืองการทําให้สิ่งที่คิดให้ออกมาเป็นภาพ  ฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายที่สุดเลยนะ 
เพราะอะไร ? เพราะเราทําหนังไง  เวลาเราทําหนัง   เราทําตามสิ่งที่เขียนซึ่งก็คือบทหนัง  บทหนัง
เขียนมายังไงเราก็ทําแบบนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าจะถามว่ากระบวนสร้างเป็นยังไง      ก็ต้องโฟกัสที่บท
หนัง เพราะถ้าจะมาโฟกัสที่คําว่ากระบวนการสร้างจริงๆ ในวงการหนังมันคือ การทํา pre 
production(การเตรียมงานถ่ายทําเช่นการ หาโลเ กชั่น ,เซตฉาก เป็นต้น )  ซึ่งpre production มันไม่มี
กระบวนการเพราะทําตามบทหนัง  "(อาทิตย์  ยุกตะนันทร์ , 14 ธันวาคม 2553)   
 

คุณ นันทกานต์ บานชื่น และ คุณ  อาทิตย์  ยุกตะนันทร์  ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของบท
ภาพยนตร์ และขั้นตอนแรกในกระบวนการสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

" เวลาเขียนบทหนังเนี่ย ก็ต้องคํานึงถึงหลายๆอย่าง ไม่ใช่ว่าคิดอยากเขียนอะไรก็เขียน 
บางคร้ังบางตอนเราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะ ต้องมีไอ้นี่ในฉากนะ รับรองฮามาก แต่พอเอาเข้า
จริงก็เขียนไม่ได้    เพราะถ้าเขียนแล้วทําแบบนี้ งบบานแน่นอน เพราะฉะนั้นจะเห็นไ ด้เลยว่า หนัง
ตลกมักไม่ใช้โลเกชั่นเยอะ แล้วยิ่งของพระนครฟิลม์ชอบเป็นแบบต่างจังหวัดยิ่งสบายใหญ่  
เพราะว่าเราหาสถานที่ต่างจังหวัดซักหมู่บ้านหนึ่งมันก็จบแล้ว     จบเพราะต่างจังหวัดมันไม่มีอะไร
เยอะ "(นันทกานต์ บานชื่น ,14 ธันวาคม 2553)   

" ยิ่งตอนนี้นะ เศรษฐกิจ มันไม่ค่อยดี นายทุนเข้าก็ไม่ค่อยอยากลงทุนเยอะเพราะกลัวเจ๊ง  
คนเขียนบทก็ต้องปรับวิธีเขียน จากเมื่อก่อนเขียนแล้วค่อยไปหาโลเกชั่นเดี๋ยวนี้ต้องดูโลเกชั่นก่อน
ค่อยเขียน ยิ่งถ้าไปเจอโลเกชั่นเดียวถ่ายได้ทั้งเร่ืองนะสุดยอดเลย ประหยัดเงินไปเยอะ ""(อาทิตย์  
ยุกตะนันทร์ , 14 ธันวาคม 2553)   
 

คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว ได้กล่าวถึงขั้นตอนต่อมาในการมุขตลก ซึ่งคือ การสร้างตัวละคร โดย
มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
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" พอได้สถานที่เราก็คิดต่อ  โจทย์มันมีอยู่เเล้วว่าเราทําให้ใครดู  เพราะฉะนั้นเร่ืองต้องเข้าใจ
ง่าย  มีพระเอกนางเอกชัดเจน คือเป็น คนดีไปเลย ไม่ต้องมาเทาๆ (ดีบ้างเลวบ้าง )เสร็จแล้วก็มาต่อ
ยอดว่าเราทําเร่ืองอะไร  สมมุติว่าเร่ืองผี  เร่ืองผีต้องมีอะไร ไม่ต้องคิดเลย  ต้องมีผี  ต้องมีพระ  ต้อง
มีวัด มีวัดแล้วก็ต้องมีเด็กวัด  มันเป็นอะไรที่ฝังอยู่ในหัวอยู่เเล้วว่าต้องมี  ส่วนหนังผีเร่ืองนี้มันจ ะ
เป็นเร่ืองราวแบบไหนมันก็อยู่ที่คนเขียนแล้ว  เพราะเทคนิคในการคิดเร่ืองทั้งเร่ืองมันไม่เหมือนกัน "
(บุญถิ่น ทวยแก้ว, 14 ธันวาคม 2553)   
 

คุณ นันทกานต์ บานชื่น ยังได้กล่าวถึงความแตกต่างของมุขตลกค่ายพระนครฟิลม์ไว้ดังนี้ 
"ต้องมีหมอผีด้วย  แค่นี้ก็ได้ตัวละครเพียบ เเล้ว ด้วยความที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มั้ง คน

กรุงเทพเค้าเลยไม่ชอบไงเพราะมันรู้สึกไกลตัว  มีผีก็ต้องมีหมอผีใช่มั้ย แบบว่าเป็นด่านแรกก่อนจะ
เจอพระพอเป็นแบบนี้ปั้บ เรา (คนกรุงเทพ) จะรู้สึกว่า เห้ยยุคนี้ยังมีอีกหรอ เลอะเทอะ ไร้สาระ   แต่
ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเค้าดูแล้วมีอารมณ์ร่วม เพราะสมัยนี้หมอผีมันก็ยังมีอยู่จริงในต่างจังหวัด   คือ
ทุกอย่างมันไกล้ตัวหมด   มองกลับกันถ้าทําหนังเกี่ยวกับ  Hi5 หรือ Twitter คนกรุงเทพก็คงอินแต่
คนต่างจังหวัดก็คงไม่ดูเหมือนกัน"(นันทกานต์ บานชื่น ,14 ธันวาคม 2553)   
 

ในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างมุขตลก คุณ บุญถิ่น ทวยแก้ว  และ คุณ นันทกานต์ บานชื่น  
ได้ให้ทัศนะที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดง และความส าคัญของนักแสดงตลกอาชีพ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

"สุดท้ายก็คนแสดง  จริงๆก็ไม่มีอะไรมาก พระเอกนางเอกก็ ต้องหล่อ ต้องสวย เพราะเค้า
เป็นตัวแทนขอ งความดี ตัวโกงก็ต้องหน้าตาเลวๆหน่อย  คือดูแล้วรู้เลยว่าใครดีใครเลว มันเหมือน
ภาพตัวแทน    ส่วนตัวประกอบก็ต้องนักแสดงที่เป็นตลกอาชีพ  โดยส่วนตัวนะต้องเป็นนักแสดง
ตลกอาชีพทําเป็นเล่นไปนักแสดงตลกอาชีพเน่ียสําคัญมากนะ  เพราะเค้าจะมีอะไรบางอย่างที่เราคิด
ไม่ถึง"(บุญถิ่น ทวยแก้ว, 14 ธันวาคม 2553)   
 

" นักแสดงตลกเนี่ย  เค้าจะมีการนอกบทบ้าง  มุขสดบ้าง  มุขรับส่งกันเองบ้าง ถึงมันจะไม่
อยู่ในบทแต่มันตลก อีกอย่างบางคนเนี่ยแค่คนดูเห็นหน้าเค้า (นักแสดงตลกอาชีพ ) คนดูก็ขําแล้ว 
ทั้งๆที่ยังไม่ได้เล่นมุขอะไรเลย   เหมือนเค้าเป็นตลกมาก่อนคนดูก็เลยจําหน้าเค้าได้ว่าคนนี่ตลก  อีก
อย่างเค้าก็อยู่กับคนดูมานานคือหมายถึงในคาเฟ่นะ   เค้ารู้ว่าจังหวะแบบนี้   อารมณ์แบบนี้ ต้องทํา
ยังไง   ต้องพูดอะไรมันถึงตลก เพราะเค้าทํามาแล้วพิสูจน์มาแล้วตอนอยู่คาเฟ่  ซึ่งต่างกับเราที่เป็น
นักเขียน  เราเขียนแล้วคาดหวังว่าคนดูจะตลก" (นันทกานต์ บานชื่น ,14 ธันวาคม 2553)   
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โดยสรุปจากบทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3คน  สามารถอธิบายได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างได้ให้

ทัศนะที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการสร้างมุขตลกนั่นคือ กระบวนการสร้างมุข
ตลกนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ  บทภา พยนตร์เพราะบทภาพยนตร์นั้นเป็นตัวกําหนดว่าผู้สร้างนั้นต้อง
ทําอะไร  โดยกระบวนการในการเขียนบทภาพยนตร์นั้นมักใช้เร่ืองราวที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนต่างจังหวัด ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทําให้มุข
ตลกของค่ายพระนครฟิลม์นั้นแตกต่างจากมุขตลกอื่นๆอยู่พอสมควร 

  ในส่วนของการคัดเลือกนักแสดงนั้น ตัวละครพระเอกและนางเอกมักใช้บุคคลที่มี
ลักษณะหน้าตาดีเป็นภาพตัวแทนของความดี และตัวละครพระเอกนางเอกจะมีลักษณะถูกบังคับให้
เป็นคนดีตลอดเวลาไม่สามารถตัดสินใจหรือกระทําการใดๆในทางชั่วร้ายได้และอีกส่ว นหน่ึงที่เป็น
ส่วนสําคัญในกระบวนการการสร้างมุขตลกนั่น คือ นักแสดงตลกที่เป็นตลกอาชีพ เน่ืองจาก
นักแสดงตลกอาชีพนั้นมีภาพลักษณ์ของความตลกติดตัวอยู่แล้วและมุขตลกที่นักแสดงตลกใช้เล่น
ในภาพยนตร์นั้นหลายมุขมักเป็นมุขตลกที่เคยใช้เล่นในคาเฟ่และสามารถทําให้ผู้ชมตลกได้จริง   
 
 
วิเคราะห์กระบวนการสร้างมุขตลกตามแนวคิดภาพยนตร์ตลก 
 

ในการวิเคราะห์ตัวบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง3 คน เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
มุขตลก ผู้วิจัยจะใช้องค์ประกอบของแนวคิดภาพยนตร์ตลก  คือ มุขตลกล้อเลียน (Parody) มุขตลก
เจ็บตัว (Slapstick) มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball) มุขตลกเกี่ยวกับการเมือง (Populist comedy)มุข
ตลกเกี่ยวข้องกับความตาย (Black comedy) และมุขตลกที่เน้นนักแสดงตลก(Clown comedy)มาเป็น
เกณฑ์การวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ผู้วิจัยพบว่าในมุมมองของผู้สร้างนั้น  มุขตลกประเภท มุขตลกล้อเลียน (Parody) มัก
ถูกนํามาใช้อยู่บ่อยคร้ังเน่ืองจากมุขตลกประเภทล้อเลียนนั้นเป็นสิ่งสากล (อ้างอิงจากคําสัมภาษณ์ ) 
และในมุมมองของผู้สร้างนั้นมุขตลกล้อเลียนมักเกี่ยวข้องกับการล้อเลียนพฤติกรรมของเพศที่ 3 
หรือ คนพิการ เนื่องจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวมักมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืนอย่างเห็ นได้ชัด และ
ด้วยพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืน การกระทําและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องหน้าจึงมักผิดเพี้ยนไป
จากความเป็นจริงจนเป็นที่มาของมุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball) และด้วยมุขตลก
ไร้เดียงสา มักเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืนหรือการกระทําที่ทํา ลงไปอย่างไม่รู้เร่ืองรู้
ราว ตัวละครนั้นๆจึงมักลงเอยด้วยการเจ็บตัวด้วยการกระทําของตัวเอง หรือการเจ็บตัวเนื่องจาก
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โดนผู้อ่ืนทําร้ายซึ่งคือมุขตลกประเภทมุขตลกเจ็บตัว (Slapstick)  และผู้วิจัยยังพบว่าในมุมมองของ
ผู้สร้างนั้น นักแสดงตลกอาชีพนั้นเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้มุ ขตลกประสบความสําเร็จได้เนื่องจาก
นักแสดงตลกอาชีพนั้นรู้จังหวะในการเล่นมุขหรือปล่อยมุขเพราะเป็นอาชีพที่นักแสดงเคยทํามา
ก่อน  และนักแสดงหลายๆคนนั้นผู้ชมยังติดภาพความตลกซึ่งภาพความเป็นตลกอาชีพนี่เองจึง
กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ชมสามารถหัวเราะได้ง่าย  สิ่งนี้จึ งเป็นที่มาของมุขตลกประเภทมุขตลกที่
เน้นนักแสดงตลก (Clown comedy)    ในส่วนของมุขตลกประเภทมุขตลกเกี่ยวกับการเมือง 
(Populist comedy)และ มุขตลกเกี่ยวข้องกับความตาย (Black comedy)  ผู้วิจัยไม่พบว่าผู้สร้างให้
ความสําคัญแต่อย่างใด  เนื่องจากมุขตลก 2ประเภทที่กล่าวมา  มักเกี่ยวข้องกับการเสียดสี  
เปรียบเทียบ และประชดประชัน ดังน้ันการที่มุขตลกเหล่านี้จะประสบความสําเร็จได้ ผู้ชมต้องมี
ความรู้ในเร่ืองนั้นๆอยู่พอสมควร ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างจึงไม่ให้ความสําคัญเพราะผู้สร้างต้องการสร้าง
ภาพยนตร์ที่มีลักษณะเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
 
