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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชGวิธีการวิเคราะห$เน้ือหา (Content analysis) ใน
การศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทยซึ่งไดGรับการยอมรับว.าเปOนตําแหน.งแห.ง
หนท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ อันเปOนสถานะของ “ศิลป}น” ท่ีกําหนดทิศทาง
และการเล.าเรื่องของภาพยนตร$ไทย จากสถานะดังกล.าว ทําใหGมีผูGคนจํานวนมากปรารถนาที่จะไดG
เขGาสู.วงภาพยนตร$ไทย ในฐานะ “ศิลป}น” กับการไดGเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ ซึ่งมีความน.าสนใจอย.าง
ยิ่งที่จะมีการศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาบุกเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาพยนตร$ไทย โดยเฉพาะแง.มุมของบุคลากรตําแหน.งสําคัญในการสรGางสรรค$
ผลงานภาพยนตร$ไทย “ผูGกํากับภาพยนตร$” ปรากฏการณ$ของภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาดังกล.าวถือ
ว.าเปOน พื้นฐานที่สําคัญในการส.งไมGต.อ และเปOนรากฐานที่สําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทยใน
ช.วงเวลาต.อมา  
 ผลการวิจัยพบว.า ในยุคบุกเบิกของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ส.วนใหญ.
นั้น มักจะตGองมีสถานะพิเศษและมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถทําใหGผลักดันตนเองไดG ถึงจะกGาว
ข้ึนมาเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ไทย เช.น เจGานาย เชื้อพระวงศ$และชนชั้นนําของไทยคนไทยกลุ.มแรก ท่ี
ไดGสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ดGวยตนเอง โชคสองชั้น เปOนภาพยนตร$ไทยเรื่องแรก ที่สรGางและผลิต
โดยคนไทยทั้งหมด เปOนภาพยนตร$เงียบ ถ.ายทําดGวยฟ}ล$มขาว-ดําขนาด 35 มม.ผลิตโดย กรุงเทพ 
ภาพยนตร$ ร.วมกับคณะนักหนังสือพิมพ$สยามราษฎร$ และศรีกรุง ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยคนแรก คือ 
หลวงอนุรักษ$รัถการ (เปล.ง สุขวิริยะ)  
คําสําคัญ : ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย, ยุคบุกเบิก  
 

Abstract 
 This research is a qualitative research. Using content analysis method in the study 
of the film director in the pioneering era of Thai movies which has been recognized as a 
position that plays an important role in creating movies Which is the status of "artists" that 
define the direction and storytelling of Thai movies From such status Causing many people 
to wish to enter the Thai movie band as an "artist" and becoming a movie director Which is 
particularly interesting to have education Thai film director during the time of pioneering 
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the Thai film industry Which has changed the Thai movie Especially the aspect of key 
personnel in creating Thai film works "Film director" The phenomenon of Thai movies 
during that period is considered Important basis for the delivery of wood And is an 
important foundation in the Thai film industry at a later time 
 The research found that In the pioneering era of Thai film directors Most Thai film 
directors often have special status and cultural capital that can push themselves. To step 
up to become a Thai film director, such as royalty, royal family and the Thai elite, the first 
