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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาและการสื่ อสารใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญแนวอานาจ
เหนือธรรมชาติของภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์อเมริ กนั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิ ีการ
วิเคราะห์ใบปิ ดภาพยนตร์ ไทย 10 เรื่ อง และภาพยนตร์ อเมริ กนั 10 เรื่ องโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ พิจารณาเฉพาะ
ภาพยนตร์ ที่ ท ารายได้สู งสุ ด ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ ป ระกอบกับ การเก็บ ข้อ มู ล ประเภทบุ ค คล ด้วยวิธีก าร
สัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายในเชิงลึก (In depth Interview) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ ต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการควบคุม
และดูแลรู ปแบบการโฆษณาหรื อการตลาดของผูจ้ ดั จาหน่ายภาพยนตร์ หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ หรื อเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศิ ลปะและการออกแบบ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิทางด้านศิ ลปะและการออกแบบ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในการ
ออกแบบโปสเตอร์ หรื อใบปิ ดภาพยนตร์ ผลจากการศึ กษาพบว่า กระบวนการสื่ อสารและสื่ อความหมายบนใบปิ ด
ภาพยนตร์ ไทยและอเมริ กัน มี ค วามเหมื อ นกัน ด้า นความต้อ งการสื่ อ สารเนื้ อ หาภาพยนตร์ โดยใช้ก ระบวนการ
สร้างสรรค์ใบปิ ดฯ ที่แตกต่างกันตามลักษณะของบริ ษทั ที่จดั จาหน่ายภาพยนตร์ ด้วยเงื่อนไขทางการตลาดของบริ ษทั
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งส่ วนมากหลักในการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ ที่นาเข้ามาฉายในประเทศไทยนั้นจะถูกกาหนดโดย
บริ ษทั เจ้าของลิขสิ ทธิ์ และแม้วา่ มีการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์เข้ามาแล้ว ก็ยงั ต้องยึดหลักดังกล่าวในการออกแบบ แต่หาก
ไม่มีหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นตัวกาหนด บริ ษทั ที่จดั จาหน่ายภาพยนตร์จะต้องให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ ายจัดจาหน่าย และฝ่ าย
สร้างสรรค์ เป็ นผูก้ าหนดทิศทางการสื่ อสาร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจผูช้ ม มากกว่าความเป็ น
งานศิลปะ โดยนาเสนอภาพดารานักแสดงบนใบปิ ดฯ เพื่อผลักดันยอดขายภาพยนตร์ โดยพบว่ามีการใช้หลักการตลาด
ภาพยนตร์ เข้ามาเกี่ยวข้องแทบจะทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ความแตกต่างของใบปิ ดภาพยนตร์ ไทยและอเมริ กนั นั้น ผูศ้ ึกษาพบว่ามี
ความแตกต่างในเรื่ องการนาเสนอภาพนักแสดง โดยใบปิ ดภาพยนตร์ อเมริ กนั นั้นจะไม่เน้นที่ การขายนักแสดงเพื่อ
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ดึงดูดผูช้ ม แต่จะเน้นไปที่การขายเรื่ องราวหรื อเนื้อหาภาพยนตร์ เป็ นหลัก โดยพบว่าภาพยนตร์ บางเรื่ องนั้นผูร้ ับสารไม่
สามารถรับรู ้ได้เลยว่าใครเป็ นนักแสดง โดยจะทราบเพียงแค่เป็ นเรื่ องราวของอะไรเท่านั้น
คำสำคัญ: ใบปิ ดภาพยนตร์ การวิเคราะห์ เนือ้ หา ภาพยนตร์ สยองขวัญเหนือธรรมชาติ

Abstract
This qualitative research aims to analyze the textual and visual signification in Thai and American horror
and supernatural power movie posters. In the analysis, 10 Thai and 10 American movie posters were collected by
means of a purposive sampling to be sources of data. The criteria was that the selected movies, either Thai or
American, had to be the top ten grossing movies in Thailand. Apart from the textual analysis, an in-depth interview
with experts was also conducted. The selected experts must specialize in the fields related to the production of
movies such as the marketing and movie promotion, art and design, photography, and movie poster design. The
results of the study revealed that there was a similarity between Thai and American movie posters in terms of the
communication and the transmission of meaning. The posters from both countries were creatively designed and
mainly aimed at presenting the content of movie. However, the poster design of an imported movie would normally
be restricted or closely controlled by the copyright owner of that movie. Without this limitation, the marketing and
distributing teams in a movie distribution company would be the ones who indicate the direction of communication
by putting an emphasis on creating an attractive commercial art rather than a general artwork in order to draw
attention from the audience. In addition, there was also a difference between Thai and American posters since most
Thai posters were likely to contain the images of Thai leading actors and actresses to attract the audience, meanwhile
the American movie distributors tended to highlight the significance of the movie’s content and timeline rather than
presenting the actors or actresses.