 

 
4.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อตอบโจทย์การวิจัย คือ “ผู้ชมถอดรหัส
ความหมายมายาคติท่ีปรากฏในมุขตลกว่าอย่างไร” 
 
           จากการศึกษา เร่ือง มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิลม์ 
ทางผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโด ยวิธีการสัมภาษณ์ และเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่
กล่าวถึงมุขตลกที่ปรากฏภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง 
           โดยใช้แนวคิดเร่ืองมายาคติมาเป็นกรอบในการศึกษาถึง ได้แก่ ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ์ ภาษา 
ซึ่งวิเคราะห์ควบคู่กับแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์ตล ก เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับการถอดรหัสความหมายมายา
คติของมุขตลกจากภาพยนตร์ไทย ของผู้ชมว่าเป็นอย่างไร ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน ภาพ  
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน แสง 
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน สี  
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน เสียง 
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน ภาษา 
รหัสความหมายของมุขตลกในรูปแบบสัญญะด้าน สัญลักษณ์ 
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รูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   
    Parody                  หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการล้อเลียนตัวละคร การเหน็บแนม ด่าทอ เป็นต้น   
   Slapstick               หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับการเจ็บตัวของตัวละคร 
   Screwball              หมายถึง    มุขตลกที่เกี่ยวกับความไม่รู้ ไร้เดียงสา  การกระทําอันคาดไม่ถึง 
   Populist comedy    หมายถึง     มุขตลกที่ใช้เร่ือง การเมืองเป็นองค์ประกอบสําคัญ 
   Black comedy        หมายถึง     มุขตลกที่เน้นเร่ืองการเหน็บแนมความ  ตายความเจ็บปวดหรือการ  
                                                แสดงภาพของความตายและความเจ็บปวดออกมาจนเกินจริง  
    Clown comedy       หมายถึง    มุขตลกที่เกิดขึ้นโดยนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพ 

 
 

 
 
 
โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ์ซึ่งได้แก่ 

 
-  จากภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง  มุขตลกที่เป็น ภาพ  มีลักษณะเป็นอย่างไร ?  หรือ  ภาพใดบ้างที่
ปรากฏในภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่งที่ทําให้รู้สึกว่าตลก ?  (โดยตั้งคําถามเช่นนี้จนครบ รูปแบบ
สัญญะที่กําหนดทั้ง6ชนิด) 
-  จากภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่เท่ง  ผู้ถูกสัมภาษณ์ จําลักษณะการปรากฏของมุขตลกในรูปแบบใดได้
มากที่สุด ? เพราะเหตุใด ? 
 
ซึ่งผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.22 แสดงกลุ่มผู้ชมถอดรหัสความหมายมายาคติของมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง จํานวน 5 คน  

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
เพศ 

 
อาชีพ 

 
รหัสความหมายของมายาคติมุขตลกในรูปแบบสัญญะ 

รูปแบบของมุข
ตลกที่จดจํา
ได้มากที่สุด ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ์ ภาษา 

 
1 

 
เอกพันธ์ุ  พันธ์ม่ังมี 

 
ชาย 

  
ออกแบบ
โฆษณา 

วัด แสงปกติ สีเหลือง 
 

เสียงระนาด เด็กวัด คําล้อเลียน คําด่า  
และความซุ่มซ่าม 

 
 
Clown comedy 
 

 
2 

 
จตุรพร  สินธา 

 
ชาย 

 
ธุรกิจส่วนตัว 

วัด,อาศรม แสงปกติ สีส้ม
เหลือง 

เสียงระนาด เด็กวัด คําล้อลียน คําด่า  
 
Clown comedy 

 
3 

 
ผุสดี  ชื่นชูจิตร 

 
หญิง 

 
นักศึกษา 

วัด,อาศรม แสงจ้าๆ สีเหลือง เสียงเพลง
เหมือนเพลง
ลูกทุ่ง 

หลวงพี่เท่ง
,เด็กวัด 

การเทศน์ของ
หลวงพี่เท่ง 
คําล้อเลียน 

 
Clown comedy 

 
4 

 
อชิวัฒน์  ศรีทัต 

 
ชาย 

 
นักศึกษา 

วัด.อาศรม แสงปกติ สีส้ม เสียงเพลง หลวงพี่เท่ง การพูดของหลวงพี่
เท่ง 

 
Clown comedy 

 
5 

 
ศราวุฒิ  สัมเสถียร 

 
ชาย 

 
นักศึกษา 

วัด แสงปกติ สีส้ม
เหลือง 

เสียงระนาด หลวงพี่เท่ง คําล้อเลียน  คําด่า 
ความซุ่มซ่าม 

 
Clown comedy 
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จากตารางที่ 4.22  สามารถอธิบายได้ว่า ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมจํานวน 5 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ชาย โดยมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมายมายาคติของมุข
ตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง โดยใช้วิธีการทางสัญญะวิทยา มีรายละเอียดดังน้ี 

 
     รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ ภาพ  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพ วัด แสดงถึง ความบริสุทธิ์  สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ให้
ความรู้สึกน่าเคารพเลื่อมใส 
         “ ถ้าภาพที่จําได้ก็วัดแหละ  แค่ชื่อหนังมันก็บอกอยู่แล้ว หลวงพี่เท่งเป็นพระ  พระมันก็ต้อง
เกี่ยวกับวัดอยู่แล้ว”   (เอกพันธุ์  พันธ์มั่งมี, 31 มกราคม 2553)   

“ คือในหนัง วัด มันสะท้อน ความเป็นชนบทไง  คิดอะไรไม่ออก ลูกจะเกิด จะจัดงาน จะทํา
อะไรก็ต้องมาปรึกษาหลวงพี่เท่ง”  ( ศราวุฒิ  สัมมเสถียร, 31 มกราคม 2553)   
 
โดยรองลงมาจะเป็น ภาพ ของ อาศรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านเช่นกัน  โดยจะมา

 ขอความช่วยเหลือทางด้านดูดวงหรือทางด้านไสยศาสตร์ 
              
“ ที่ทรงเจ้าเข้าผีในหนังเร่ืองหลวงพี่เท่ง เปรียบเทียบมันเหมือนสีดําแหละ คือ วัดมันแทนสี

ขาว ที่ทรงเจ้าเน่ียมันก็ดํา  มันคู่กันแต่อยู่คนละด้าน ดูมุขที่เกิดขึ้นใน 2ที่นี่มันก็ต่างกันแล้ว  มันขาว
กับดําชัดเจน” (จตุรพร  สินธา, 31 มกราคม 2553)   
 
 
     รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ แสง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่

 ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น แสงแบบปกติ ไม่มืดหรือสว่างเกินไปให้ความรู้สึกเรียบ 
ง่าย 
             “ ให้พูดตรงๆนะ  พี่คิดว่าไม่ว่าหนังไทยเร่ืองนี้หรือเร่ืองอื่น เค้าไม่ค่ อยให้ความสําคัญกับ

 แสงหรอก ส่วนมากก็จัดให้กลางๆแหละ ไม่มืดหรือสว่างไป ยกเว้นบางฉากที่มันจะเน้นจริงๆ ”  
 (เอกพันธุ์  พันธ์มั่งมี, 31 มกราคม 2553)    

            “ เท่าที่เห็น แสงมันก็โทนเดียวกันเกือบทั้งเร่ือง  แต่ก็ชอบนะมันดูสบายตาดี   แต่ก็มีบาง
 ตอน คือหลว งพี่เท่งเข้าฉาก  คือเค้าจะโคลสอัพหลวงพี่เท่งแล้วจัดแสงจ้าๆ  มันจะได้ดูน่าเลื่อมใส 
 เหมือนมีออร่ารอบตัว” (อชิวัฒน์  ศรีทัต, 31 มกราคม 2553)    
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 รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สี พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมาย
 ที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสีส้ม/เหลือง รองลงมาคือสีฟ้า และสีขาวตามลําดับ 

         “ ที่เห็นก็สีออกส้มๆเหลืองๆ แหละ คือมันคล้ายกับสีจีวรพระด้วยไง”  
(ผุสดี  ชื่นชูจิตร,31 มกราคม 2553) 
         “ ชอบโทน ฟ้าน้ําเงินนะ  คือมันจะมาตอนที่ในหนังกําลังอยู่ในช่วงเย็นๆ  แล้วมันบังเอิญเป็น

 ตอนที่ สราวุฒิ กับ พิงค์กี้ จีบกันไง เลยชอบ ดูแล้ว ภาพมันสบายตาดี” 
(จตุรพร สินธา,31 มกราคม 2553)   
 
 รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ เสียง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 

 ความหมายที่ ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น เสียงดนตรีประกอบ ซึ่งเป็นเสียงของ
 ระนาด 

          “ เสียงคงเป็นเสียงระนาดที่ได้ยินว่าเวลาเล่นมุข  มันเป็นเสียงเหมือนรูดระนาด มันติดหูมาก
 มาแทบทุกครั้งเวลาเล่นมุข”  (อชิวัฒน์  ศรีทัต, 31 มกราคม 2553)    

          “ จริงๆแล้วหนังของพระนครดูง่ายมากเลยนะ มันจะมีเสียงดนตรีจะเป็นระนาดหรือตะโพน
 มาเป็นตัวปิดมุข เหมื อนหนังซิทคอมที่มีเสียงหัวเราะมาปิดมุข คือเหมือนจะบอกคนดูว่านี่มุขตลก
 นะ ทํานองนั้น”(เอกพันธุ์  พันธ์มั่งมี, 31 มกราคม 2553)    

 
 รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ์  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 

 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่ คือ พระ ในกรณีนี้ก็คือ หลวงพี่เท่ง  
“ ผมว่าพระนะอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นตัวแทนของหนังด้วยมั้ง”(อชิวัฒน์  ศรีทัต, 31มกราคม 2553) 
            
คุณ ผุสดี  ชื่นชูจิตร แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้นในเร่ืองของสัญลักษณ์

 ในภาพยนตร์เร่ืองนี้ ว่า “ เห็นด้วยกับท็อป (อชิวัฒน์  ศรีทัต ) นะ คือเค้าเน้นที่ตัวพระไง  คือ พระไม่
 จําเป็นต้องเคร่งมากแบบสุดๆแบบจะพูดอะไรทีต้องยกพระไตรปิฏกมาพูด  มันฟังยาก แต่หลวงพี่
 เท่งเวลาจะอธิบายอะไรเค้าจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายปนตลก” (ผุสดี  ชื่นชูจิตร,31 มกราคม 2553) 

 
 รหัสความหมายมายาคติของมุข ตลกในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 

 ความหมายที่ ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ วัจนภาษา 
         “ ที่เยอะๆก็พวก มุขเล่นคํา  พวกมุขที่เราเจอในคาเฟ่เป็นประจํา  มุขพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างนี้ ”