Thai group Which has created a movie work by itself. Double luck is the first Thai movie 
Created and produced by all Thai people Is a silent movie Filmed with 35mm black-and-
white film produced by Bangkok Films, together with the Siam Rat and Sri Krung journalists, 
the first Thai film director, Luang Prayakarnthakarn (Plengsukhiriya) 
Key word : Thai film director, pioneer era  
 
บทนํา 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย รายไดG ผลกําไร การยอมรับในสถานะของความ
เปOน สื่อมวลชนและงานศิลปะ ปcจจุบันภาพยนตร$ไทยไดGรับการยอมรับมากข้ึน ในขณะท่ีแวดวง
วิชาการเอง การแสวงหาความรูGดGวยหนทางใหม.ๆ ไดGทําใหG ภาพยนตร$ไทย ไดGรับการยอมรับมากข้ึน
เช.นกันในฐานะของ “สื่อ” ท่ีสามารถเป}ดพ้ืนท่ีในทางวิชาการซึ่งมีเนื้อหาสาระและเรื่องเล.าที่ทํา
หนGาท่ีสะทGอนภาพสังคมและวัฒนธรรม 

นอกจากน้ีปcจจุบันการศึกษาทางดGานภาพยนตร$ในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในคณะนิเทศศาสตร$หรือสื่อสารมวลชน สาขาวิชาภาพยนตร$ มีการเป}ดการเรียนการสอน
ในหลายมหาวิทยาลัย คุณค.าการเรียนการสอน ภาพยนตร$ ไดGรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา 
เปOนจํานวนมาก  

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2508) เคยกล.าวถึงเสน.ห$ของการทํางานสรGางภาพยนตร$ว.า ในคน 
1,000 คนที่ดูภาพยนตร$จะมีคนที่มีความรูGสึกอยากแสดงภาพยนตร$ราว ๆ 900 คน ในคน 900 คน
จะมีคนที่ขวนควายหาทางแสดงภาพยนตร$ หรือสรGางภาพยนตร$หรือหาทางเขGาไปเกี่ยวขGองกับ
วงการภาพยนตร$ คือ ทําการใหGตรงกับความรูGสึกนั้นประมาณ 10 คนเห็นจะไดG ผลที่ไดGรับคือ เกือบ
ทั้งหมดจะตGองไดGรับความผิดหวัง บางคนตGองประสบหายนะทางการเงิน บางคนชีวิตตGองพลาดทาง
เสีแต.ตGนมือมิไดGดําเนินไปในทางที่ควร และยังมีความเสียหายอื่น ๆ อีกมาก เพราะตนที่เขGาไป
เกี่ยวขGองกับวงการภาพยนตร$นั้นใน 1,000 คนจะมีผูGที่ไดGรับความสําเร็จเพียงค.อนคนเท.านั้น ไม.ถึง
หน่ึงคนดี ใน 2,000 คนอาจมีผูGไดGรับความสําเร็จสักคนหน่ึง 

จากขGอเสนอของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผูGไดGรับการยอมรับว.าเปOนปราชญ$ในสังคมไทย ไดG
สะทGอนภาพของความตGองการของบุคคลท่ัวไป ท่ีหลงไหลในเสน.ห$ของสื่อภาพยนตร$และตGองการเขGา
สู.วงการภาพยนตร$ไดGเปOนอย.างดี 
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เม่ือมองยGอนไปในอดีต ในประวัติศาสตร$ภาพยนตร$ไทยเองจากการศึกษาของ จําเริญลักษณ$ 
ธนะวังน Gอย (2544) ไดGศ ึกษาประวัต ิศาสตร$ภาพยนตร$ไทยตั ้งแต.ย ุคแรกเริ ่มจนสิ ้นสมัยของ
สงครามโลกครั้งที ่ 2 ความนิยมของภาพยนตร$ไทยเรื ่องแรก นางสาวสุวรรณ เปOนการสรGาง
ภาพยนตร$ไทยโดยชาวต.างชาติ นาย เฮนรี่ เอ แม�กเรย$ ชาวอเมริกัน แต.ใชGนักแสดงเปOนคนไทย การ
สรGางภาพยนตร$นางสุวรรณ มีความหมายต.อคนไทยในช.วงเวลานั้นเปOนอย.างมาก เพราะเปOนการจุด
ประกายความคิดของผูGที่มีฝUมือทางการถ.ายภาพในช.วงเวลาน้ัน ใหGคิดอยากลองลงมือผลิตภาพยนตร$
ไทยดGวยตนเอง  

หลังจากนั้น ภาพยนตร$ไทยของคนไทยไดGเริ่มตGนขึ้น ผูGคนสมัครเพื่อคัดเลือกเปOนนักแสดง
ภาพยนตร$ไทยมากมาย รวมไปถึงการแข.งขันกันเองของผูGสรGางหนังไทยโดยเฉพาะในยุคบุกเบิก 
กรุงเทพภาพยนตร$บริษัท และ บริษัทถ.ายภาพยนตร$ไทย เพื่อเปOนการประกาศผลิตภาพยนตร$ดGวย
ฝUมือของคนไทยเรื่องแรก ปรากฎการณ$คนไทยทําหนังไทยเอง ไดGทําใหGคนมีฝUมือทางมหรสพไทยใน
ช.วงเวลานั้นกระโดดเขGาสู.แวดวงการสรGางภาพยนตร$ไทยดGวยความตื่นเตGนจากพลังของมหรสพชนิด
ใหม. 

ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ในยุคแรกจึงเปOนเรื่องของคนมีฝUมือและมีสถานะที่ไดGรับการยอมรับ
เปOนอย.างสูงในสังคมไทย เช.น ขุนวิจิตรมาตรา (สง.า กาญจนาคพันธุ$) ผูGเปOนนักเลงหนังสือเก.งการ
มหรสพทุกชนิด เปOนผูGกํากับภาพยนตร$คนสําคัญของ บริษัทภาพยนตร$เสียงศรีกรุง และไดGชื่อว.าเปOน
ผูGบุกเบิกภาพยนตร$เสียงอย.างสมบูรณ$แบบของไทย (ภาณุ อารี, 2540, หนGา 218) เปOนทั้งผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทย ผูGประพันธ$เพลงซึ่งรวมถึงเนื้อรGองเพลงชาติไทยฉบับแรกสุดในปU พ.ศ.2475 และเปOน
ผูGแต.งหนังสือต.าง ๆ อีกหลายเร่ือง เช.น หลักไทย ภูมิศาสตร$สุนทรภู. เปOนตGน ไดGรับการยอมรับว.าเปOน 
นักคิด นักคGนควGา และนักเขียนสําคัญคนหน่ึงของ ยุครัตนโกสินทร$ 

ผูGกํากับภาพยนตร$ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทยจึงไดGรับการยอมรับว.าเปOนตําแหน.งแห.ง
หนท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ อันเปOนสถานะของ “ศิลป}น” ท่ีกําหนดทิศทาง
และการเล.าเรื่องของภาพยนตร$ไทย จากสถานะดังกล.าว ทําใหGมีผูGคนจํานวนมากปรารถนาที่จะไดG
เขGาสู.วงภาพยนตร$ไทย ในฐานะ “ศิลป}น” กับการไดGเปOนผูGกํากับ... 

จึงเปOนความน.าสนใจอย.างยิ่งที่จะมีการศึกษา ผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาบุกเบิก
อุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร$ไทย โดยเฉพาะแง.มุมของบุคลากร
ตําแหน.งสําคัญในการสรGางสรรค$ผลงานภาพยนตร$ไทย “ผูGกํากับภาพยนตร$” ปรากฏการณ$ของ
ภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาดังกล.าวถือว.าเปOน พื้นฐานที่สําคัญในการส.งไมGต.อ และเปOนรากฐานท่ี
สําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาต.อมา  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในช.วงยุคบุกเบิกของภาพยนตร$ไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี 
 แนวคิดทฤษฏีที่ผูGวิจัยจะนํามาใชGเปOนกรอบของการวิจัยเร่ือง แนวคิด พัฒนาการของผู�กํากับ
ภาพยนตร�ไทยในช�วงยุคบุกเบิกของภาพยนตร�ไทย ประกอบไปดGวย แนวคิดพัฒนาการของ
ภาพยนตร$ไทย ประวัติศาสตร$ภาพยนตร$ไทย โดม สุขวงศ$ (2533) และ จําเริญลักษณ$ ธนะวังนGอย 
(2544) ไดGเร่ิมตGนศึกษาถึงพัฒนาการของภาพยนตร$ไทยโดยการแบ.งยุคสมัยของภาพยนตร$ไทยต้ังแต.
ในยุคเริ่มตGนของภาพยนตร$ในประเทศไทย โดยในยุคเร่ิมตGน โดม สุขวงศ$ (2533) ไดGศึกษาถึง
พัฒนาการของภาพยนตร$ไทย โดยไดGมีการแบ.งภาพยนตร$ไทยออกเปOนยุคสมัย ซึ่งประวัติศาสตร$
ภาพยนตร$ไทยในแต.ละยุคท่ีมีการแบ.งตามระยะเวลาดังกล.าว เม่ือการถ.ายทําภาพยนตร$เร่ิมเปOนท่ีนิยม
ในหมู.ชนช้ันสูง การถ.ายทําภาพยนตร$ไดGกลายเปOนงานอดิเรกของชนช้ันสูง โดยภาพยนตร$บันเทิงท่ีมี
การถ.ายทําในประเทศไทยเปOนเร่ืองแรก คือ ภาพยนตร$เร่ืองนางสาวสุวรรณ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 แต.