Keywords: Posters, Textual Analysis, Super natural power movie

1. บทนา
เมื่อภาพยนตร์ มีบทบาทในฐานะเป็ นสื่ อมวลชนที่มีอิทธิ พลสู ง และแพร่ หลาย ทาให้การแข่งขันเพื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ถูกยกระดับมากยิง่ ขึ้น โดยสื่ อหนึ่ งที่ยงั คงได้รับความนิยมมาโดยตลอด และยังดึงดูดให้
คนเข้าชมภาพยนตร์ ก็คือ โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรื อใบปิ ดหนัง โดยใบปิ ดฯ นั้นสามารถสื่ อสารและสะท้อนค่านิยมของ
สังคมในขณะนั้นได้ อย่างเช่น ค่านิยมเรื่ องศิลปะในการออกแบบใบปิ ดฯ รวมไปถึงความเชื่อในเรื่ องศาสนา ซึ่งอาจจะ
พบความแตกต่างหรื อจุดร่ วมในการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ โดยผูว้ ิจยั เชื่อว่า ความ
เชื่ อในศาสนาและจิตวิญญาณต่างๆ นั้น มีความน่ าศึ กษาและน่ าเปรี ยบเที ยบเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากคนไทยส่ วนใหญ่
ศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธ ในขณะที่ ต่างประเทศนั้นก็มีความเชื่ อและศาสนาที่ หลากหลายและแตกต่างจากไทย
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อย่างน่าสนใจ สังเกตได้จากโปสเตอร์ ภาพยนตร์ ประเภทจิตวิญญาณ หรื อหนังเกี่ยวกับบุคคลในศาสนาของไทยและ
ต่างประเทศ
จากที่ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอมาข้างต้น จะเห็ นได้วา่ ทั้งการสื่ อสารโปสเตอร์ ภาพยนตร์ และทัศนคติความเชื่ อนั้น
ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กนั อย่างน่ าสนใจ ในการนี้ ประเด็นเรื่ องของการเกี่ยวกับการตีความของผูร้ ับสาร อาจถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งในการกาหนดความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวทางการสื่ อสารของโปสเตอร์ภาพยนตร์ ซึ่ งหาก
การออกแบบสร้างสรรค์งานโปสเตอร์น้ นั ทาให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารเชื่อมโยงเนื้ อหาในระดับต่างๆ ได้ ย่อมสามารถบ่งชี้
ความสาเร็ จทางการสื่ อสารได้เช่นกัน
จากที่ กล่าวมานี้ ผูว้ ิจยั จึ งมีความประสงค์ที่จะศึกษาการสื่ อสารและการสื่ อความหมายของใบปิ ดภาพยนตร์
สยองขวัญอานาจเหนื อธรรมชาติของไทยและอเมริ กนั โดยนิ ยามศัพท์ของภาพยนตร์ สยองขวัญอานาจเหนือธรรมชาติ
(Super natural power) หมายถึง ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อเรื่ องตื่นเต้น ที่เกี่ ยวกับผี สิ่ งลี้ลบั ลึกลับ เกี่ยวกับพลังหรื อสิ่ งมีชีวิต
เหนือธรรมชาติ หลุดพ้นจากโลกความเป็ นจริ ง เช่น มนุษย์ต่างดาว วิญญาณ ปี ศาจ เป็ นต้น
โดยศึ กษาว่าเนื้ อหาภาพยนตร์ และใบปิ ดนั้น สามารถสะท้อนหรื อมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร โดยมุ่งศึ กษา
เฉพาะภาพยนตร์ สยองขวัญแนวเหนื อธรรมชาติในไทย และอเมริ กนั เนื่ องจากเป็ นที่ คุน้ เคยสาหรับสังคมไทย และ
ได้รับความนิ ยมจากผูช้ มเสมอ โดยในการวิเคราะห์เนื้ อหาและการสื่ อสารผ่านใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญแนวอานาจ
เหนื อธรรมชาติ ของภาพยนตร์ ไทยกับ ภาพยนตร์ อเมริ กัน นั้น ผูว้ ิจัยได้อาศัยแนวความคิ ดและทฤษฎี ต่างๆ มาเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ดงั นี้ 1) แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ภาษาภาพเชิงเทคนิ ค, องค์ประกอบภาพ และแนวคิดเรื่ อง
แบบจาลองการสื่ อ สารของจาคอปสัน และของ Nick Lacey 2) ทฤษฎี สัญ ญะวิท ยา 3) อานาจเหนื อ ธรรมชาติ ใน
ภาพยนตร์ หรื อเรื่ องเล่า และ 4) แนวคิดเรื่ องการตลาดภาพยนตร์ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั นาแนวคิดเรื่ องการตลาดภาพยนตร์มาเพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการสื่ อสารของใบปิ ดฯ ตลอดจนกลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อดึงดูดผูช้ ม หรื อการใช้ภาพดารานักแสดง
มาเพื่ อ ผลัก ดัน ยอดขายภาพยนตร์ โดยเชื่ อ ว่ า การสื่ อ สารระหว่า งผู ้ผ ลิ ต กั บ ผู ้บ ริ โภคนั้ นเป็ นไปเพื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่ องนั้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนดูภาพยนตร์
ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยนาการศึ กษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ตระกูลหนังผีไทย (สกุลวดี สุ ขอนันต์, 2553), พัฒ นาการภาษา