  (จตุรพร  สินธา, 31 มกราคม 2553)   

DPU



130 
 

         “ ชอบเวลาที่ หลวงพี่เท่งพูดตอนมีคนมาปรึกษาหรือเวลาแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ คือมันตลก
 เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะออกจากปากพระ แต่ส่วนมากมุขที่ออกจากปากหลวงพี่เท่งมัน clean นะ มี
 บ้างที่หลุดไอ้ตอนที่บอกให้เล่นหงส์แดงอะ อันนั้นก็เกินไป ”  ( ศราวุฒิ  สัมมเสถียร , 31 มกราคม 
 2553)   

 
จากการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏใน ภาพยนตร์ เร่ืองหลวงพี่เท่ง  

พบว่า ผู้ชมจดจํา มุขตลกประเภทมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ  (Clown comedy )ได้มากที่สุด 
“ จริงๆแล้วมันก็มีหลายแบบนะ  แบบคาเฟ่ แบบตีหัว เล่นคํา แต่ทุกอย่างที่พูดมามันออกมาจาก 

 ตลกหมดเลยไง  เท่ ง ก็เป็นตลกอยู่แล้ว  โน้ตก็เป็น คือเกือบทุกตัวละครเป็นตลกหมด มันเหมือน
 เป็นตัวการรันตีอะว่า ไอ้ตัวนี้ออกมามันต้องฮา เพราะมันเป็นตลก อย่างน้อย1ฉากก็1มุข”  

(เอกพันธุ์  พันธ์มั่งมี, 31 มกราคม 2553)    
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                   ตารางที่ 4.23  แสดงกลุ่มผู้ชมถอดรหัสความหมายมายาคติของมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง2: รุ่นฮาร่ํารวย   จํานวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
เพศ 

 
อาชีพ 

 
รหัสความหมายของมายาคติมุขตลกในรูปแบบสัญญะ 

รูปแบบมุขตลกที่
จดจําได้มากที่สุด 

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ์ ภาษา 

 
1 

 
อริญชย์  ท้วมเทศ 

 
หญิง 

  
นักศึกษา 

ชนบท แสงสว่างจ้า สีส้ม ดนตรี
ประกอบ 

ชนบท การแร็ปของ
หลวงพี่โจอ้ี 

 
Screwball 

 
2 

 
กฤษฏา  มูลจันทร์ 

 
ชาย 

 
ออกแบบ 
เวปไซด ์

ธรรมชาติแห้ง
แล้ง 

แสงสว่างจ้า สีส้ม ดนตรี
ประกอบ 

ชนบท พฤติกรรม
ของพระ 

 
Clown comedy 

 
3 

 
ปฐมพงษ์  พานิช 

 
ชาย 

 
นักดนตรี 

วัด แสงแบบ
ธรรมชาติ 

สีส้มเข้ม ดนตรี
ประกอบ 

ชาวบ้าน พฤติกรรม
ของพระ 

 
Screwball 
Clown comedy 

 
4 

 
ตะวัน  สุริโย 

 
ชาย 

 
นักศึกษา 

ชนบท แสงสว่าง สีส้มเข้ม เสียงกลอง ชาวบ้าน พฤติกรรม
ของชาวบ้าน 

 
Screwball 

 
5 

 
ฐิตินันท์  ภักดี 

 
หญิง 

 
นักศึกษา 

วัด,ชนบท แสงว่างจ้า สีเหลือง
ส้ม 

เสียงดนตรี
ประกอบ 

ชาวบ้าน พฤติกรรม
ของชาวบ้าน 

 
Screwball 
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 จากตารางที่ 4.23 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมจํานวน 5 คน ซึ่งส่วน
 ใหญ่เป็นผู้ชาย โดยมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมายม ายาคติของ
 มุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง หลวงพี่เท่ง 2 : รุ่นฮาร่ํารวย โดยใช้วิธีการทางสัญญะวิทยา มี
 รายละเอียดดังน้ี 
 
       รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ ภาพ  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพ ชนบท โดยให้ความรู้สึกถึงค วามเป็นอยู่
 ของคนต่างจังหวัด 
             “ หนูว่ามันชนบทมากๆ  คือดูแล้วแบบเดาว่านี่ภาคอีสานแน่ๆ  มันดูแห้งแล้งมาก  วัดก็
 โทรม ฝุ่นเยอะ”(ฐิตินันท์  ภักดี , 19 มกราคม 2553) 
  
 ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ คุณ  ตะวัน  สุริโย  ว่า “คือถ้าเคยดูภาคแรกเนี่ย  มันก็ชนบ ทใช่มั้ย แต่
 มันชนบทแบบ เขียวๆไง ไม่รู้จะใช้คําว่าไง   แต่หลวงพี่เท่ง 2 เน่ีย มันชนบทแบบกันดารเลย คือ
 หลับตาแล้วนึกภาพเน่ีย  ฝุ่นแดง  ดินแตก ประมาณนั้น” (สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2553) 
          “ ภาพของคนต่างจังหวัดแหละ  เราเห็นภาพคนแก่พาเด็กพาลูกหลานไปฟังธรรม คื อในหนังมันไม่
 รู้จะไปไหนไง  ทั้งเร่ืองโลเกชั่นมีอยู่ 2-3ที่ แล้วอีกอย่างมันมีวัฒนธรรมการมีชอบมีสามีฝรั่งด้วย 
 เกี่ยวมั้ย”(กฤษฏา  มูลจันทร์ ,19 มกราคม 2553) 

 
   รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ แสง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น แสงแบบ High – key หรือ แสงแบบสว่างจ้า 
  “ มันเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้แหละ คือ  แสงมันจ้ามาก ดูแล้วร้อนแทน”  
 (ตะวัน สุริโย ,19 มกราคม 2553) 
           “ คือเห็นแล้วรู้เลยว่า แห้งแล้งมาก  เพราะแสงมันจ้า” 
  (ปฐมพงษ์  พานิช , 19 มกราคม 2553) 

 
   รหั สความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สี  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสีส้ม/เหลือง  
           “มันส้มๆแดงๆ  บอกไม่ถูกเหมือนกัน ทั้งจีวรด้วย ฝุ่นด้วย แดดด้วย สีมันดูร้อนไปซะทุก
 อย่างเลย” (ปฐมพงษ์  พานิช , 19 มกราคม 2553) 
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           “มันก็โทนส้มเหลืองนะ มันดูสบายตาดี แต่บางฉากนี่ส้มจัดมาก ตอนที่หลวงพี่โจอ้ีออกเ
 ดินทาง คงจะอยากให้เห็นว่ามันร้อนกําดาร ลําบาก”  (กฤษฏา  มูลจันทร์ ,19 มกราคม 2553) 
 
  รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ เสียง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น เสียงดนตรีประกอบ  
            “ หนูว่าเสียงพวกกลอง ตึกโป้ะ อะ คือมันเป็นเสียงเวลาจบมุขอะค่ะ ”  (ฐิตินันท์  ภักดี , 
 19มกราคม 2553)          
           “มันก็มีพวกเสียงดนตรีเวลาตบมุข  จบมุขทีก็มาที มีบางฉากที่เป็นเสียงดนตรีปร ะกอบ
 พวกฮิพฮอฟบ้าง คือ หลวงพี่โจอ้ีเป็นฮิพฮอฟมาก่อน”(อริญชย์  ท้วมเทศ, 19 มกราคม 2553)    

 
  รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ์  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่ คือ ชนบท รองลงมาคือ ชาวบ้าน 
         “ มุขส่วนใหญ่มั นก็เป็นมุขที่ใช้ความเป็นวัฒนธรรมชนบทมาขาย เช่นพวก พิธีกรรม
 ต่างๆ แห่นางแมวขอฟ้าฝน  หรือพวกแบบ วัฒนธรรมการตักบาตรกันทุกบ้าน คือ เราก็ไม่รู้ไงว่า
 กรุงเทพมันยังมีรึเปล่า   แต่ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันชนบท   (อริญชย์  ท้วมเทศ, 19 มกราคม 2553)    
        ส่วนคุณ ตะวัน สุริโย ให้ความเห็นเสริมว่า “ คือมันดูเป็นชนบทเพราะแนวความคิดของตัวละคร ด้วย
 แหละ เหมือนการนิยมมีผัวฝร่ัง ความศรัทธาในศาสนา หรือพวกแนวความเชื่อแบบแปลก” 
        “ มันชนบทเพราะ มันแห้งแล้งนี่แหละ คือ ดินแตกๆ ฝุ่นแดง  วัดก็เป็นไม้โทรมๆ เหมือนกับที่โบว์ 
 (ฐิตินันท์  ภักดี )บอก มันอีสานชัดๆ  (ปฐมพงษ์  พานิช , 19 มกราคม 2553) 

 
  รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส 
 ความหมายที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ วัจนภาษา 
            “ อันนี้หนูชอบมาก คือพวกเวลาที่ชาวบ้านคุยกับฝ ร่ัง คือมันคุยกันไม่รู้เร่ืองไง  ไม่ใช่ว่า
 หนูจะว่าเค้าโง่นะ เป็นความซื่อมากกว่า  ” (ฐิตินันท์  ภักดี , 19 มกราคม 2553)          
            “ ชอบพวกชาวบ้านนี่แหละ  ตลกดี เวลาคุยกับฝร่ัง จะพูดยังไงดี ยกตัวอย่างตอนที่เพื่อน
 มันบอกว่า เวลามันส์ ต้องใช้คําว่า potato อะ  ”  (อริญชย์  ท้วมเทศ, 19 มกราคม 2553)    
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 จากการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏใน ภาพยนตร์ เร่ืองหลวงพี่เท่ง 2 : รุ่นฮาร่ํารวย 
 พบว่า ผู้ชมจดจํา มุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball)  ได้มากที่สุด 
            “ หนังเร่ืองหลวงพี่ เท่งมันมีจุดแข็งของมันอยู่นะ คือ พวกเร่ืองที่เกี่ยวกับชาวบ้านนี่แหละ  
 อันนี้รู้สึกเองนะ  มันเหมือนชาวบ้านต่างจังหวัดมันเป็นตัวแทนของความไม่รู้  ความซื่อ เวลาจะ
 คิด จะทําอะไร มันเลยดูตลกไง เพราะเราคิดว่าถ้าเป็นเรา เราไม่ทําอย่างนั้น ” (ปฐมพงษ์  พานิช , 
 19 มกราคม 2553) 
          “ หนูว่าพวกการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านี่แหละตลก  เพราะเราไม่เห็นใน
 ชีวิตประจําวันมั้ง แบบพระใส่หมวกกันน็อคในวัดเพื่อกันหินหล่นทะลุหลังคามาโดนหัว  คือมัน
 แก้ปัญหากันแบบแปลกๆ”  (ฐิตินันท์  ภักดี , 19 มกราคม 2553)          
         “  มันก็มีมุขที่ใช้ พวกตลกมาเป็นตัวยืนนะ แต่มันน้อยไงถ้าเทียบกับมุขอื่น คือตัวหนังมัน
 โฟกัสที่ สถานการณ์ไงว่าจะใช้มุขอะไรมาช่วยให้ขํา ไม่ใช้เอะอะก็เอาตลกมาเล่นมุขให้ฮา แล้วการใช้
 สถานการณ์ มันได้กับตัวละครชาวบ้านมากกว่า เพราะอย่างที่หลายคนพูดว่าชาวบ้านมันแทนความซื่ อ 
 ความไม่รู้ มันมีพื้นที่ให้มุขเยอะอยู่แล้ว เอาแค่มุขภาษาอังกฤษเนี่ยเล่นมันเกือบทั้งเร่ือง (ตะวัน สุริโย ,19 
 มกราคม 2553)          
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   ตารางที่ 4.24  แสดงกลุ่มผู้ชมถอดรหัสความหมายมายาคติของมุขตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด   จํานวน 5 คน 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อ - นามสกุล 