เปOนภาพยนตร$ท่ีไม.ไดGผลิตโดยคนไทย เปOนการถ.ายทําของคณะผูGถ.ายทําจากฮอลลีวูGดมี Henry 
A.MacRae เปOนผูGกํากับการแสดง (กําจร หลุยะพงศ$, สมสุข หินวิมาน, 2551, หนGา 25) 
 แนวคิด พัฒนาการของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย ระบบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร�ไทย คือ ระบบการทํางานเพ่ือจุดประสงค$ดGานธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร$ 
เปOนระบบธุรกิจ เพ่ือจุดประสงค$ในการสรGางสรรค$งานภาพยนตร$เพ่ือแสวงหากําไร โดยมีองค$ประกอบ
ดGานการผลิต การจัดจําหน.าย การโฆษณา การบริหารงานบุคคลในหน.วยย.อยต.าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร$ จึงตGองมีความสัมพันธ$กัน 
  เม่ือวาระครบรอบ 120 ปU ภาพยนตร$ไทย (2560) อุณาโลม จันทร$รุ.งมณีกุล ไดGนําเสนอ
บทความวิจัยเร่ือง 120 ปUธุรกิจภาพยนตร$ไทย โดยมีการระบุว.า สถานภาพการศึกษาทางดGานธุรกิจ
ภาพยนตร$ไทย แทบจะไม.เคยถูกหยิบยกข้ึนมาศึกษาวิจัย จนกระท่ังเขGาสู.ทศวรรษท่ี 2540 (อุณาโลม 
จันทร$รุ.งมณีกุล, 2560, หนGา 119) โดยในบทความวิจัยช้ินน้ี ไดGอธิบายว.า ภาพยนตร$ไทยโดยมี
พัฒนาการทางดGานธุรกิจ (อุณาโลม จันทร$รุ.งมณีกุล, 2560, หนGา 125-127) ดังต.อไปน้ี  
 จุดเร่ิมตGนภาพยนตร$ไทยทางดGานธุรกิจ ภาพยนตร$ไทยเร่ืองแรก “นางสาวสุวรรณ” เปOน
ผลงานของผูGสรGางและนักลงทุนจากต.างชาติ นอกจากน้ีในเร่ืองของการเผยแพร.ในยุคแรกก็เปOน
ชาวต.างชาติ คือ ชาวญี่ปุ�นท่ีมาต้ังกระโจมฉายหนังเร. ต.อมาพัฒนาการของภาพยนตร$ไทยเปลี่ยนแปลง
ไปตามลําดับ ภาพยนตร$ไทยเปลี่ยนการลงทุนจากชาวต.างชาติ มาเปOนราชสํานักไทย พระมหากษัตริย$
ไทยหลายพระองค$มีความสนพระหฤทัยในเร่ืองของการสรGางภาพยนตร$ 
 ต.อมากลุ.มผูGลงทุนท่ีมีบทบาทอย.างมากในการผลิตภาพยนตร$คือ หน.วยงานราชการ 
โดยเฉพาะอย.างย่ิงกองเผยแพร.ภาพยนตร$ข.าวของกรมรถไฟหลวง ซึ่งมักเปOนการถ.ายทําภาพยนตร$ท่ี
เก่ียวกับเหตุการณ$ของชนช้ันนําไทย แต.หลังจากสังคมการเมือง เศรษฐกิจเร่ิมมีการเป}ดกวGาง กลุ.มผูG
ลงทุนทางธุรกิจภาพยนตร$มีการเปลี่ยนมืออีกคร้ัง มาเปOนกลุ.มขGาราชการซึ่งเปOนปcญญาชน กลุ.มพ.อคGา
ชาวจีนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีกําลังทรัพย$หรือมีความสัมพันธ$ท่ีดีกับผูGท่ีมีอํานาจในยุคน้ัน ๆ ขGอสังเกต
สําคัญคือ ในทางธุรกิจการลงทุนของภาพยนตร$ไทยในยุคแรกลGวนเปOนเร่ืองของชนช้ันนําท่ีมีตGนทุนทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูง  
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 พัฒนาการของธุรกิจภาพยนตร$ไทย ต.อเน่ืองมาในยุคฟ}ล$ม 16 ม.ม.ท่ีเปOนยุคของดารายอด
นิยม จนมามาถึงยุคภาพยนตร$วัยรุ.น ผูGลงทุนยังเปOนบุคคลท่ีเก่ียวขGองและมีความสัมพันธ$กับชนช้ัน
นํามาโดยตล 
 ทฤษฎีวัฒนธรรมองค�การของการผลิตภาพยนตร� เปOนการอธิบายลักษณะพฤติกรรมของ
องค$กร ความเช่ือ ค.านิยม ขGอตกลงเบ้ืองตGน สัญลักษณ$ของสถานภาพและการบังคับบัญชา ตํานาน 
ประเพณีและพิธีกรรม ตลอดจนรูปแบบการแสดงความเคารพ และการโตGแยGง โดยเปOนการสะทGอน