โปสเตอร์ (นิ ภ าพร เนี ย มแสง, (2537) ปั จ จัย ในการเลื อ กชมภาพยนตร์ อ เมริ กัน (ฮอลลี วูด ) ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร (ปริ ญดา จิตติรัตนากร, 2539) ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู ้มูด้ แอนด์โทน
ของผูช้ มภาพยนตร์ ไทย ในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ แนวสยองขวัญ (ณัฐพล วงษ์ชื่น , 2552) และการใช้ภาพ
บุคคลแนวสี เอกรงค์ เพื่อการสื่ อความหมายของงานโฆษณาในนิ ตยสาร (ปรัชญ์ วีสเพ็ญ , 2556) มาใช้เพื่อทาความ
เข้าใจถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหนังผีไทยที่ มีต่อผูส้ ร้างภาพยนตร์ ผูช้ มภาพยนตร์ และกระบวนการผลิ ตซ้ า
อุดมการณ์ในสังคม เพื่อทราบประวัติความเป็ นมาและกระบวนการผลิตของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย และศึกษาปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อพัฒ นาการ “ภาษาโปสเตอร์ ” ประกอบกับ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การตลาดและการสื่ อสารการตลาดธุ รกิ จ
ภาพยนตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ “มูด้ แอนด์โทน” (Mood and Tone) ในงานออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์
ไทยแนวสยองขวัญ และวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ “มู ้ด แอนด์โทน” ของผูช้ มในการออกแบบงานสร้ าง
ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ
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ทั้งนี้ แนวคิดเรื่ องการวิเคราะห์ ภาษาภาพเชิ งเทคนิ ค , องค์ประกอบภาพ และแนวคิ ดเรื่ อง แบบจาลองการ
สื่ อสารของ Jakobson นั้น ผูว้ ิจยั จะใช้เพื่อวิเคราะห์ภาพที่ปรากฏบนใบปิ ดภาพยนตร์ ทั้งเรื่ องของการเล่าเรื่ องราวโดย
ใช้แสง การจัดวาง การใช้สีในการออกแบบ การใช้เทคนิคภาพต่างๆ รวมถึงวิธีในการสร้างสรรค์ใบปิ ดภาพยนตร์ ว่ามี
กระบวนการสื่ อความหมายอย่างไร โดยอิงตามหลักการสื่ อสารของ Jakobson ส่วนทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา ใช้เพื่อวิเคราะห์
การสื่ อความหมายของภาพที่ปรากฏในใบปิ ดภาพยนตร์ เพื่อสะท้อนแนวคิด ความเชื่อเรื่ องเหนือธรรมชาติ และสารที่ผู ้
ส่ งสารต้องการนาเสนอนั้น ใช้การสื่ อสารและการสื่ อความหมายอย่างไร เพื่อให้ผูร้ ับสารสามารถถอดรหัสได้อย่าง
ถูก ต้อ ง เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ วนแนวคิ ดเรื่ อ งอานาจเหนื อธรรมชาติ ในภาพยนตร์ ห รื อ เรื่ องเล่า ใช้เพื่ อ เป็ น
องค์ประกอบและพื้นฐานความรู ้ในการวิเคราะห์ความเชื่อในเรื่ องอานาจเหนื อธรรมชาติท้ งั ของไทยและอเมริ กนั เพื่อ
นามาถอดสัญญะที่ซ่อนอยูใ่ นใบปิ ดภาพยนตร์ วา่ มีการสื่ อความหมายอย่างไร และใช้แนวคิดเรื่ องการตลาดภาพยนตร์
เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการวิเคราะห์การออกแบบสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาอย่างใบปิ ดภาพยนตร์ ว่า
การออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ น้ นั จะมีการสื่ อสารอย่างไร มีกระบวนการออกแบบอย่างไรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
รับชมภาพยนตร์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้เข้าใจถึ งการสื่ อ สารและการสื่ อความหมาย ของใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญ แนวอานาจเหนื อ
ธรรมชาติ (Super natural) ของไทยและอเมริ กนั
2. เพื่อศึ กษากระบวนการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญ แนวอานาจเหนื อธรรมชาติ ของไทยและ
อเมริ กนั
3. อุปกรณ์ และวิธีการ / วิธีดาเนินการวิจยั
การค้น คว้าวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับ การวิเคราะห์ ต ัว บท
(Textual Analysis) โดยวิเคราะห์จากเนื้ อหาภาพยนตร์ และใบปิ ดหนัง และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายในเชิงลึก (In
depth Interview)
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้ขอ้ มูลประเภทเอกสาร และข้อมูลประเภทบุคคล ส่ วนของข้อมูลเอกสารนั้น ผูว้ จิ ยั
เลือกศึ กษาใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญแนวอานาจเหนื อธรรมชาติ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ คัดเฉพาะภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ดในประเทศไทย แยกเป็ นภาพยนตร์ ไทย 10 เรื่ อง
ได้แก่ 1. ลัดดาแลนด์ (2011) 2. ห้าแพร่ ง (2009) 3. แฝด (2007) 4. ฝากไว้ในกายเธอ (2014) 5. สี่ แพร่ ง (2008) 6. บุปผา