 
เพศ 

 
อาชีพ 

รหัสความหมายของมายาคติมุขตลกในรูปแบบสัญญะ 
รูปแบบมุขตลกที่
จดจําได้มากที่สุด 

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ์ ภาษา 

 
1 

 
ชนิภรณ์  ห่วงวงศ์ 

 
หญิง 

  
เจ้าของร้านกาแฟ 

ชุมชนชนบท ปกต ิ ส้ม
เหลือง 

เสียงดนตรี
ประกอบ 

ตัวละคร
พิการ 

คําห ยาบ , คํา
ล้อเลียน 

 
Parody 

 
2 

 
เอกพร  ทองด ี

 
ชาย 

 
นักศึกษา 

อาศรม ปกต ิ ฟ้า เสียงเพลง
ลูกทุ่ง 

ตัวละคร
พิการ 

คําพูดล้อเลียน  
Slapstick 
Clown comedy 

 
3 

 
ธิติยา  นาคกุลบุตร 

 
หญิง 

 
นักศึกษา 

อาศรม มืดๆ ฟ้า เสียงดนตรี
ประกอบ 

ตัวละคร
พิการ 

พฤติกรรม
ของคนพิการ 

 
Clown comedy 

 
4 

 
ศรีวิมล  หิรัญสาลี 

 
หญิง 

 
โบรกเกอร์ 

ชุมชนชนบท ปกต ิ เหลือง
นวลๆ 

เสียงดนตรี
ประกอบ 

ตัวละคร
พิการ 

พฤติกรรม
ของตัวละคร
พิการ 

 
 
Parody 

 
5 

 
อนงค์นาถ  เลขาลาวัลย์ 

 
หญิง 

 
ออกแบบเวปไซด ์

อาศรม มืดๆ ส้ม
เหลือง 

เสียงเพลง
ลูกทุ่ง 

ตัวละคร
พิการ 

พฤติกรรมตัว
ละครพิการ 

 
Parody 
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จากตารางที่ 4.24 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมจํานวน 5 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิง โดยมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมายมายาคติของมุข
ตลกจากภาพยนตร์ เร่ือง ผีหัวขาด โดยใช้วิธีการทางสัญญะวิทยา มีรายละเอียดดังนี ้
 
     รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ ภาพ  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นภาพ อาศรม 
              “ ภาพที่ พวก ค่อม จาตุรง ชูศรี  เทพ โพธิ์งาม ใช้เป็นที่นอนแหละครับ จริงๆก็แทบจะพูด
ได้เลยนะว่าที่นี่เป็นสถานที่หลักในการดําเนินเร่ือง”   (เอกพร  ทองดี, 26 มกราคม 2553)   
              “อาศรมนี่แหละ เพราะมุขตลกส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นที่เน่ีย อีกอย่าง พระเอก ตัวละคร
หลักๆก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่ ”  (ชนิภรณ์  ห่วงวงศ์, 26 มกราคม 2553)   
 
             โดยรองลงมาจะเป็น ภาพ ของ ชุ มชนชนบท ซึ่งเป็นสถานที่ในการดําเนินชีวิตหลัก
ประจําวันของตัวละครแต่ละตัว 
             “พวกตลาด บ่อนการพนัน บ้าน ทุกอย่างมันดูเป็นต่างจังหวัด คือถ้าสังเกตดูดีๆ แทบทุก
อย่างเลยนะทําจากไม้ แล้วมันมีภาพของวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยไง พวกแข่งขี่ควาย ก่อกองทรายเป็น
เจดีย์ตามวัด” (ธิติยา  นาคกุลบุตร, 26 มกราคม 2553)   
 
 
     รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ แสง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น แสงแบบปกติ ไม่มืดหรือ สว่างเกินไป ให้ความรู้สึกเรียบ
ง่าย 
             “ป้าว่าแสงมันดูนวลๆ เหมือนมันเป็นรุ่งเช้าตลอดเวลาทั้งเร่ือง แต่ก็ดีนะเพราะมันดูสบายตา 
ดูไม่วุ่นวาย”  (ศรีวิมล  หิรัญสาลี, 26 มกราคม 2553)    
            “มันก็โทนเดียวกันเกือบทั้งเร่ือง คือช่วงแรกถึงตอนก่อนพระเอกตาย  เค้าคงอยากให้ดู
สบายๆ พอช่วงหลังนี่เร่ิมจัดแสงมืดๆแล้วเพราะผีจะมา (อนงค์นาถ  เลขาลาวัลย์, 26 มกราคม 2553)    
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รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สี  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสีส้ม/เหลือง รองลงมาคือสีฟ้า  
         “คือสีออกส้มๆเหลืองๆ เหมือนที่ป้าบอกว่ามันดูเหมือนมันรุ่งเช้า ตลอดเวลาไง ภาพมันเลยดู
สดใสสว่างออกแนวต่างจังหวัดนิดๆ” (ศรีวิมล  หิรัญสาลี, 26 มกราคม 2553) 
         “คร่ึงหลังมันเร่ิมเน้นโทนมืดๆนะ  คือมันไม่ถึงกับดําจะออกเป้นน้ําเงินเข้ม ด้วยความที่มัน
เป็นหนังตลกไง ถ้ากดมืดไปเลยมันจะดูน่ากลัว เลยเอาแบฟ้าๆน้ําเงินๆ ให้พอมอง อะไรเห็นบ้าง ”  
(เอกพร  ทองดี, 26 มกราคม 2553)   
 
รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ เสียง  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็น เสียงดนตรีประกอบ 
          “เป็นเสียงดนตรีประกอบนะ เหมือนเสียงกลอง จริงๆแล้วเสียงดนตรีประกอบในหนั งตลก
มันก็เหมือนกันหมดแหละผมว่า เสียงกลองบ้าง เสียงแฉบ้าง ตอนปิดมุข ”  (เอกพร  ทองดี , 26 
มกราคม 2553)   
          “ มันก็มีหลายเสียงนะแต่ส่วนใหญ่เป็นเสียงเคร่ืองดนตรีอะ เหมือนดุในคาเฟ่แล้วเค้าก็จะตี
เวลาเล่นมุข แต่บางครั้งมันก็มีเสียงเพลงบรรเลงออกแนวลูกทุ่งห น่อยๆ(อนงค์นาถ  เลขาลาวัลย์ , 26 
มกราคม 2553)    
 
รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ์ พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมาย
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่ คือ ตัวพิการ 
           “เร่ืองนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะผมว่า คือ ผีหัวขาดมันเน้นที่ ตัวละครกลุ่ มพระเอก 
เพื่อนๆพระเอกอะไรแบบนี้  แล้วเพื่อนพระเอกเน่ียดันเป็นคนพิการเกือบหมด แล้วมุขตลกจากเร่ือง
นี้ก็ดันมาจากคนพิการเกือบหมด  ลองดูสิ  ไม่ว่าจาตุรงค์ ที่ตาเข  น้าค่อมที่หูตึงจนเกือบจะหนวก  
โดยเฉพาะน้าค่อมเนี่ยเล่นมุขหูตึงทั้งเร่ือง คือมันประมาณว่า มันหูตึงแล้วฟังไม่รู้เร่ือง ใครถามอะไร
ก็จะตอบอีกอย่าง สุดท้ายโดนตบหัวอีก” (เอกพร  ทองดี, 26 มกราคม 2553)   
           “ป้าค่อนข้างเห็นด้วยนะ หนังมันล้อความพิการมากไปนิด จริงๆแล้วหนังมันตัวละครก็เยอะ 
ให้มุขตลกมันออกมาจากตัวอ่ืนบ้างก็ได้  นี่ค่อมโดนทั้งเร่ือง จาตุร งค์ตาเหล่ก็หาว่าเขามองหาเร่ือง
อีก นี่ยังไม่รวม อ่าง กับ สายันต์นะ” (ศรีวิมล  หิรัญสาลี, 26 มกราคม 2553) 
           “ จริงๆแล้วมันตลกนะ  คือ  เอาความพิการมาเป็นข้อจํากัดว่าทําอะไรได้ไม่ได้บ้าง แต่มัน
เหมือนเราล้อเขาไง ถามว่าตลกมั้ย บางมุขมันได้ แต่ถามว่ามันเหมาะมั้ย อันนี้ก็ตอบยาก (ธิติยา  นาค
กุลบุตร, 26 มกราคม 2553) 
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รหัสความหมายมายาคติของมุขตลกในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบว่า ผู้ชม ถอดรหัส ความหมายที่
ปรากฏในภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ อวัจนภาษา 
          “ ที่เยอะๆก็พวกการแสดงออกของตัวละครพิการน่ีแหละ  แบบว่าล้อความ พิการของตัวละคร
มั่งอะไรมั่ง  คือตอนดูมันก็ขํานะไม่รู้ทําไม แต่พอมองกลับไปแล้วคิด รู้สึกแย่ที่ขําเหมือนกันนะ (ชนิ
ภรณ์  ห่วงวงศ์, 26 มกราคม 2553)   
         “มุขตบหัว โดนถีบ ทําร้ายร่างกายในเร่ืองนี้ยังมีนะ เหมือนพวกมุขที่ตอบผิดแล้วโดนถาดตบ
หัว แต่ตัวละครที่โดนนี่ส่วนใหญ่ไม่สมประกอบทั้งนั้น ”  ( ศราวุฒิ  สัมมเสถียร, 26 มกราคม 2553)   
 
จากการสัมภาษณ์ถึงรูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏใน ภาพยนตร์ เร่ือง  ผีหัวขาดพบว่า ผู้ชมจดจํา มุข
ตลกประเภทมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ  (Clown comedy) ได้มากที่สุด 
              “ถ้าให้พูดว่าจําใครได้นะ ต้ะ(พระเอก) ไม่อยู่ในหัวเลย  เพราะหนังมันไม่โฟกัสไง มุขตลก
มันไม่ออกมาจากพระเอก เพราะพระเอกวางมาให้ หล่อ เท่  แต่มุขมันมาออกกับ  จาตุรงค์ ค่อม เทพ 
ชูศรี ซะเกือบหมด พวกนี้มันตลกอาชีพอยู่แล้ว  จังหวะปล่อยมันแม่น ”   (อนงค์นาถ  เลขาลาวัลย์ , 
26 มกราคม 2553)    
             “พวกล้อเลียนคนพิการนี่เยอะนะป้าว่า แต่อย่างอื่นมันก็มีนะ พวกมุขตบตีอะไรทํานองน้ัน 
แต่ทุกมุขมันแสดงโดยตลกไง  บางทีคําหยาบก็มาเป็นชุด แต่ก็เข้าใจนะเค้าต้องการให้มุขมันง่ายไม่
ซับซ้อน คือต้องเข้าใจก่อนว่า เค้าตีตลาดไหน   ป้าไม่ได้บอกนะว่าคนที่ ดูแล้วขํานี่เค้าคิดไม่เป็น  
หรือ เราวิเศษวิโสมากกว่าชาวบ้านหรือคนต่างจังหวัดที่ดูแล้วแฮปปี้ แต่หลายๆมุขเราเคยเห็นมาแล้ว 
บางมุขมันก็หยาบไป อีกอย่างคือป้าเห็นว่าปัจจัยความตลกมันมีมากกว่านี้ไง ”  (ศรีวิมล  หิรัญสาลี , 
26 มกราคม 2553) 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน ที่แสดงความคิดเห็นในการถอดรหัสความหมาย
ของมุขตลกในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองนั้น  ซึ่งในรหัสความหมายที่ผู้วิจัยทําการศึกษานั้นจะเกี่ยวกับ มุขตลก 
ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทั้ง 3 เร่ือง โดยรหัสความหมายจากมุขตลกที่ผู้ชมได้ถอดรหัสจากภาพยนตร์ทั้ง
3 เร่ืองที่ทําการศึกษานั้น พบว่า รูปแบบของสัญญะที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้นมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  ดังนี้ 
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สัญญะด้าน ภาพ (ฉาก) 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านภาพ ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลักษ ณะที่เหมือนกัน คือ ภาพ (ฉาก) ของชุมชนชนบท  ภาพการดําเนินชีวิตของ
คนต่างจังหวัด  ภาพ (ฉาก) วัด และ อาศรม  โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า สถานที่ดังกล่าวมัก
เป็นที่รวมกันของตัวละครหลักซึ่งทําให้เกิดความสนุกสนานและความตลกขบขัน 
สัญญะด้าน แสง 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านแสง ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ  แสงประเภท แสงปกติ (Narrative) เน่ืองจากด้วย
คุณลักษณะของแสงประเภทนี้ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ
ภาพยนตร์ 
ประเภทตลก  ส่วนในด้านของแสงประเภทแสงจ้า (High-key) และแสงสลัว (Low-key) นั้นจะพบบ้างใน
ส่วนที่ภาพยนตร์ในตอนนั้นต้องการจะสร้างอารมณ์ตามสถานการณ์หรือพื้นที่นั้นๆ 
สัญญะด้านสี  
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านสี ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ สีโทนส้ม /เหลือง หรือ สีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่านให้คํา
นิยามว่าเป็น สีเหลืองนวล  ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายตา ดูสนุกสนาน ไม่มืดหรือสว่างจนเกินไป และ
ทําให้อารมณ์ของมุขตลกนั้นไหลลื่นไปกับภาพยนตร์ 
สัญญะด้านเสียง 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านเสียง ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เสียงของเคร่ืองดนตรีโดยไม่มีเนื้อร้องหรือทํานอง 
โดยมากจะเป็นเสียงกลอง ,ตะโพน,หรือ ระนาด ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุว่ าโดยส่วนใหญ่จะปรากฏในตอน
จบของมุขตลกนั้นๆ  โดยมีบ้างในบางครั้งที่จะเป็นเสียงดนตรีที่มีเนื้อร้องหรือทํานองโดยมีลักษณะคล้าย
เพลงลูกทุ่ง เพื่อให้ความรู้สึกสนุกสนานไปกับเนื้อเร่ืองที่จะปรากฏขึ้นในตอนถัดไป 
สัญญะด้านภาษา 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านภาษา ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ภาษาในรูปแบบอวันภาษาที่มากกว่าวัจนภาษา  
โดยในด้านของอวันภาษานั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการกระทําของตัวละครที่มีพฤติกรรมไร้เดียงสา  ความ
ซื่อ ไม่รู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือความซุ่มซ่าม ในด้านของวัจนภาษานั้นจะปรากฏในรูปแบบของการ
พูดจาเชิงล้อเลียน เสียดสี หรือ ด่าทอ ในปมด้อยของคู่สนทนา 
สัญญะด้านสัญลักษณ์ 
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จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ทําให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจํารูปแบบสัญญะด้านสัญลักษณ์ ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลัก ษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ คือ สัญลักษณ์ของวัด และชนบท ซึ่งจะ
ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ือง  โดยรองลงมานั้นจะเป็นสัญลักษณ์ของอาศรม ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ 2 
เร่ืองนั่นคือ หลวงพี่เท่งและผีหัวขาด 
 