ภาพของ องค$กรแวดวงผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ซึ่งอาจเปOนองค$กรท่ีถูกสรGางข้ึนใหGมีสถานะความ
ศักด์ิสิทธ์ิ มีความเปOนศิลป}น และมีระบบชนช้ันอย.างมีนัยยะสําคัญในหลากหลายประเด็น องค$การใน
ฐานะเปOนผลการดําเนินงานเชิงสัญลักษณ$ กล.าวคือ การสื่อสารในองค$การมีบทบาทในการสรGางสรรค$ 
การธํารงรักษา และการเปลี่ยนรูป ผ.านขGอเท็จจริงในองค$การ ซึ่งวัฒนธรรมเปOนเคร่ืองมือท่ีสําคัญใน
การกําหนดรูปแบบการสื่อสารขGางตGน เน่ืองจากผลการดําเนินงานขององค$การเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ$
ของสมาชิกในองค$การในลักษณะของงานประจํา กระบวนการทํางาน หรือนโยบายต.างๆ ซึ่งเปOนความ
ตGองการของผูGสื่อสาร โดยบทบาทของสมาชิกคนหน่ึงนําไปสู.การยอมรับบทบาทของสมาชิกอ่ืนใน
องค$การ การเปOนผูGกํากับภาพยนตร$ไทยรุ.นใหม. ซึ่งไดGรับการยอมรับจากผูGกํากับภาพยนตร$ไทยรุ.นเก.า 
เปOนตGน  
 
รูปแบบ / วิธกีารวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยใชGระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูGวิจัยใชGวิธีการวิเคราะห$เน้ือหา 
(Content analysis) และไดGนําแนวทางการวิจารณ$แบบเนGนบริบท (Contextual Criticism) มาเปOน
หลักในการวิเคราะห$ขGอมูล โดยมีการต้ังโจทย$ปcญหานําการวิจัยเพ่ือเปOนแนวทางในการหาคําตอบ มี
แหล.งขGอมูลในการวิจัยท่ีประกอบไปดGวย การวิเคราะห�ตัวบท (Textual Analysis) ผู�วิจัยใช�การ
วิเคราะห�ข�อมูลจาก ขGอมูลประเภทเอกสาร โดยรวบรวบจากหGองสมุดและสํานักวิทยบริการหลาย
มหาวิทยาลัย  
 หลังจากทําการเก็บรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยจะใชGวิธีการบันทึกขGอมูล ผูGวิจัยจะจัดระบบในการ
วิเคราะห$ขGอมูล ตีความขGอมูลเพื่อคGนหาความหมายที่แทGจริงของขGอมูล การวางระบบขGอมูลซึ่งจะ
เปOนการจําแนกประเภท (Categories) โดยในการจําแนกประเภทของขGอมูล จะตGองคํานึงถึงปcญหา
นําของการวิจัยว.า ครอบคลุมกับขGอมูลในส.วนใดในแง.ของการเขGาสู.อาชีพผูGกํากับภาพยนตร$ไทยใน
ยุคบุกเบิก  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

แหล�งข�อมูลจากตํารา เอกสาร บทความ บทสัมภาษณ�บุคคลที่เกี่ยวขGองกับประเด็นผูG
กํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก การทํางานของวงการภาพยนตร$ไทย ในตํารา หนังสือ หรือ
นิตยสารภาพยนตร$ โดยรวบรวบจากหGองสมุดและแหล.งสํานักวิทยบริการต.างๆ  
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เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขGอมูล โดยการเก็บขGอมูลหลักจากกลุ.มตัวอย.าง เร่ิมจากคัดเลือกขGอมูลใน
เชิงประวัติศาสตร$ ประกอบดGวย ภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก การทํางานของผูGกํากับภาพยนตร$ การ
วิเคราะห$ขGอมูลไดGเก็บรวบรวมขGอมูลและทําการตีความขGอมูลตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห$เพ่ือ
ตอบปcญหานําการวิจัย จนนําไปสู.บทสรุปของพัฒนาการของผู�กํากับภาพยนตร�ไทยในช�วงยุคบุกเบิก
ของภาพยนตร�ไทย 
 
 ผลการวิจัย 
 ในยุคบุกเบิกของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย ผู�กํากับภาพยนตร�ไทย ส.วนใหญ.นั้น มักจะตGองมี
สถานะพิเศษและมีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถทําใหGผลักดันตนเองไดG ถึงจะกGาวขึ้นมาเปOนผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทย เช .น เจ Gานาย เชื ้อพระวงศ $และชนชั ้น นําของไทย การเก ิดขึ ้น โดยสถาบ ัน
พระมหากษัตริย$ไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งแรกที่พระองค$
เสด็จเยือนยุโรป พระองค$ท.านเปOนคนไทยคนแรกที่ถูกบันทึกภาพลงในภาพยนตร$ โดยการเดินทาง
ครั้งนั้น กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระอนุชาในสมเด็จพระจุลจอมเกลGาเจGาอยู.หัว ทรงใหGความ
สนใจในเทคโนโลยีภาพยนตร$และซื้อกลGองถ.ายรูปภาพยนตร$และเครื่องเครื่องฉาย เพื่อนํากลับมา
เมืองไทย นับเปOนจุดเร่ิมตGนเทคโนโลยีใหม.น้ีในประเทศไทย  
 คนไทยกลุ.มแรก ที่ไดGสรGางสรรค$งานภาพยนตร$ดGวยตนเอง โชคสองชั้น เปOนภาพยนตร$ไทย
เร่ืองแรก ท่ีสรGางและผลิตโดยคนไทยท้ังหมด เปOนภาพยนตร$เงียบ ถ.ายทําดGวยฟ}ล$มขาว-ดําขนาด 35 
มม.ผลิตโดย กรุงเทพ ภาพยนตร$ ร.วมกับคณะนักหนังสือพิมพ$สยามราษฎร$ และศรีกรุง ผูGกํากับ
ภาพยนตร$ไทยคนแรก คือ หลวงอนุรักษ�รัถการ (เปล�ง สุขวิริยะ)  
 ทั้งนี่ในยุคบุกเบิกของภาพยนตร�ไทย ผูGกํากับภาพยนตร$ไทย คือ คนมีฝUมือและมีสถานะท่ี
ไดGรับการยอมรับเปOนอย.างสูงในสังคมไทย เช.น ขุนวิจิตรมาตรา (สง.า กาญจนาคพันธุ$) ผูGเปOนนักเลง
หนังสือเก.งการมหรสพทุกชนิด เปOนผูGกํากับภาพยนตร$คนสําคัญของ บริษัทภาพยนตร$เสียงศรีกรุง 
และไดGช่ือว.าเปOนผูGบุกเบิกภาพยนตร$เสียงอย.างสมบูรณ$แบบของไทย (ภาณุ อารี, 2540, หนGา 218)  
 อย.างไรก็ตามในปcจจุบัน การผูกขาดทางดGานการสรGางงานภาพยนตร$จากในอดีต ที่ไดGมีการ
สงวนไวGเฉพาะชนช้ันนําในสังคมไทย หรือไม. ไดGกลายเปOนปcญหาของภาพยนตร$ไทยในช.วงเวลาต.อมา 
ที่มักถูกตั้งคําถามในเรื่องของ คุณภาพ อภิชาติ โพธิไพโรจน$ (2531) ระบุว.า ปcญหาของวงการ
ภาพยนตร$ไทยมาจากเร่ือง คุณภาพของคน เพราะการมีกําแพงแห.งการยึดครองขวางก้ันใหGเล็ดลอด
เขGามาไดGยากเต็มท่ี (อภิชาติ โพธิไพโรจน$, 2531, หนGา 28) 
 ปcจจุบันสถานะของผูGกํากับภาพยนตร$ไทย องค$ประกอบในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$มาจาก
แนวทางท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เช.น จบการศึกษาหรือการเรียนรูGเพ่ิมเติมดGานภาพยนตร$$โดยตรง 
เกิดจากทีมงานในกองถ.ายท่ีมีความสามารถ เช.นคนเขียนบท ช.างภาพ เปOนตGน ปcจจุบันปcจจัยดGาน
ธุรกิจเขGามามีส.วนเก่ียวขGองและมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกทีมงานในการทํางานภาพยนตร$เพ่ิม
มากข้ึน ผูGอํานวยการสรGางหรือนายทุน เขGามามีบทบาทในการคัดเลือกทีมงานมากข้ึนเพราะเหตุผล
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ดGานธุรกิจ แต..ผูGกํากับก็เปOนคนท่ีนําเสนอในการคัดเลือกในความเหมาะสมเพ่ือพิจารณาร.วมกับโปรดิว
เซอร$และนายทุนแต.ส.วนใหญ.ก็ยังยึดตามท่ีผูGกํากับเสนอเปOนหลัก 
 การสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$สามารถจําแนกออกไดGเปOน 2 รูปแบบ ไดGแก.  