ราตรี เฟส 2 (2005) 7. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2004) 8. บ้านผีสิง (2007) 9. แฟนเก่า (2009) 10. ลองของ 2 (2008) และ
แยกเป็ น ภาพ ยน ตร์ อเมริ กั น 10 เรื่ อง ได้ แ ก่ 1. Constantine (2005) 2. Final Destination 3 (2006) 3. The Final
Destination (2009) 4. Clover field (2008) 5. The Conjuring 2 (2016) 6. Priest (2011) 7. Abraham Lincoln: Vampire
Hunter (2012) 8. Silent Hill (2016) 9. Annabelle (2014) 10. The Boy (2016)
ด้านข้อมูลประเภทบุคคลนั้น ผูศ้ ึกษาได้สัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายในเชิงลึก (In depth Interview) เพื่อให้ทราบ
ถึงข้อมูลในระดับต่างๆ ของเรื่ องราวที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ ต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการควบคุม
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และดูแลรู ปแบบการโฆษณาหรื อการตลาดของผูจ้ ดั จาหน่าย หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ หรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะและการออกแบบ หรื อนักวิชาการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านศิลปะและการออกแบบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ออกแบบโปสเตอร์หรื อใบปิ ดภาพยนตร์ ซึ่งผูศ้ ึกษาได้แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลดังนี้
1) สุ ภาพ หริ มเทพาธิ ป รองผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดจาหน่ายภาพยนตร์ บริ ษทั โมโนฟิ ล์มจากัด และบรรณาธิ การ
บริ หาร นิตยสาร Bioscope
2) อนุชยั ศรี จรู ญพูท่ อง อดีตที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมน์
3) อนิวรรต กรกาแหง ตาแหน่ง Manager - Head of Mono Pictures (Graphic Design Supervisor) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการออกแบบโปสเตอร์หรื อใบปิ ดภาพยนตร์
4) Poster man (จักกภางค์ อักกพันธานนท์) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านใบปิ ดภาพยนตร์ และคอลัมนิ สต์ Poster Gallery
จากนิตยสาร Starpics
4. ผลการวิจยั
การศึกษาเนื้ อหาและการสื่ อสารผ่านใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญแนวอานาจเหนื อธรรมชาติของภาพยนตร์
ไทยกับภาพยนตร์ อเมริ กนั ได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่การวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านใบปิ ดภาพยนตร์ ฯ และขั้นตอนการ
ออกแบบและผลิตใบปิ ดภาพยนตร์ฯ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
1. การสื่ อสารใบปิ ดภาพยนตร์
1.1 ภาพผูแ้ สดงบนใบปิ ดภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติ
ภาพผูแ้ สดงบนใบปิ ดภาพยนตร์ สยองขวัญเหนื อธรรมชาติของอเมริ กนั นั้น พบว่ามักจะไม่เผยให้เห็ นหน้า
นักแสดงหลักอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความลึกลับให้กบั เรื่ องราวในภาพยนตร์ ส่ วนมากจะเป็ นการบอกเล่าถึงตัวละคร
หลักอย่างคลุมเครื อ เช่ นการยืนหันหลัง ให้เห็ นหน้าเพียงด้านข้าง หรื อให้เห็ นปรากฎเพียงเงาทะมึ นสี ดาเข้ม เช่ น
ภาพยนตร์เรื่ อง The Conjuring 2, Silent Hill และ The Boy ที่ตวั ละครต่างหันหลังทั้งสามเรื่ อง
นอกจากนี้ ผูศ้ ึ กษาพบว่าใบปิ ดฯ มักออกแบบให้ตวั ละครหรื อตัวเอกของเรื่ องก้มหน้าลงเพื่อสื่ อสารถึงการ
ซ้อนเร้นตัวตน เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง Constantine ซึ่ งคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ เรื่ อง Abraham Lincoln (Vampire Hunter)
และ The Priest โดยผูศ้ ึกษาพบว่าตัวละครทั้งสามเรื่ องมีจุดร่ วมที่คล้ายกัน นั่นคือ มีความเข้มแข็ง มีความลับ เช่น การ
ปกปิ ดหน้าที่หรื อตัวตนของตนเอง
ซึ่ งสวนทางกับ ภาพยนตร์ สยองขวัญ เหนื อธรรมชาติ ของไทยที่ นิ ยมเปิ ดเผยหน้าตาของนักแสดง มี เพี ยง
ภาพยนตร์ เรื่ องบุปผาราตรี 2 และ ลองของ เท่านั้นที่ไม่เผยหน้าตาของนักแสดงให้แน่ชดั เหมือนภาพยนตร์ สยองขวัญ
เหนือธรรมชาติของไทยเรื่ องอื่นๆ
การจัดองค์ประกอบของภาพ
การจัดองค์ประกอบของภาพ ของใบปิ ดภาพยนตร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ยงั นิยมใช้ความสมดุลแบบสมมาตรทั้ง
ของไทยและอเมริ กนั เพื่อให้ความรู ้สึกเคร่ งขรึ ม และสงบเงียบ
จากการวิเคราะห์ใบปิ ดภาพยนตร์สยองขวัญเหนื อธรรมชาติของอเมริ กนั ทั้งหมด จะเห็นว่าใบปิ ดภาพยนตร์