รูปแบบของมุขตลกที่ปรากกฎในภาพยนตร์ 
                จากการสัมภาษณ์นั้ น ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า จดจํารูปแบบ
ของมุขตลกที่ปรากฏในรูปแบบของมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ ( Clown comedy) ได้มากที่สุด โดย
ให้เหตุผลประกอบว่า ตัวละครภายในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองนั้น เกือบทั้งหมดเป็นนักแสดงที่เป็นนักแสดง
ตลกโดยอาชีพ โดยแต่ละตัวละครนั้นก็มีมุขตลกที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งสัมพันธ์กับบุคลิกที่
นักแสดงตลกนั้นๆเล่นตลกในชีวิตจริงโดยในมุขตลกที่ปรากฏในรูปแบบ มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก
อาชีพ(Clown comedy) นั้นก็จะมี รูปแบบของมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกล้อเลียน(Parody) มุขตลกเจ็บตัว 
(Slapstick) มุขตลกไร้เดียงสา(Screwball)  เกิดขึน้พร้อมๆกันตามสถานการณ์หรือการกร ะทําของตัวละคร
นั้นๆ ในภาพยนตร์ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ในการศึกษาเร่ือง “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษา ค่ายพระ
นครฟิลม์ ”นี้มีเน้ือหาการวิจัยเพื่อศึกษา รูปแบบมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย  การ
ถอดรหัสความหมายทางมายาคติของมุขตลกของผู้ชม และกระบวนการสร้างมายาคติ ของมุขตลก โดย
เลือกศึกษาภาพยนตร์เร่ือง “หลวงพี่เท่ง”  “หลวงพี่เท่ง2:รุ่นฮาร่่ารวย” และ “ผีหัวขาด” ซี่งเป็นภาพยนตร์
ที่ท่ารายได้สูงสุด 3อันดับแรกของค่ายภาพยนตร์พระนครฟิลม์  ท่าการสัมภาษณ์ผู้ชมภาพยนตร์ไทยที่
ผู้วิจัยท่าการศึกษาทั้งหมด 15 คน ซึ่งการสัมภาษณ์แบ่งเป็นภา พยนตร์เร่ืองละ 5 คน และในส่วนสุดท้าย
คือท่าการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในกระบวนการการสร้างมุขมุขตลก จ่านวน 3 คน 
          ส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท่าการศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของภาพยนตร์ไทยที่ท่าการศึกษาในเฉพาะ เร่ืองมายาคติของมุขตลกเท่านั้นโดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 
 
1    เพื่อศึกษามายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทตลก 
2    เพื่อศึกษากระบวนการการสร้างมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยประเภทตลก 
3    เพื่อวิเคราะห์ผู้ชมถึงการถอดรหัสความหมายของมายาคติมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
       ประ เภทตลก 
 
          จากการศึกษาพบว่า มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย จะแสดงออกมาใน
รูปแบบสัญญะ โดยมีการน่าเสนอออกมาในรูปแบบที่ซ้่าๆ เพื่อตอกย้่ารูปแบบของสัญญะในด้าน
ต่างๆตามองค์ประกอบของภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเล่าเร่ืองส่งผลให้เกิดการรับรู้ จน
เข้าใจและตลก ในมุขตลกที่น่าเสนอ  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้ 5.1 สรุป
ผลการวิจัย 
         
ส่วนที่  1 : มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยทั้ง 3เร่ือง ได้แก่ รูปแบบสัญญะซึ่ง 
ประกอบไปด้วย ภาพ แสง สี เสียง ภาษา สัญลักษณ์ และ รูปแบบในการบ่งชี้ความเป็นมุขตลก  
ส่วนที่ 2 : ผู้ชมมีการถอดรหัสความหมายทางมายาคติของมุขตลก 
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ส่วนที่ 3 : กระบวนการสร้างมุขตลก 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ส่วน1 : มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย 
 
 ผลการศึกษานั้นพบว่า มายาคติของมุ ขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย ได้แก่ ภาพยนตร์
เร่ือง หลวงพี่เท่ง , หลวงพี่เท่ง2 , ผีหัวขาด โดยตัวบทของภาพยนตร์นั้น มีโครงสร้างที่คล้ายกัน โดย
โครงสร้างของเร่ือง ภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองเล่าเร่ืองโดยใช้วิธีเดียวกันนั่นคือ ตัวเอก (ในกรณีนี้คือ 
พระเอก ) เป็นบุคคลแปลกหน้า  เป็นบุคคลใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนทั้ง 3เร่ือง ไม่ว่าจะเป็น หลวงพี่
เท่งที่ออกเดินมาจากกรุงเทพเพื่อมาเป็นพระประจ่าวัดในชุมชน (ภาพยนตร์เร่ือง หลวงพี่เท่ง )   เด่ียว 
ชายหนุ่มที่ออกเดินเพื่อตามหาเพื่อนของพ่อซึ่งอยู่ต่างถิ่น (ผีหัวขาด)  หลวงพี่โจอ้ีที่ออกธุดงค์ไปใน
สถานที่ที่ธุรกันดารเพื่อมาประจ่าวัดในชุมชนอันห่างไกลความเจริญ (หลวงพี่เท่ง2) 
          แนวคิดการเล่าเร่ือง ได้แก่ ภาพ(ฉาก) แสง สี เสียง สัญลักษณ์ ภาษา ซึ่งภาพการแสดงดังกล่าว
ปรากฏในรูปแบบของสัญญะโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ ซ้่าไปซ้่ามา จึงท่าให้ผู้วิจัยสามารถ
บันทึกข้อมูลรูปแบบสัญญะ ซึ่งได้แก่ ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ์ ภาษา ที่ปรากฏในมุขตลก ใน
บทที่ 4 ตอนที่ 1 จนสามารถสรุปข้อมูลตามภาพยนตร์ที่ท่าการศึกษาในแต่ละเร่ืองได้ดังนี้ 
 
1 รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ือง  “หลวงพี่เท่ง” 
  
ภาพ : ใช้การด่าเนินชีวิตของคนชนบทมาเป็นฉากหลังของมุขตลก  รองลงมาคือ วัด และ  อาศรม 
แสง : โดยส่วนใหญ่ใช้แสงประเภทแสงปกติ (Narrative) เพื่อให้ดูตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน 
สี  :  โดยส่วนใหญ่ใช้แสงสีส้ม/เหลืองเพื่อให้ดูสบายตา ให้ความรู้สึกสนุกสนาน 
เสียง : โดยส่วนใหญ่ใช้เสียงดนตรีประกอบโดยไม่ มีเนื้อร้องหรือท่านอง จะปรากฏในขณะที่มุข
ตลกจบลง 
สัญลักษณ์ : โดยส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ของวัดซึ่งแสดงถึงพื้นที่อันบริสุทธิ์ รองลงมาคือ พระ 
ภาษา : โดยส่วนใหญ่ใช้อวัจภาษามาเป็นองค์ประกอบของมุขตลกโดยจะเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไร้ 
           เดียงสาของตัว  รองลงมาคือ วัจนภาษา โดยจะเกี่ยวกับการพูดล้อเลียนเพื่อสร้างความขบขัน 
   
นอกจากนั้นยังพบว่าวิธีการน่าเสนอของมุขตลกนั้นเป็นรูปแบบของ มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลก
(Clown comedy) เป็นส่วนใหญ่ของมุขตลกทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น ในบางมุขที่น่าเสนอยังมีการปรากฏ
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ของมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกล้ อเลียน(Parody) , มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) , มุขตลกไร้เดียงสา
(Screwball) ควบคู่กันไปด้วย และทั้งเร่ืองไม่ปรากฏมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกที่เกี่ยวกับความตาย
(Black comedy) และมุขตลกล้อเลียนการเมือง (Populist comedy) แต่อย่างใด 
 
2 รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ือง  “หลวงพี่เท่ง 2 : รุ่นฮาร่่ารวย” 
  
ภาพ : โดยส่วนใหญ่ใช้การด่าเนินชีวิตของคนชนบทมาเป็นฉากหลังของมุขตลก  รองลงมาคือ วัด 
และธรรมชาติ 
แสง : โดยส่วนใหญ่ใช้แสงประเภทแสงจ้า (High-key) เพื่อให้ดูตรงไปตรงมาและยังให้ความรู้สึก
ถึงความแห้งแล้งธุรกันดาร รองลงมาคือแสงประเภทแสงปกติ( Narrative) 
สี  :  โดยส่วนใหญ่ใช้แสงสีส้ม /เหลืองเพื่อให้ดูสบายตา ให้ความรู้สึกสนุกสนาน  แต่ในบางฉาก
สะท้อนถึงความแห้งแล้ง  ฝุ่นมลพิษ 
เสียง : โดยส่วนใหญ่ใช้เสียงดนตรีประกอบโดยไม่มีเนื้อร้องหรือท่านอง จะปรากฏในขณะที่มุข
ตลกจบลง 
สัญลักษณ์ : โดยส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ของวัดซึ่งแสดงถึงพื้นที่อันบริสุทธิ์ และรองลงมาคือ พระ 
ภาษา : โดยส่วนใหญ่ใช้อวัจภาษามาเป็นองค์ประกอบของมุขตลกโดยจะเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไร้  
เดียงสา  ความซื่อของชาวบ้าน ในส่วน วัจนภาษาจะเกี่ยวกับการพูดล้อเลียนเพื่อสร้างความขบขัน 