 1. การสรGางโดยกลุ.มผูGสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม ไดGแก. นายทุน ผูGอํานวยการสรGาง 
และหน.วยงานท่ีใหGทุนสนับสนุนในการสรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมท้ังรัฐและเอกชน ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมใหGเกิดข้ึนผ.านกระบวนการ ใหGทุนสนับสนุนในการ
สรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม เช.นการส.งเสริมการสรGางภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม การสนับสนุนการ
ประกวดโครงการการเขียนบทภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม 
 2. การสรGางโดยกลุ.มผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมหรือการสรGางตนเอง เพ่ือเปOนผูGกํากับ
ภาพยนตร$พบว.าการสรGางผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรมในส.วนของการสรGางผูGกํากับ โดยกลุ.มผูG
กํากับภาพยนตร$$ มาจาก  
 - การสรGางจากครอบครัว กลุ.มเครือญาติ คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึน จากการเรียนรูG
และหาประสบการณ$จากครอบครัว กลุ.มเครือญาติท่ีมีบทบาทในการสรGางภาพยนตร$$ท่ีเปOนธุรกิจ
ครอบครัวท่ีมีอาชีพในการสรGางภาพยนตร$$เปOนทุนเดิมอยู.แลGว ซึ่งผูGกํากับในกลุ.มน้ี ส.วนใหญ. จะเปOนผูG
กํากับภาพยนตร$$รุ.นเก.าหรืออาจมีการถ.ายทอดสู.ลูกหลาน 
 - การสรGางจากตนเอง คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถเฉพาะตัวการมี
ศิลปะความสนใจ ความรักในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$ ประสบการจากการเรียนรูGจากการทํางานใน
กองถ.าย ครูพักลักจํา  
 การสรGางจากประสบการณ$$ คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีเกิดข้ึนจากการอาศัย การเรียนรูGผ.าน
ประสบการณ$การทํางานในกองถ.ายภาพยนตร$$หรือการทํางานท่ีเก่ียวขGอง เช.น กองถ.าย ละคร การ
ถ.ายทํามิวสิกวีดีโอ หรือแมGแตกระท่ังประสบการณ$จากการทํางานในส.วนต.าง ๆ ในกองถ.าย เช.น การ
เปOนคนเขียนบท ผูGช.วยผูGกํากับ ช.างแต.งหนGา ฝ�ายศิลปกรรม คนตีสเลทในกองถ.าย เปOนตGน 
 - การสรGางจากการศึกษา คือ ผูGกํากับภาพยนตร$$ท่ีผ.านการศึกษาเรียนรูG G ในหลักสูตรท่ี
เก่ียวขGองกับภาพยนตร$$มาโดยตรง เช.นสาขาภาพยนตร$$ การแสดง เปOนตGนกลุ.มผูGกํากับเหล.าน้ี จะเปOน
กลุ.มท่ีมีความสนใจและศึกษาเรียนรูGในดGานภาพยนตร$ $และผลักดันตนเอง จนเกิดเปOนผูG กํากับ
ภาพยนตร$$โดยผ.านกระบวนการต.างๆในการเปOนผูGกํากับภาพยนตร$$เชิงวัฒนธรรม เช.น กลุ.มเพ่ือน เครือ
ญาติ การส.งบทภาพยนตร$$เขGาประกวด เปOนตGน 
 
สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก ไดGนําเอาสถานการณ$ เหตุการณ$ในสังคม
มาเปOนวัตถุดิบในการสรGางสรรค$ภาพยนตร$ โดยมักเปOนเร่ืองราวใกลGตัวของผูGสรGางสรรค$หรือเร่ืองราว