เรื่ อง Blair Witch เป็ นใบปิ ดเดียวที่ใช้ภาพแนวนามธรรมในการนาเสนอ ใช้เพียงสองสี ในการออกแบบโมโนโทน คือ
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สี แดง และสี ดา ที่ ให้ความรู ้ สึ กรุ น แรง อัน ตราย ลุน้ ระทึ ก และมี เรื่ อ งของไสยศาสตร์ มาเกี่ ยวข้อง ทั้งยังใช้ก ารจัด
องค์ประกอบภาพอย่างน่ าสนใจ คือ เป็ นลักษณะสมมาตร ให้ความรู ้สึกสงบเงี ยบ นอกจากนี้ ยงั มีการนาเอากิ่ งไม้มา
ประกอบขึ้นเป็ นสัญลักษณ์รูปคน อันเป็ นวัตถุสาคัญที่อยู่ในภาพยนตร์ ก็นามาใส่ ไว้บนใบปิ ดซึ่ งสะท้อนออกมาเป็ น
ภาพแนวนามธรรมดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
1.2 การใช้แสงและสี ในการออกแบบ
การใช้แสงและสี ในการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ น้ นั พบว่าส่ วนใหญ่ใช้แสงแบบโลว์คีย ์ ทั้งของไทยและ
อเมริ กนั ให้ความรู ้สึกเขย่าขวัญ น่ากลัว
โดยสี ที่ใช้ในการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ สยองขวัญเหนื อธรรมชาติส่วนใหญ่ของอเมริ กนั นั้น มักใช้สี
ดา และขาว เป็ นหลัก โดยมีบางส่วนใช้สีน้ าเงิน สี เขียว และใช้สีแดง ซึ่งเป็ นสี คู่ตรงข้ามในการเพิ่มความน่าสนใจให้กบั
ใบปิ ด
ส่ วนสี ที่ใช้ของใบปิ ดภาพยนตร์ ไทยนั้นส่ วนใหญ่จะใช้สีดาและสี แดงเป็ นหลัก โดยสี ดานั้น มักถูกนามาใช้
เป็ นฉากหลังของวัตถุหรื อตัวนักแสดงนา เพื่อสื่ อถึงความตาย ความลึกลับ ลางร้าย ความอมึดอัด ความทุกข์ และลาง
สังหรณ์ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาของภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง 5 แพร่ ง , แฝด, สี่ แพร่ ง และชัตเตอร์ ส่วนสี แดงนั้นมักถูก
นาเสนอผ่านเลือด และรอยแผล เพื่อสื่ อความหมายถึงความน่ากลัว ความอันตรายและความน่าตื่นเต้น เช่น บุปผาราตรี
และลองของ ส่วนใบปิ ดเรื่ องอื่นๆ นั้นใช้สีแดงปะปนบนภาพเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ฟอนต์
ฟอนต์และคาที่ใช้บนใบปิ ดภาพยนตร์ทางฝั่งอเมริ กนั จะใช้ฟอนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ เช่น
หากเป็ นภาพยนตร์ ที่บอกเล่าเรื่ องราวในยุคปั จจุบนั ก็มกั ใช้ฟอนต์ที่ทนั สมัย หรื อร่ วมสมัย เช่น เรื่ อง Final Destination
ทั้งภาคหนึ่ งและภาคสาม ส่ วนเรื่ องที่ยอ้ นยุคหรื อเป็ นตานานโบราณ ก็มกั ใช้ฟอนต์ที่ดูเก่า ขลัง เช่น Constantine ที่ ใช้
ฟอนต์ในลักษณะคล้ายๆ กับมีมนต์ขลัง ให้ความรู ้สึกมีพลัง มีอิทธิ ฤทธิ์เพราะมีเรื่ องของซาตานและเทวดามาเกี่ยวข้อง
ทั้ง ยัง ใส่ สัญ ลัก ษณ์ ข องวัต ถุ ที่ ส าคัญ ของเรื่ อ งไปด้ว ย เช่ น ภาพยนตร์ เรื่ อ ง Priest ที่ ก็ ใส่ สั ญ ลัก ษณ์ ไ ม้ก างเขนไป
เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ รูป แบบฟอนต์ข องฝั่ งไทยนั้น มี การใช้สี ฟ อนต์ที่ ชัด เจนและโดดเด่ น ออกมาจากพื้ น หลัง ซึ่ ง
ส่วนมากเป็ นสี ขาว เพราะใบปิ ดส่วนใหญ่ใช้สีดาหรื อสี ที่เข้มเป็ นพื้นหลัง และพบว่ามีเพียงภาพยนตร์เรื่ อง “บ้านผีสิง”
เพียงเรื่ องเดียวที่ใช้สีโทนเย็น อย่างสี น้ าเงินในการออกแบบฟอนต์ และเน้นฟอนต์ที่อ่านง่าย ร่ วมสมัย มักออกแบบให้
เปื้ อนเลือดสี แดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ ที่มีเรื่ องราวของการฆาตกรรม อย่างภาพยนตร์ เรื่ อง “แฝด” “ฝากไว้ใน
กายเธอ” “บุ ป ผาราตรี เฟส 2 ” แล “แฟนเก่ า” ก็ ม ัก มี ก ารตกแต่ งฟอนต์ด้วยหยดเลื อ ด เพื่ อ สื่ อ สารถึ งเรื่ อ งราวใน
ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องของการฆาตกรรมอีกด้วย
ทั้งนี้ การออกแบบฟอนต์ของใบปิ ดฯ ของฝั่งไทยที่โดดเด่นและบอกเล่าเรื่ องราวของภาพยนตร์ ได้อย่างดีคือ
ภาพยนตร์เรื่ อง “บุปผาราตรี ” ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีตน้ แบบมาจากการ์ตูนผีเล่มละ 3 บาทในสมัยก่อน อันเป็ นจุดกาเนิ ด
ไอเดียในการทาภาพยนตร์เรื่ องนี้ของผูส้ ร้างนัน่ เอง
2 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิ ดภาพยนตร์
2.1 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิ ดภาพยนตร์อเมริ กนั
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เนื่ องจากกระบวนการนาเข้าภาพยนตร์ เข้ามาฉายในประเทศไทยมีกระบวนการที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ว่า
ภาพยนตร์เรื่ องนั้นมาจากตัวแทนจาหน่ายแบบใด โดยแบ่งได้เป็ นสองรู ปแบบ 1) ตัวแทนจาหน่ายสาขาในประเทศไทย
2) ตัวแทนจาหน่ายอิสระ
โดยตัวแทนจาหน่ายสาขาในประเทศไทยนั้น จะเป็ นตัวแทนของค่ายภาพยนตร์ ในต่างประเทศที่มาจัดตั้งใน