นอกจากนั้นยังพบว่าวิธีการน่าเสนอของมุขตลกนั้นเป็นรูปแบบของ มุขตลกที่ใช้นักแสดง
ตลก(Clown comedy) เป็นส่วนใหญ่ของมุขตลกทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น ในบางมุขที่น่าเสนอยังมีการ
ปรากฏของมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกล้อเลียน (Parody) , มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) , มุขตลกไร้
เดียงสา(Screwball) ควบคู่กันไปด้วย และทั้งเร่ืองไม่ปรากฏมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกที่เกี่ยวกับ
ความตาย(Black comedy) และมุขตลกล้อเลียนการเมือง (Populist comedy) แต่อย่างใด 
 
3 รูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์เร่ือง  “ผีหัวขาด” 
  
ภาพ : โดยส่วนใหญ่ใช้การชุมชนชนบทมาเป็นฉากหลังของมุขตลก  รองลงมาคือ อาศรม 
แสง : โดยส่วนใหญ่ใช้แสงประเภทแสงปกติ (Narrative) เพื่อให้ดูตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน  
สี  :  โดยส่วนใหญ่ใช้แสงสีส้ม/เหลืองเพื่อให้ดูสบายตา ให้ความรู้สึกสนุกสนาน และสีโทนฟ้า / น้่า
เงินเพื่อให้ความรู้สึก ผ่อนคลาย เป็นกันเอง 
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เสียง : โดยส่วนใหญ่ใช้เสียงดนตรีประกอบโดยไม่มีเนื้อร้องหรือท่านอง จะปรากฏในขณะที่มุข
ตลกจบลง 
สัญลักษณ์ : โดยส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ของ อาศรม ซึ่งเป็นสถานที่ทรงเจ้าเข้าผีหรือท่าพิธีกรรม
ทางด้านไสยศาสตร์ และ สัญลักษณ์ของ คนพิการ 
ภาษา : โดยส่วนใหญ่ใช้อวัจภาษามาเป็นองค์ประกอบของมุขตลกโดยจะเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไร้  
เดียงสา ความซื่อของชาวบ้าน และความพิการของตัวละคร ในส่วน วัจนภาษาจะเกี่ยวกับการพูด
ล้อเลียน  การด่าทอในความพิการของตัวละครเพื่อสร้างความขบขัน 
   

นอกจากนั้นยังพบว่าวิธีการน่าเสนอของมุขตลกนั้นเป็นรูปแบบของ มุขตลกที่ใช้นั กแสดง
ตลก(Clown comedy) เป็นส่วนใหญ่ของมุขตลกทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น ในบางมุขที่น่าเสนอยังมีการ
ปรากฏของมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกล้อเลียน (Parody) , มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) , มุขตลกไร้
เดียงสา(Screwball) ควบคู่กันไปด้วย และทั้งเร่ืองไม่ปรากฏมุขตลกในรูปแบบ  มุขตลกที่เกี่ยวกับ
ความตาย(Black comedy) และมุขตลกล้อเลียนการเมือง (Populist comedy) แต่อย่างใด 
 
ส่วนที่ 2 : กระบวนการสร้างมุขตลก 

ผู้วิจัยพบว่าในมุมมองของผู้สร้างนั้น  มุขตลกประเภท มุขตลกล้อเลียน (Parody) มัก
ถูกน่ามาใช้อยู่บ่อยคร้ังเน่ืองจากมุขตลกประเภทล้อเลียนนั้น เป็นสิ่งสากล (อ้างอิงจากค่าสัมภาษณ์ ) 
และในมุมมองของผู้สร้างนั้นมุขตลกล้อเลียนมักเกี่ยวข้องกับการล้อเลียนพฤติกรรมของเพศที่ 3 
หรือ คนพิการ เนื่องจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวมักมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด และ
ด้วยพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืน การกระท่าแล ะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องหน้าจึงมักผิดเพี้ยนไป
จากความเป็นจริงจนเป็นที่มาของมุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball) และด้วยมุขตลก
ไร้เดียงสา มักเกี่ยวข้องกับการกระท่าที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืนหรือการกระท่าที่ท่าลงไปอย่างไม่รู้เร่ืองรู้
ราว ตัวละครนั้นๆจึงมักลงเอยด้วย การเจ็บตัวด้วยการกระท่าของตัวเอง หรือการเจ็บตัวเนื่องจาก
โดนผู้อ่ืนท่าร้ายซึ่งคือมุขตลกประเภทมุขตลกเจ็บตัว (Slapstick)  และผู้วิจัยยังพบว่าในมุมมองของ
ผู้สร้างนั้น นักแสดงตลกอาชีพนั้นเป็นส่วนส่าคัญที่ท่าให้มุขตลกประสบความส่าเร็จได้เนื่องจาก
นักแสดงตลกอาชีพนั้นรู้จั งหวะในการเล่นมุขหรือปล่อยมุขเพราะเป็นอาชีพที่นักแสดงเคยท่ามา
ก่อน  และนักแสดงหลายๆคนนั้นผู้ชมยังติดภาพความตลกซึ่งภาพความเป็นตลกอาชีพนี่เองจึง
กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่าให้ผู้ชมสามารถหัวเราะได้ง่าย  สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของมุขตลกประเภทมุขตลกที่
เน้นนักแสดงตลก (Clown comedy)    ในส่วนของมุขตลกประเภทมุขตลกเกี่ยวกับการเมือง 
(Populist comedy)และ มุขตลกเกี่ยวข้องกับความตาย (Black comedy)  ผู้วิจัยไม่พบว่าผู้สร้างให้
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ความส่าคัญแต่อย่างใด  เนื่องจากมุขตลก 2ประเภทที่กล่าวมา  มักเกี่ยวข้องกับการเสียดสี  
เปรียบเทียบ และประชดประชัน  ดังนั้นการที่มุขตลกเหล่านี้จะประสบความส่าเร็จได้ ผู้ชมต้องมี
ความรู้ในเร่ืองนั้นๆอยู่พอสมควร ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างจึงไม่ให้ความส่าคัญเพราะผู้สร้างต้องการสร้าง
ภาพยนตร์ที่มีลักษณะเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
 
ส่วนที่ 3 : การถอดรหัสความหมายของผู้ชม 
 
ส่าหรับความหมา ยของค่าว่า รหัส ที่ผู้วิจัยท่าการศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ หมายถึง ระบบการให้
ความหมายร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มของสังคม ในธรรมเดียวกัน ด้วยสัญญะ และกฏเกณฑ์ที่ว่า
ด้วยการใช้และเชื่อมโยงสัญญะให้สัมพันธ์กับการพัฒนาที่ซับซ้อนในวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน  ซึ่งรหัสความหมายที่ผู้วิจัยท่าการศึกษานั้นจะเกี่ยวกับ มุขตลก ที่ปรากฏในภาพยนตร์
ไทยทั้ง 3 เร่ือง โดยรหัสความหมายจากมุขตลกที่ผู้ชมได้ถอดรหัสจากภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองที่
ท่าการศึกษานั้น พบว่า รูปแบบของสัญญะที่ปรากฏในมุขตลกจากภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้นมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  ดังนี ้
 
สัญญะด้าน ภาพ (ฉาก) 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านภาพ ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ภาพ(ฉาก) ของชุมชนชนบท  ภาพการด่าเนินชีวิต
ของคนต่างจังหวัด  ภาพ (ฉาก) วัด และ อาศรม  โดยผู้ ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า สถานที่
ดังกล่าวมักเป็นที่รวมกันของตัวละครหลักซึ่งท่าให้เกิดความสนุกสนานและความตลกขบขัน 
สัญญะด้าน แสง 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านแสง ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลักษณะที่เห มือนกัน คือ  แสงประเภทแสงปกติ (Narrative) เน่ืองจากด้วย
คุณลักษณะของแสงประเภทนี้ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ
ภาพยนตร์ประเภทตลก  ส่วนในด้านของแสงประเภท แสงจ้า (High-key) และแสงสลัว (Low-key) 
นั้นจะพบบ้างในส่วนที่ภาพยนต ร์ในตอนนั้นต้องการจะสร้างอารมณ์ตามสถานการณ์หรือพื้นที่
นั้นๆ 
สัญญะด้านสี  
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านสี ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
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ในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ สีโทนส้ม /เหลือง หรือ สีที่ผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่าน
ให้ค่านิยามว่าเป็น สีเหลืองนวล  ซึ่งเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสบายตา ดูสนุกสนาน ไม่มืดหรือสว่าง
จนเกินไป และท่าให้อารมณ์ของมุขตลกนั้นไหลลื่นไปกับภาพยนตร์ 
สัญญะด้านเสียง 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านเสียง ของผู้ถูกสัมภาษณ์
นั้นในภาพยน ตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เสียงของเคร่ืองดนตรีโดยไม่มีเนื้อร้องหรือ
ท่านอง โดยมากจะเป็นเสียงกลอง ,ตะโพน ,หรือ ระนาด ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุว่าโดยส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในตอนจบของมุขตลกนั้นๆ  โดยมีบ้างในบางครั้งที่จะเป็นเสียงดนตรีที่มีเนื้อร้องหรือ
ท่านองโดย มีลักษณะคล้ายเพลงลูกทุ่ง เพื่อให้ความรู้สึกสนุกสนานไปกับเนื้อเร่ืองที่จะปรากฏขึ้น
ในตอนถัดไป 
สัญญะด้านภาษา 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านภาษา ของผู้ถูกสัมภาษณ์
นั้นในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ ภาษาในรูปแบบอวันภาษาที่มากกว่าวัจนภาษา  
โดยในด้านของอวันภาษานั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการกระท่าของตัวละครที่มีพฤติกรรมไร้เดียงสา  
ความซื่อ ไม่รู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือความซุ่มซ่าม ในด้านของวัจนภาษานั้นจะปรากฏในรูปแบบ
ของการพูดจาเชิงล้อเลียน เสียดสี หรือ ด่าทอ ในปมด้อยของคู่สนทนา 
 
สัญญะด้านสัญลักษณ์ 
จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ท่าให้ผู้วิจัยพบว่า การจดจ่ารูปแบบสัญญะด้านสัญลักษณ์ ของผู้ถูก
สัมภาษณ์นั้น ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ คือ สัญลักษณ์ของวัด 
และชนบท ซึ่งจะปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ือง  โดยรองลงมานั้นจ ะเป็นสัญลักษณ์ของอาศรม ซึ่ง
ปรากฏในภาพยนตร์2 เร่ืองนั่นคือ หลวงพี่เท่งและผีหัวขาด 
 