ท่ัวไปภายในสังคมไทย ในขณะท่ีผูGชมภาพยนตร$เองการรับรูG สาร ซึ่งเปOนบริบททางสังคมดังกล.าว อาจ
มีผูGชมบางส.วนท่ีรูGและไม.รูGว.าในภาพยนตร$เร่ืองน้ันๆ มีบริบททางสังคมอะไรบGางซึ่งเปOนสภาพการณ$
ปกติ 
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  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิก จึงเปOนบันทึกทางสังคมท่ีมีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะใชGเปOนเคร่ืองมือในการวิเคราะห$สังคมไดG 
 ผูGกํากับภาพยนตร$ท่ีมาจาก ยุคบุกเบิก ไดGนําวิธีการและรูปแบบของศิลปะไทยโบราณมา
ประยุกต$ดัดแปลงและประยุกต$ใชGในการสรGางสรรค$ผลงาน ผลงานโดยเฉพาะในเร่ืองของการสรGาง
อารมณ$ความรูGสึกในขณะท่ีผูGกับภาพยนตร$มืออาชีพ 
  นอกจากน้ี อิทธิพลของ ภาพยนตร$ต.างประเทศ ซึ่งเขGามาฉายในประเทศไทย รวมไปถึง
ประสบการณ$ชีวิตของผูGสรGางสรรค$ภาพยนตร$ตลกไทย ซึ่งมักเปOนชนช้ันสูง ลGวนมีอิทธิพลต.อ มุมมอง
และการสรGางสรรค$เร่ืองราวโดยส.วนใหญ.ของ ภาพยนตร$ ซึ่งประกอบสรGางกลายเปOน พัฒนาการของผูG
กํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกในปcจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต.างจากภาพยนตร$ใน
ต.างประเทศ อย.างค.อนขGางชัดเจน  
  พัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกจึงไม.ไดGทําหนGาท่ีของสื่อมวลชนเพียงแค.
สรGางความบันเทิง แต.ยังทําหนGาท่ีในการบันทึกสังคม เปOนเอกสารทางสังคมท่ีมีศักยภาพเพียงพอใน
การทําความเขGาใจกับความเปOนไปทางสังคมไดG ภาพยนตร$เร่ืองน้ันยังคงทําหนGาท่ีในการบันทึกสังคม
และเปOนเอกสารทางสังคมท่ีนํามาใชGวิเคราะห$สังคมไดG 
  
ข�อเสนอแนะในงานวิจัย  
 ควรมีการศึกษาพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกในลักษณะของกรณีศึกษา
เปOนรายบุคคลของภาพยนตร$ ของผูGกํากับภาพยนตร$ในแต.ละเร่ือง ควรมีการวิจัยผลงาน ภาพยนตร$
ไทยร.วมสมัย ในตระกูลภาพยนตร$ไทยอ่ืนๆ เช.น ภาพยนตร$ผี ภาพยนตร$บู� ฯลฯ เพ่ือคGนหารูปแบบ
และลักษณะเฉพาะตัวต.างๆ ของภาพยนตร$ไทยในตระกูลอ่ืนๆ มีลักษณะเปOนอย.างไร มีความสัมพันธ$
ในแง.สังคมรวมไปถึงแนวทางการสรGางสรรค$ต.างๆ ควรมีการวิจัย รูปแบบในเชิงประวัติศาสตร$ แบบ
แผนความตGองการของผูGชมภาพยนตร$ โดยเฉพาะพัฒนาการของผูGกํากับภาพยนตร$ไทยในยุคบุกเบิกใน
ลักษณะของความตGองการท่ีแทGจริง บทบาทของผูGชมในกระบวนการสื่อสารในฐานะผูGถอดรหัสและ
ถอดความหมาย เพ่ือคGนหารูปแบบอารมณ$ความรูGสึกความตGองการท่ีแทGจริงของผูGชมภาพยนตร$ไทยว.า
มีลักษณะอย.างไร นอกจากน้ีในการศึกษาทางดGานภาพยนตร$ของประเทศควรใหGความสนใจกับ
การศึกษาภาพยนตร$ไทยมากย่ิงข้ึน เพ่ือสรGางองค$ความรูGทางดGานภาพยนตร$ศึกษาในประเทศไทย  
อันจะนําไปสู.การพัฒนาสื่อภาพยนตร$  
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