ประเทศไทย โดยบริ ษทั ตัวแทนนั้นไม่ตอ้ งจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ เพราะทางค่ายต้นสังกัดจะป้ อนภาพยนตร์เข้ามาให้พร้อมกับ
นโยบายการตลาด ซึ่ งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะถูกส่ งให้บริ ษทั แม่ในต่างประเทศ โดยกระบวนการออกแบบใบ
ปิ ดภาพยนตร์ ที่ได้จากตัวแทนจาหน่ ายสาขาฯ นั้น จะเริ่ มต้นที่ การชมภาพยนตร์ และนั่งประชุมหารื อกัน โดยมีฝ่าย
การตลาด ฝ่ ายจัดจาหน่ายและฝ่ ายสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ ภายใต้แนวคิดทางการตลาดของบริ ษทั
แม่ โดยฝ่ ายสร้างสรรค์น้ นั จะสเก็ตช์หรื อร่ างแบบขึ้นมา ทั้งส่วนของการจัดวางฟอนต์ คาโปรย และวันที่เข้าฉาย เพื่อให้
ใบปิ ดฯ นั้นสมบูรณ์และสามารถสื่ อสารกับผูร้ ับสารได้อย่างครบถ้วน โดยอาจมีการปรับแต่งภาพเพียงเล็กน้อย เพื่อให้
ยังคงรู ปแบบเดิมที่ทางบริ ษทั แม่กาหนดมาให้ ซึ่ งโดยมากเป็ นภาพที่ถูกตัดมาจากซี นในภาพยนตร์ โดยพบว่าบางครั้ง
เป็ นฉากที่มีความสาคัญ แต่ไม่เปิ ดเผยเนื้อหาภาพยนตร์ท้ งั หมด
นอกจากนี้ การเติ ม ข้อ ความลงบนใบปิ ดฯ นั้น นอกจากชื่ อ ภาพยนตร์ แ ล้ว การใช้ฟ อนต์เองก็ ต ้อ งมี ก าร
ออกแบบที่ สอดคล้องกับหลักการออกแบบ ที่ กาหนดมาแล้วจากทางค่าย และใช้ชื่อผูส้ ร้างหรื อผูก้ ากับที่ เคยประสบ
ความสาเร็ จในภาพยนตร์ เรื่ องก่อนหน้า ก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ นักออกแบบเองก็นิยมใส่ ลงไปในใบปิ ดฯ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจให้กบั ภาพยนตร์
ในส่ วนของตัวแทนจาหน่ายอิสระจะมีกระบวนการผลิตใบปิ ดฯ ที่ไม่แตกต่างจากตัวแทนจาหน่ายสาขามาก
นัก ต่างแค่เพียงการนาภาพยนตร์ เข้ามาฉาย เพราะตัวแทนจาหน่ายอิสระนั้นจะต้องออกไปซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ จาก
ต่างประเทศเพื่อนาเข้ามาฉายในเมืองไทยด้วยตนเอง โดยรายได้จากการฉายเมื่อแบ่งกับทางโรงภาพยนตร์ แล้วก็จะตก
เป็ นของตัวแทนจาหน่ายอิสระที่นาภาพยนตร์เข้ามา โดยหลังจากที่ได้รับสิ ทธิ์ในการฉาย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายจัดจาหน่าย
และฝ่ ายสร้างสรรค์ ก็จะเริ่ มต้นจากการชมภาพยนตร์ แล้วประชุมหารื อกัน ซึ่ งหากบริ ษทั เจ้าของลิขสิ ทธิ์ นั้นไม่ได้ให้
หลักในการออกแบบมา ทุ กฝ่ ายข้างต้น ก็ จะต้องหาแนวทางในการออกแบบโดยน าเอาภาพยนตร์ เรื่ องก่ อนๆ มา
เปรี ยบเทียบ ว่าเรื่ องใดบ้างที่ประสบความสาเร็ จ เรื่ องใดที่ไม่ประสบความสาเร็ จ กล่าวคือ ต้องหากุญแจสาคัญที่ทาให้
ภาพยนตร์เรื่ องนั้นประสบความสาเร็ จ และนามาปรับใช้กบั ใบปิ ดฯ
ทั้งนี้ เมื่ อได้กุญ แจสาคัญ มาแล้วว่าอะไรที่ ทาให้ภาพยนตร์ ประสบความสาเร็ จ ฝ่ ายสร้ างสรรค์ ก็จะเอามา
ประมวลผล และก าหนดทิ ศทางการสื่ อ สารผ่านใบปิ ดฯ โดยสร้ างใบปิ ดฯ ที่ ส ามารถเข้าถึ งผูช้ มได้ดี ที่ สุ ด โดยมี
องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง นัน่ ก็คือ 1. ภาพ 2. คาโปรย 3. ชื่อหนัง แล้วฝ่ ายสร้างสรรค์ก็จะทาการสเก็ตช์ภาพ หรื อแคป
เจอร์ภาพจากซีนสาคัญมาปรับใช้ในใบปิ ดฯ
2.2 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิ ดภาพยนตร์ไทย
กระบวนการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ ไทยนั้นเริ่ มต้นจากการรับชมภาพยนตร์ และประชุมหารื อร่ วมกัน
ระหว่างฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายจัดจาหน่ าย และฝ่ ายสร้างสรรค์เช่นเดียวกันกับกระบวนการออกแบบใบปิ ดฯ ของตัวแทน
จาหน่ายสาขาในประเทศไทยและตัวแทนจาหน่ ายอิสระ โดยฝ่ ายสร้างสรรค์น้ นั ต้องตอบโจทย์แนวคิดของการตลาด
ที่เป็ นฝ่ ายกาหนดทิศทางของการสื่ อสาร และปรับเปลี่ยนให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่งก็คือผูช้ มภาพยนตร์
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ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าสู่ กระบวนการสเก็ตช์แบบ หรื อร่ างแบบออกมาให้เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งภาพยนตร์ ไทย
ส่วนใหญ่มกั ใช้วธิ ี ถ่ายขึ้นมาใหม่ตามแบบสเก็ตช์ โดยนานักแสดงมาถ่ายภาพนิ่ งกับฉากหลังสี ขาวในสตูดิโอ ตามด้วย
การนาภาพที่ได้มาจัดองค์ประกอบภาพและข้อความในลาดับต่อไป ซึ่งปั จจัยที่ผอู ้ อกแบบหรื อฝ่ ายสร้างสรรค์นามาใช้
ในการออกแบบได้แก่ สี คอมโพสซิ ชนั่ และคาโปรย โดยพบว่าฝ่ ายสร้างสรรค์เองก็มีการจัดองค์ประกอบภาพ และ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดีไซน์ตามยุคสมัย