รูปแบบของมุขตลกที่ปรากกฎในภาพยนตร์ 
                จากการสัมภาษณ์นั้น ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า จดจ่า
รูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏในรูปแบบของ มุขตลกที่ใช้นั กแสดงตลกอาชีพ (Clown comedy )ได้
มากที่สุด โดยให้เหตุผลประกอบว่า ตัวละครภายในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองนั้น เกือบทั้งหมดเป็น
นักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกโดยอาชีพ โดยแต่ละตัวละครนั้นก็มีมุขตลกที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองซึ่งสัมพันธ์กับบุคลิกที่นักแสดงตลกนั้นๆเล่นตลกในชีวิตจริงโดยในมุขตลกที่ปรากฏใน
รูปแบบมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพ (Clown comedy) นั้นก็จะมี รูปแบ บของมุขตลกในรูปแบบ 
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มุขตลกล้อเลียน (Parody) มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball)  เกิดขึ้นพร้อมๆ
กันตามสถานการณ์หรือการกรนะท่าของตัวละครนั้นๆ ในภาพยนตร์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเร่ือง “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่าย พระนคร
ฟิลม์” นั้น ผู้วิจัยพบว่า มุขตลกนั้นคือ มายาคติทางวัฒนธรรม ที่ถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง
ซึ่งในที่นี้คือ ผู้สร้างภาพยนตร์ผลิตขึ้นมาโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมและใช้วิธีการทางสัญวิทยา 
อันได้แก่  ภาพ แสง สี เสียง ภาษา และสัญลักษณ์ ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบ 
ของภาพยนตร์และการเล่าเร่ือง  จนกลายเป็นมายาคติที่แฝงอยู่ในวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นในภาพยนตร์ โดยในภาพยนตร์ที่ท่าการศึกษาทั้ง 3เร่ืองนั้น พบความสอดคล้องกัน
ทางสัญญะหลายประการเช่น  สัญญะทางด้านภาพ(ฉาก) มุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ทั้ง3เร่ืองนั้น
ใช้ภาพ(ฉาก) ที่เป็น ชุมชนชนบทซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีการพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นต้น และสิ่งที่
พบเพิ่มเติมและน่าสังเกตก็คือ  ตัวละครพระเอกของภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองนั้นต้องออกเดินทางจากที่
อยู่เดิมมาใช้ชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญแทบ ทั้งสิ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาท ของผู้
พลัดถิ่นหรือผู้อพยพซึ่งต้องปรับตัวกลับสังคมใหม่และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี  อาทิ
เช่น ในเร่ือง  หลวงพี่เท่ง2  ที่แสดงให้เห็นถึง การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมใหม่ของหลวงพี่โจอ้ี 
ซึ่งจากเดิมหลวงพี่โจอ้ีเป็นพระ ประจ่าอยู่ในวัดที่ กรุงเทพ แต่ด้วยความที่ต้องการออกแสวงหา
ธรรมะที่แท้จริงจึงต้องออกเดินทางมายังดินแดนอันแห้งแล้งและห่างไกลความเจริญซี่งบทบาทของ
ของหลวงพี่โจอ้ีนั้นแทบไม่มีความแตกต่างกับบทบาทของหลวงพี่เท่งเลยแม้แต่น้อย  และบทบาท
ของ หลวงพี่เท่ง และ หลวงพี่โจอ้ี  นั้น ก็ยังคล้ายคลึงกันกับบทบาทของ ไอ้เดี่ยว พระเอกในเร่ืองผี
หัวขาด ที่ต้องมาตามหาพ่อในดินแดนชนบท  ซึ่งจากรายละเอียดของบทบาทที่ได้กล่าวไปใน
ข้างต้นและจากบทสัมภาษณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์ ท่าให้ผู้วิจัยเข้าใจได้ว่า ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการ
สะท้อนภาพของการ ย้ายถิ่นฐ านหรือถิ่นท่ากิน ของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาในเมืองหลวงเพื่อมาหา
อะไรบางอย่างที่ตนเองคาดว่าสิ่งนั้นจะสามารถท่าให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นได้มากกว่าใน
อดีตที่ผ่านมา 
 

และจากการศึกษาวิจัยเร่ือง มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษา ค่าย
พระนครฟิลม์   ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นเป็น3ประเด็นดังน้ี 

 

DPU



148 
 

1 มายาคติของมุขตลกในภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการตอบค่าถามที่ว่า  “สิ่ง
ใดบ้างที่ถูกให้ความหมายว่าเป็นเร่ืองตลกในภาพยนตร์ไทย”  ผู้วิจัยได้พบว่า ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง
ซึ่งได้แก่ 1หลวงพี่เท่ง 2ผีหัวขาด 3หลวงพี่เท่ง2  มีรูปแบบมายาคติของมุขตลกที่คล้ายคลึงกันนั่นคือ  
การให้ความหมายของผู้ที่ผิดแปลกแตกต่างจากคนทั่วไปว่าสิ่งนั้นเป็นเร่ืองตลก  ดังจะเห็นได้จาก
ในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองนั้นมักมีตัวละครที่พิการหรือเป็นเพศที่ 3ทั้งสิ้น  และตัวละครเหล่านี้มักเป็น
จุดเร่ิมต้นของมุขตลก ซึ่ง มักจะเร่ิมด้วยการที่ตัวละครอ่ืนๆมักจะล้อเลียนตัวละครดังกล่าวซึ่งนี่คือ
มุขตลกประเภท มุขตลกล้อเลียน (Parody)  ต่อจากนั้นตัวละครที่ผิดแปลกจากผู้อ่ืนมักจะเจอ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขและมักจะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆด้วยวิธีการแปลกๆ จน
กลายเป็นมุขตลกประเภท มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball)  และด้วยการแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีการ
แบบแปลกๆนี้เองจึงมักจะท่าให้ตัวละครนั้นๆเจ็บตัวอยู่บ่อยคร้ังไม่ว่าจะเป็นการเจ็บตัวที่ท่าตัวเอง
หรือเจ็บตัวเพราะผู้อื่นกระท่าซึ่งโดยส่วนมากมักจะออกมาในภาพที่ผู้ชมเคยเห็นจนชินตาน่ันก็คือ
การโดนตบหัว ซึ่งนี่ก็คือ มุขตลกประเภท มุขตลกเจ็บตัว  (Slapstick)   และสิ่งที่ผู้วิจัยพบในรูปแบบ
ของมุขตลกที่เกิดขึ้นทุกครั้งนั้นก็คือ มุขตลกประเภทต่างๆจะเกิดขึ้นจากนักแสดงที่เป็นตลกอาชีพ
เท่านั้นซึ่งก็คือ มุขตลกประเภทมุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกอาชีพในการแสดง (Clown comedy)   
 นอกจากรูปแบบของมุขตลกที่ปรากฏในข้างต้น ผู้วิจัยยังพบว่าในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองที่
ผู้วิจัยคัดเลือกมาท่าการวิจัย  ได้มีการแบ่งแยกมุขตลกส่าหรับตัวละครไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มุข
ตลกที่สะอาดไม่มีถ้อยค่าหยาบคายหรือการท่าร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นฝ่ายดี  เช่ นตัว
ละครพระ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตัวละครในเร่ืองนั้นๆให้การนับถือ  ส่วนมุขตลกที่หยาบคาย หรือ มุข
ตลกประเภทเจ็บตัว มักจะเกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นฝ่ายผู้ร้ายหรือกลุ่มตัวละครที่มีพฤติกรรมแปลก
แยกจากผู้อื่นเช่น ตัวละครที่พิการ หรือเป็นเพศที่3เป็นหลัก 

 
2 กระบวนการสร้างมุขตลกเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการตอบค่าถามที่ว่า “ผู้สร้างมีกระบวนการ

สร้างมุขตลกอย่างไร ”  จากการศึกษาวิจัยถึงทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างภาพยนตร์  ซึ่งท่าผู้วิจัยได้ทราบว่า  ผู้สร้างภาพยนตร์มักใช้มุขตลกที่เกี่ยวข้องกัน
กับวิถีชี วิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนต่างจังหวัด และเน้ือหาของภาพยนตร์จะเป็นเนื้อ
เร่ืองที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยสังเกตได้จากภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองที่ผู้วิจัยได้ท่าการวิจัย  โดย
เน้ือหาของภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองล้วนเกิดขึ้นในชุมชนต่างจังหวัด  ชนบท และ ดินแดนที่ห่างไกล
ความเจริญแทบทั้งสิ้น ซึ่งจากการน่าเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบดังกล่าวท่าให้ผู้ชมที่เป็นคน
ต่างจังหวัดรู้สึกคุ้นเคย  เป็นเร่ืองที่ไม่ไกลตัวจนเกินไปนักจึงท่าให้ผู้ชมที่เป็นคนต่างจังหวัดเข้าใจ
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และรู้สึกสนุกสนานกับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายซึ่งสอดคล้องกับแผนการตลาดของ  ภาพยนตร์
จากค่ายพระนครฟิลม์ที่ต้องการท่าภาพยนตร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนต่างจังหวัด 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า การวางบทบาทของตัวละครนั้นก็เป็นไปอย่างไม่หนักแน่น 
กล่าวคือ ตัวละครหลายตัวมักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นมุขนั้นๆหรือพูดบทนั้นๆ โดยไม่ได้มีผลต่อการ
ด่าเนินเนื้อเร่ืองให้ก้าวไปข้างหน้าแต่อย่างใด มุขตลกที่ผู้สร้างมักหยิบมาใช้บ่อยๆนั่นคือ มุขตลก
ประเภทล้อเลียน จิกกัด หรือด่าทอตัวละคร (Parody)  เน่ืองจากเป็นมุขตลกที่สามารถเข้าใจได้ง่าย   
ตัวละครพระเอกและนางเอกมักใช้บุคคลที่มีลักษณะหน้าตาหล่อ สวย เป็นภาพตัวแทนขอ งความดี  
มุขตลกที่ออกมาจากตัวละคร พระเอกและนางเอกมักเป็นมุขตลกที่ สะอาด สุภาพ ไม่หยาบคาย ซึ่ง
เป็นการสะท้อนถึงมายาคติที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างขึ้น  

ผู้สร้างได้สร้างมายาคติของความดีในภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ืองออกมาในรูปแบบของพระเอก
และนางเอก หรือในอีกแง่หนึ่ง  ความดีคือผู้ที่มีบุคลิกภาพดีนั่นเอง  ในส่วนของมุขตลกที่หยาบคาย
หรือมุขตลกประเภทเจ็บตัว (Screwball comedy) มักมีที่มาจาก   ตัวละครที่บุคลิกภาพไม่ดีแทบ
ทั้งสิ้น อาทิเช่น  ตัวละครพิการ  ตัวละครสาวประเภท 2 ตัวละครผู้หญิงอ้วน และ ตัวละครที่หน้าตา
ขี้เหร่ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมายาคติที่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างขึ้นว่า  การแสดงออกหรือพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีบุคลิกภาพดังที่กล่าวมานั้นเป็นเร่ืองขบขัน  และอีกส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนส่าคัญใน
กระบวนการการสร้างมุขตลกนั่น คือ นักแสดงตลกที่เป็นตลกอาชีพ เน่ืองจากนักแสดงตลกอาชีพ
นั้นมีภาพลักษณ์ ของความตลกติดตัวอยู่แล้วและมุขตลกที่นักแสดงตลกใช้เล่นในภาพยนตร์นั้น
หลายมุขมักเป็นมุขตลกที่เคยใช้เล่นในคาเฟ่และสามารถท่าให้ผู้ชมตลกได้จริง ซึ่งทัศนะของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ท่าการวิเคราะห์ตัวบทของภาพยนตร์
ทั้ง3เร่ืองที่กล่าวไปในข้างต้น 
 