ส่วนของการเพิ่มเติมข้อความนั้นใบปิ ดฯ จาเป็ นจะต้องระบุชื่อภาพยนตร์และคาโปรย เพื่อดึงดูดความสนใจ
ให้กบั ผูพ้ บเห็น โดยผูท้ ี่คิดคาเหล่านั้นอาจจะเป็ นผูเ้ ขียนคาโฆษณาจากบริ ษทั หรื อการตลาด และบางครั้งก็อาจจะเป็ น
ฝ่ ายสร้างสรรค์หรื อนักออกแบบเองเป็ นผูค้ ิด
พอผ่านกระบวนการที่ทาใบปิ ดฯ เสร็ จแล้ว ก็จะนาไปสู่ กระบวนการส่ งใบปิ ดฯ ไปเสนอขายเจ้าของโปรเจค
หรื อนายทุน ทั้งนี้การทาใบปิ ดหนังสยองขวัญเหนื อธรรมชาติของไทยนั้นส่วนใหญ่จะใช้ภาพดาราหรื อนักแสดงที่เล่น
ภาพยนตร์ ไ ปใส่ บ นใบปิ ดฯ และพบว่ามี ก ารใช้ภ าพในลักษณะที่ มี แรงดึ งดู ด ทางเพศ ด้วยกรอบแนวคิ ดทางด้าน
การตลาดภาพยนตร์ที่ตอ้ งใช้ดาราที่มีชื่อเสี ยงในการดึงดูดความสนใจจากผูช้ มและสามารถขายภาพยนตร์เรื่ องนั้นได้
ทั้งนี้ เมื่อผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างใบปิ ดฯ ขึ้นมาแล้ว ทางตัวแทนจาหน่ ายสาขาในประเทศไทย
และตัวแทนจาหน่ายอิสระ ก็จะนาใบปิ ดฯ ดังกล่าวไปใช้เพื่อการโฆษณาต่อไป
5. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและการสื่ อสารผ่านใบปิ ดภาพยนตร์สยองขวัญแนวอานาจเหนื อธรรมชาติของ
ภาพยนตร์ ไทยกับภาพยนตร์ อเมริ กนั ทั้ง 20 เรื่ อง พบว่า ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่มีการใช้องค์ประกอบภาพ ฟอนต์ แสง
และสี ในการสื่ อความหมาย เช่ น การใช้แ สงแบบโลว์คียท์ ้ ังของไทยและอเมริ กัน ให้ความรู ้ สึกเขย่าขวัญ น่ ากลัว
นอกจากนี้ การจัดแสงของใบปิ ดฯส่ วนใหญ่น้ นั มักใช้แสงแข็ง ซึ่ งทาให้ตวั แบบหรื อวัตถุในภาพมีเงาเกิดขึ้นชัดเจน ให้
ความรู ้สึกแข็งกร้าว ลึกลับและอันตราย ส่วนฟอนต์น้ นั พบว่านิยมใช้ฟอนต์ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาภาพยนตร์ คือความ
อันตราย น่ากลัว โดยจะพบว่าส่ วนใหญ่จะมีเลือดปรากฎอยูบ่ นฟอนต์ดว้ ย ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ สี สามารถบอกความหมาย
ในเชิ งสัญลักษณ์ ได้ (โลจนา มะโนทัย , 2552) และก่ อให้เกิ ดการรั บรู ้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การสื่ อสารของนัก
ออกแบบ สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ในการรั บ ชมของผูร้ ั บ สาร โดยกระบวนการออกแบบใบปิ ดนั้น สอดคล้องกับ
หลักการและแนวคิ ด ของจาคอปสัน (อ้างถึ งใน ปิ ยานัน ท์ นุ ตะลัย , 2556) ที่ ได้กล่าวถึ งการเรี ยบเรี ยงสัญ ญะไว้ 2
ประการ นัน่ คือ การเลือกสรร (Selection) และการเชื่อมโยง (Combination) ด้วยกระบวนการผลิตใบปิ ดภาพยนตร์ ที่มี
การใส่ วตั ถุที่ปรากฎในภาพยนตร์ลงไปในใบปิ ด เช่น ดอกลัน่ ทม และรอยเลือดในภาพยนตร์เรื่ องแฟนเก่า โดยมีความ
เชื่ อมโยงกัน กับความต้องการสื่ อสารเนื้ อหาภาพยนตร์ ว่าเป็ นภาพยนตร์ สยองขวัญ เหนื อธรรมชาติ และพบว่านัก
ออกแบบใช้จุดเด่นของภาพมากาหนดการมองของผูช้ มได้ โดยมักสร้างจุดเด่นนี้จะโดยใช้ลกั ษณะสาคัญ 8 ประการ คือ
ขนาด รู ปร่ าง สี ความเข้มของสี การเคลื่อนไหว ทิ ศทางการเคลื่อนไหว ความโดดเด่นจากสิ่ งแวดล้อม และตาแหน่ ง
(ประวิทย์ แต่งอักษร, 2548) เช่น ใช้สีกระตุน้ การรับรู ้และอารมณ์และเสริ มบรรยากาศของภาพ โดยมากจะใช้สีวรรณะ
เย็น เป็ นส่ วนใหญ่ ของภาพ เพื่ อบอกถึ งความเจ็บ ปวด ความเศร้ า และใช้สี วรรณะร้ อ นเพื่ อ กระตุ ้น ความรู ้ สึ ก และ
เรี ยกร้องความสนใจจากผูร้ ับสาร นอกจากนี้ ยงั ให้ความรู ้สึกถึงความน่ าตื่นเต้น ระทึ กขวัญ อันเป็ นหัวใจสาคัญของ
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เนื้ อ หาภาพยนตร์ หรื อการใช้ภาพนักแสดงน าขนาดใหญ่ บนใบปิ ดเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจจากผูร้ ั บสาร เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการใช้ความลึกของภาพมาใช้ในการสื่ อความหมายถึงรู ปแบบการถ่ายทาภาพยนตร์ในระบบสาม
มิติ มีการใช้ความลึก 3 ระดับ ทั้งพื้นที่ดา้ นหน้า ส่วนกลาง และฉากหลัง ทาให้ประธานภาพดูน่าสนใจ
การสื่ อความหมายในใบปิ ดภาพยนตร์ น้ นั ยังมีการใช้สัญญะประเภท ความหมายโดยนัย ที่ ตอ้ งมีปัจจัยทาง
วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ ยวข้องเพื่อใช้ในการตีความหมายด้วย ดังสังเกตได้จากใบปิ ดภาพยนตร์ เรื่ อง “ลองของ” ที่ อาจ
สื่ อสารกับผูค้ นได้เพียงกลุ่มเดียวที่มีวฒั นธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของการใช้ไสยศาสตร์นนั่ เอง ผูถ้ อดรหัสหรื อผูร้ ับ
สารเองจ าเป็ นต้อ งเรี ย นรู ้ ห รื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ว ย จึ ง จะทราบได้ว่า เครื่ องหมายต่ า งๆ นั้ นแปลว่า อะไร และ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะถูกกาหนดให้แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม และแต่ละยุคสมัย (กาญจนา แก้วเทพ, 2556)
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ เรื่ องใด ก็จะเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาหลักการทางด้านการตลาด โดยผูว้ ิจยั พบว่าใบปิ ดฯ
นั้น ต้อ งมี ก ารสื่ อ สารระหว่างผูผ้ ลิ ต กับ ผูบ้ ริ โภค หรื อ มี ก ารส่ งเสริ ม การตลาดโดยวิธี โ ฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ เรื่ องนั้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนดูภาพยนตร์ ถ้าจานวนผูด้ ูมากแล้ว ย่อม
หมายถึงภาพยนตร์ เรื่ องนั้นสามารถทากาไรให้กบั ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จแขนงนี้ จากความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การตลาดภาพยนตร์ ไทยก็มีความเห็นในเรื่ องนี้ วา่ คนไทยเองยังต้องการติดตามดารานักแสดงที่ ตนเองชื่นชอบ และมี
ความไว้ใจในชื่อเสี ยงของผูก้ ากับ ทาให้กระบวนการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์ ฯ ของไทยนั้น ยังจะต้องใช้ภาพดารา
นักแสดงมาประกอบการออกแบบใบปิ ดฯ ด้วย เพื่อให้ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นขายได้ (สุ ภาพ หริ มเทพาธิ ป, สัมภาษณ์ 12
กุมภาพันธ์ 2562)
6. บทสรุป
เพื่อให้เข้าใจถึงการสื่ อสารและการสื่ อความหมาย ของใบปิ ดภาพยนตร์สยองขวัญแนวอานาจเหนือธรรมชาติ
(Super natural power) ของไทยและอเมริ กนั และศึกษากระบวนการออกแบบใบปิ ดภาพยนตร์สยองขวัญ แนวอานาจ
เหนื อธรรมชาติของไทยและอเมริ กนั ผูว้ ิจยั ได้ทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับการวิเคราะห์ตวั
บท (Textual Analysis) โดยวิเคราะห์จากเนื้ อหาภาพยนตร์ และใบปิ ดหนัง และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายในเชิงลึก
(In depth Interview) ผูว้ ิจยั พบว่าใบปิ ดฯ ของไทยและอเมริ กนั นั้นมีความแตกต่างกันในเรื่ องของการใช้ภาพนักแสดง
มาเป็ นจุดขาย โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่ยงั คงต้องใช้หลักการตลาดภาพยนตร์ มาเป็ นตัวกาหนดแนวทางในการออกแบบ
ใบปิ ดฯ มีการใช้คาโปรยและภาษาภาพเพื่อดึงดูดผูช้ ม โดยไม่เผยเนื้อหาภาพยนตร์เนื่องด้วยข้อจากัดที่วา่ เป็ นภาพยนตร์
เร้นลับที่รอการไขปริ ศนาและหาคาตอบด้วยตัวผูช้ มเอง
ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานั้นสามารถเข้าถึงได้ยาก สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไปผูศ้ ึกษาจึงขอเสนอแนะ
ว่า ผูว้ จิ ยั ควรจะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถติดต่อแหล่งข้อมูลได้สะดวก และเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั บางส่วนอาจ
เป็ นข้อมูลลับหรื อข้อมูลสาคัญของบริ ษทั จัดจาหน่ ายภาพยนตร์ ผูท้ าการวิจยั จึ งควรเป็ นผูม้ ีความสัมพัน ธ์อนั ดี กับ
แหล่งข้อมู ล นอกจากนี้ ส าหรับ ผูท้ างานด้านการออกแบบใบปิ ดฯ ควรศึ กษาแนวคิ ดเรื่ องการตลาด เนื่ องจากการ
ออกแบบใบปิ ดฯ นั้นเป็ นงานศิ ลปะเชิ งพาณิ ชย์ และต้องอาศัยแนวคิดด้านการตลาดมาประกอบการออกแบบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ชิ้นนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือ แนะนาให้คาปรึ กษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง และ
ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจาก รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน เลขานุการ และเพื่อนร่ วมหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ช่วยเหลือ
และสนับ สนุ น ก าลังใจมาโดยตลอด และที่ ข าดไม่ ได้คื อ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ที่ อ นุ เคราะห์ ให้ทุ น การศึ ก ษาตลอด
หลักสูตร และเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ทาให้งานวิจยั นี้เสร็ จได้ทนั กาหนดระยะเวลาใช้ทุน
ขอขอบคุณบิ ดามารดา น้องชาย และกาแฟทุกแก้ว ที่ ทาให้ผ่านช่วงเวลาท้อถอยและทาวิจยั นี้ จนแล้วเสร็ จ
นอกจากนี้ ยงั มีผูใ้ ห้ความร่ วมมื ออี กหลายท่ าน ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่สามารถกล่าวนามในที่ น้ ี ได้หมด จึ งขอขอบคุ ณทุ กท่ าน
เหล่านี้ไว้ในโอกาสนี้ดว้ ย
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