 3. ผู้ชมถอดรหัสความหมายมายาคติที่ปรากฏในมุขตลกว่าอย่างไร เพื่อเป็นการตอบค่าถาม
ที่ว่า “ผู้ชมเข้าใจความหมายของมุขตลกตามความต้องการของผู้สร้างหรือไม่”  จากการศึกษาวิจัยถึง
ทัศนะของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ชมภาพยนตร์ทั้ง 3เร่ือง  ผู้วิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้ให้ทัศนะไปใน
ทิศทางเดียวกันนั่นคือ กลุ่มตัวอย่างจดจ่ามุขตลกประเภท มุขตลกที่ใช้นักแสดงตลกเป็นหลัก
(Clown comedy) ได้มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้เหตุผลว่ามุขตลกแทบทุกมุขที่เกิดขึ้นล้วน
เกิดขึ้นจากนักแสดงที่เป็นนักแสดงตลกอาชีพทั้งสิ้น  และมุขตลกที่เกิดขึ้นจากนักแสดงตลกอาชีมัก
เป็นประเภท มุขตลกล้อเลียน (Parody) มุขตลกเจ็บตัว (Slapstick) มุขตลกไร้เดียงสา (Screwball)  
โดยเนื้อหามุขตลกที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับถ้อยค่าหยาบคาย  ผู้พิการ  และเพศที่3เป็นหลัก   
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 อย่างไรก็ตาม   แม้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชม จะเข้าใจในมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์  แต่
ผู้วิจัยกลับพบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใจในมุขตลกตามที่ผู้สร้างต้องการกับการที่กลุ่มตัวอย่าง
หัวเราะในมุขตลกตามที่ผู้สร้างต้องการน้ันยังคงเป็นคนละเร่ืองกัน โดยผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้น
มีความเข้าใจเกี่ยวกับมุขตลกที่ ปรากฏนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการน่าเสนอผ่านบุคคลที่มี
ลักษณะที่แปลกประหลาดไปจากคนทั่วไป  ผู้สร้างได้ให้ความหมายของมุขตลกเพียงแค่การกระท่า
ที่แปลกประหลาดหรือการด่าทอกันเท่านั้นจนกลายเป็นมายาคติที่พยายามน่าเสนอแก่ผู้ชมว่าสิ่ง
เหล่านี้คือเร่ืองตลก   นอกจา กนั้นผู้วิจัยยังพบว่าแม้กลุ่มตัวอย่างจะเข้าใจว่าการล้อเร่ือง คนพิการ 
หรือ เพศที่ 3นั้นคือมุขตลก แต่กลุ่มตัวอย่างยังคงให้ทัศนะไว้ว่า มันก็ยังเป็นเร่ืองที่ไม่สมควรอยู่ดี  
การใช้ถ้อยค่าหยาบคายมาเป็นส่วนหนึ่งของมุขตลก  แม้ว่าถ้อยค่าหยาบคายอาจจะกลายเป็นเร่ือง
ของคว ามเคยชินในชีวิตประจ่าวัน แต่อย่างไรก็ตาม ความเคยชินก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เร่ืองไม่
สมควรกลายเป็นเร่ืองสมควรได้  ดังนั้นหากผู้สร้างสามารถใช้ปัจจัยอื่นในการสร้างมุขตลก หรือ
กล่าวคือ หากผู้สร้างสามารถคิดมุขตลกโดยไม่หยาบคายหรือล้อปมด้อยทางสังคมของกลุ่มบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งได้  ภาพยนตร์ตลกก็จะกลายเป็นสิ่งที่เหมาะส่าหรับการสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมทุก
เพศทุกวัยได้ตามเจตนารมณ์ของภาพยนตร์ 
 
ข้อจ่ากัดในการวิจัย 
 
1 การวิจัยในหัวข้อเร่ือง “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิล์ม
นั้นเป็นการวิจัยถึงมายาคติด้า นมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์จากค่ายพระนครฟิลม์มาเป็นตัวอย่าง
ในการท่าการศึกษา  ดังนั้น  จึงเป็นข้อจ่ากัดในการวิจัยที่ไม่สามารถน่า ภาพยนตร์จากทุกค่ายมา
วิเคราะห์ได้ทั้งหมด  และผลการวิจัยนั้นก็ไม่สามารถอ้างอิงถึง มายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์จาก
ค่ายอ่ืนๆได้   
 
 
 
 
 
2 การวิจัยในหัวข้อเร่ือง “มายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ค่ายพระนครฟิล์ม
นั้นเป็นการวิจัยถึงมายาคติด้านมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์จากค่ายพระนครฟิลม์  โดยคัดเลือก
จากภาพยนตร์ที่ท่ารายได้สูงสุด3อันดับ ของค่ายพระนครฟิลอันได้แก่ 1 หลวงพี่เท่ง 2 หลวงพี่เท่ง  : 
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รุ่นฮาร่่ารวย 3  ผีหัวขาด มาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเท่านั้น ดังนั้น ผลการวิจัยจึงไม่สามารถอ้างอิง
หรือครอบคลุมถึงมายาคติของมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยจากค่ายพระนครฟิล์มเร่ืองอื่นๆได้ 
 
ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยในอนาคต 
 
   1. ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท่าก ารศึกษาเฉพาะมายาคติด้านมุขตลกที่ปรากฏในภาพยนตร์
 จากค่าย  พระนครฟิลม์มาเป็นตัวอย่างในการท่าการศึกษาเท่านั้น ซึ่งยังมีภาพยนตร์จากค่าย
 อ่ืนๆในประเทยไทยอีกจ่านวนมากให้ศึกษา เช่น ค่าย สหมงคลฟิล์ม , ค่าย GTH , ค่าย Five 
 star , ค่าย Avant และอีกมากมายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต  โดยการศึกษาถึงค่ายภาพยนตร์
 ต่างๆดังที่กล่าว มานั้นจะท่าให้เห็นถึงรูปแบบของมายาคติในมุขตลกในมุมมองที่กว้างและ
 ชัดเจน มากยิ่งขึ้น  
2. ควรมีการศึกษา มายาคติทางด้านอ่ืนๆ ในภาพยนตร์ไทยประเภทต่างๆ เพราะผู้ชม
 ภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตนเองรับชมภาพยนต ร์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น  แต่ใน
 ความเป็นจริงแล้วผู้ชมอาจจะก่าลังรับมายาคติด้านต่างๆเข้ามาโดยไม่รู้ตัว 
3. ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการสร้างมายาคติที่ปรากฏในภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อเป็น
 แนวทางในการปรับปรุง เปรียบเทียบ  หรือพัฒนาภาพยนตร์ไทย 
4. ควรมีการศึกษาผู้รั บสารหลังจากการถอดรหัสความหมายมายาคติของมุขตลกภาพยนตร์
 ไทยว่าส่งผลต่อ พฤติกรรม หรือ ทัศนคติ ภายหลังการรับสื่อภาพยนตร์ไทยประเภทตลก
 หรือไม่ อย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ 
 

1. ควรมีการศึกษาเร่ืองมายาคติที่แฝงมากับละครไทย  เน่ืองจากละครไทยก็ถือว่าเป็นสื่อชนิด

หนึ่งที่มีผู้บริโภคมากกว่าคร่ึงประเทศ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะท่าให้เข้าใจถึงมายาคติที่ปรากฏ

ในสื่อของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถน่ามาประยุกต์ใช้เป็น

วัตถุดิบในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งจะสามารถน่ามาพัฒนาแนวทางในการสร้างภาพยนตร์

ให้มีแนวทางที่หลากหลาย และยังท่าให้วัฒนธรรมของประเทศไทยได้ถูกเผยแพร่ซึ่งอาจ

น่าไปสู่การสร้างประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างประเทศได้ในอนาคต  
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3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในทางด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์ตลกไทย ซึ่ง

ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถน่ามา ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือ พัฒนาภาพยนตร์ไทย ให้

เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของสื่อภาพยนตร์ไทยให้ทัดเทียม

กับระดับสากลอีกด้วย 

 DPU
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ประวัติ  บริษัท พระนครฟิลม์ จ ากัด 

 บริษัท พระนครฟิลม์ จ ากัด  เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 ส านักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 202/13 ซ.ประวิทย์และเพื่อน  ถ.ประชาชื่น  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 10900 โดย
การจดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนจ านวน 30 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของ 

 คุณมาโนช ธนารุ่งโรจน ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 คุณธนพล ธนารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ 
 คุณวิชัย ธนารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ 
 คุณวรรณี ธนารุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ 

 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในนามของสายหนัง ธนาซีเนเพล็กซ์  เจ้าของโรง
ภาพยนตร์ในแถบภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 40 โรง ท าให้ความเป็นมืออาชีพถูกสั่งสม  
สามารถเข้าใจว่าผู้ชมคนไทยมีความต้องการอย่างไร ด้วยเหตุผลนี้ บริษัท  พระนครฟิลม์  จึงเกิดขึ้น 
โดยผลิตผลงานภาพยนตร์เร่ืองแรก "ผีหัวขาด" ซึ่งสามารถท ารายได้สูงสุดแห่งปี หลังจากนั้นเป็น
ต้นมา บริษัทฯ ก็ได้สร้างภาพยนตร์อย่างต่อเน่ือง อาทิ  ผีช่องแอร์, คนปีมะ, หลวงพี่เท่ง , ครอบครัว
ตัวด า , ลิขิตรัก ขัดใจแม่  ,บุษบาสวยเปรี้ยวกับสองเขี้ยวกลิ้ง , ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋  , หนุมาน
คลุกฝุ่น ฯลฯ ท าให้ภาพของ  พระนครฟิลม์  เด่นชัดเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนในการผลิต
ภาพยนตร์วางไว้ปีละ  7-8 เร่ือง ซึ่งนอกจากนี้ ทางบริษัทฯ  ได้มีนโยบายในการผลิตรายการเพื่อ
ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ออกสู่สายตาคนไทยและชาวต่างประเทศต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

รายชื่อภาพยนตร์ภายในค่ายพระนครฟิลม์ 

 2545 "ผีหัวขาด" (Headless Hero) 
 2546 "ดึก ด า ดึ๋ย" (The Safari) 
 2546 "คนปีมะ" (Man of Ma Year) 
 2547 "ผีช่องแอร์" (The Sisters) 
 2547 "ผีหัวขาด 2" (Headless Hero 2) 
 2548 "คนหอนขี้เร้ือน ในคืนเดือนเสี้ยว" (Werewolf in Bangkok) 
 2548 "หลวงพี่เท่ง" (The Holy Man) 
 2548 "เด็กเดน" (The Rascals) 
 2548 "เสือภูเขา" (In the name of The Tiger) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94_%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81_%E0%B8%94%E0%B8%B3_%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B9%8B%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
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 2549 "น้ าพริก ลงเรือ" (Navy Boys) 
 2549 "พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก" (The Magnificent Five) 
 2549 "ลูกตลกตกไม่ไกลต้น" (Just Kids) 
 2549 "มากับพระ" (The Golden Riders) 
 2550 "เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์" (The Haunted Drum) 
 2550 "ชุมทางรถไฟผี" (Train of the Dead) 
 2550 "อีส้ม สมหวัง" (In Country Malody) 
 2550 "ลิขิตรัก ขัดใจแม่" (The One) 
 2550 "ผีเลี้ยงลูกคน" (Ghost Mother) 
 2550 "ครอบครัวตัวด า" (Black Family) 
 2550 "เหยิน เป๋ เหล่ เซมากูเตะ" (Three Cripples) 
 2551 "สวย สิงห์ กระทิง แซ่บ" (Busaba Bold & Beautiful) 
 2551 "ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋" (Ghost & Master Boh) 
 2551 "คู่ก๊วนป่วนเมษา" (April Road Trip) 
 2551 "หนุมานคลุกฝุ่น" (Hanuman: The white monkey warrior) 
 2551 "หลวงพี่เท่ง 2 รุ่นฮาร่ ารวย" (The Holy Man 2) 
 2551 "หัวหลุดแฟมิลี่" (Headless Family) 
 2551 "ปาฏิหาริย์รักต่างพันธุ์" (Deep in the Jungle) 
 2552 "ท้าชน" (Fireball) 
 2552 "เชือดก่อนชิม" (Meat Grinder) 
 2552 "แต๋วเตะตีนระเบิด" (Sassy Players) 
 2552 "อีส้มสมหวัง ชะชะช่า" (In country melody 2) 
 2552 "หอแต๋วแตกแหกกระเจิง" (Oh my Ghost!) 
 2552 "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า 2" (The Storm Warriors) 
 2553 "ตายโหง" (STILL) 
 2553 "กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก" (Joolly Ranger) 
 2553 "บางระจัน 2" (Bang Rajan 2) 
 2553 "เขี้ยวอาฆาต" (The Intruder) 
 2553 "เการักที่เกาหลี Sorry ซารังเฮโย" (Sorry Saranghaeyo) 
 2553 "หลวงพี่เท่ง 3" (The Holy Man 3) 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9C%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87_2_%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%99_%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_2_%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%87_%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99_%E0%B8%97.%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99_2_%28%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87_3
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 2553 "มือปืนดาวพระเสาร์" (Saturday Tattoo) 
 2553 "อีเห็ดสดเผด็จศึก" (E-Hed-Sod) [1] 
 2554 "หอแต๋วแตกแหวกชิมิ" (Hor Taew Taek Waek Chi-Mi)[2] 
 2554 "เด็กผีดุ 2002 ศพ" 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%8C#cite_note-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%8C#cite_note-1
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