บทคัดยอ
ชือ่ เรือ่ งภาษาไทย :
ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Pattani rama : Life to remember behind the scene
ผูวิจัย : ศุภร ชูทรงเดช รอฮานี ดาโอะ
แหลงทุน :
หอภาพยนตร (องคการมหาชน)
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต ความทรงจําของผูคนในพื้นที่
จังหวัดปตตานีเกี่ยวกับการผอนคลายโดยการชมภาพยนตร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ รูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจําและความรูสึกตอโรงภาพยนตรใน
เมืองปตตานี เก็บขอมูลจากเอกสาร ฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกส การสํารวจ การสังเกตการณแบบ มีสวนรวมและไมมีสวน
รวม การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุมยอย การถายภาพนิ่ง และถายวีดิโอ
ผูใหขอมูลเปนกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับภาพยนตรและโรงภาพยนตรที่อยูในพื้นที่จังหวัดปตตานีและยะลา
จํานวน 83 คน วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการพรรณนา และตัดตอเปนภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนา ผลการศึกษาพบวา
ผูคนในเมืองปตตานีมีความทรงจําเกี่ยวกับการชมภาพยนตรในฐานะที่เปนการนันทนาการ ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอใน
ลักษณะสื่อทางสายตาที่สามารถสรางความประทับใจ โดยมีโรงภาพยนตรเปนพื้นที่ในการรวมรับรูความรูสึก ความ
ทรงจําสวนใหญไดรับการถายทอดโดยการบอกเลาในเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร ไดแก ภาพยนตรอินเดีย
ภาพยนตรมลายู ภาพยนตรจีน ภาพยนตรสากล ภาพยนตรไทย โดยที่ภาพยนตรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเปน
ภาพยนตรอินเดีย มลายู ภาพยนตรสากล ภาพยนตรจีนและภาพยนตรไทยตามลําดับ ความประทับใจที่มีตอ
ภาพยนตรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดนั้นเนื่องจากมีเนื้อหาที่นาสนใจ มีคติสอนใจสําหรับการดําเนินชีวิต และ
สอดคลองกับคานิยม วิถีชีวิต ประเพณี ภาษาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ผูคนไดมีความทรงจําเกี่ยวกับ
โรงภาพยนตรในเมืองปตตานี โดยแบงเปนยุคตาง ๆ คือ ยุคริเริ่ม ยุครุงเรือง ยุครวยริน และยุคโรยรา ความทรงจําได
สะทอนเกี่ยวกับอิทธิพลของภาพยนตรในอดีตในรูปแบบการแตงกาย ทรงผมเลียนแบบนักแสดงในภาพยนตรเรื่องตาง
ๆ
ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่เมืองปตตานี ประมาณ 30 กวาปที่ผานมานั้น
ประชากรอาศัยอยูไม
หนาแนน สวนใหญเปนชาวไทยมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบาน เกษตรกรรม รับจาง ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้ การนันทนาการของผูคนในอดีต การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรถือเปนทางเลือกหลักของผูคนใน
พื้นที่ ตอมาปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เชน คานิยม ความเชื่อ การพัฒนาดานเทคโนโลยี นโยบายรัฐและ
เศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับตัวที่ไมทันยุคสมัยของโรงภาพยนตร สงผลใหรูปแบบนันทนาการ
ของผูคนในพื้นที่ไดเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งโรงภาพยนตรได ปดกิจการลง นอกจากนี้สถานการณความไมสงบในพื้นที่ได
สงผลตอความเชื่อมั่นของผูคนในการใชโรงภาพยนตรเปนพื้นที่นันทนาการ สงผลใหการปฏิสัมพันธของผูคนที่มีความ
เชื่อแตกตางกันลดนอยลงไปดวย
งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการหาแนวทาง รูปแบบทางเลือกการนันทนาการของผูคนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตซึ่งอยูในสภาวการณความตึงเครียดอันเกิดจากเหตุการณความไมสงบ เพื่อใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความตองการผูคนในพื้นที่
คําสําคัญในการวิจัย :

ภาพยนตร โรงภาพยนตร นันทนาการ ความทรงจํา การเปลี่ยนแปลง
ก

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย เรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene) ไมสามารถที่จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี
หากมิไดรับการชวยเหลือจากบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ หอภาพยนตร (องคการ
มหาชน) ไดสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและเปดมิติใหมในกระบวนการทํางานวิจัยคุณภาพ
รวมกับงานวิจัยดานมานุษยวิทยาทัศนา ชาวบานทุกทาน ผูใหขอมูลในพื้นที่จังหวัดปตตานีและยะลา
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดใหการสนับสนุนผูรวมวิจัย เอกสารขอมูล และภาพที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน
เทศบาลเมืองปตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ชุมชนตาง ๆ ที่โครงการวิจัยไดมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนและเก็บขอมูล คณาจารยผูประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูดานงานวิจัย ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่รวมใหกําลังใจ ขอขอบคุณนายวิชัย
ประยูรคํา ที่ใหความอนุเคราะหกลองวีดิโอสําหรับการเก็บขอมูล ขอบคุณนายภาสกร อินทุมาร และ
นางสาววรรณธวัช พูลพาณิชย ที่แนะนําเอกสารหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรูในการดําเนินงานวิจัย
ครอบครัวของผูวิจัยที่เปนกําลังใจเบื้องหลังการทํางาน และเพื่อนพองนองพี่ ที่ทําหนาที่สารถีนํา
คณะผูวิจัยลงพื้นที่ตาง ๆ อยางลุลวงปลอดภัย
โครงการนี้มิอาจเกิดขึ้นได หากมิไดเกิดความรวมมือรวมใจ จนสามารถฟนฝาอุปสรรคในการ
ทํางานรวมกันของคณะนักวิจัยทุกคน ทามกลางสถานการณความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใตใน
ปจจุบันคณะผูวิจัยหวังจะไดเห็นการนํารูปแบบและแนวทางการนันทนาการที่สอดคลองกับบริบท
ความตองการของคนในพื้นที่ เพื่อจะไดเปนสวนหนึ่งในการสรางความสุข ลดความตึงเครียดแกผูคน
สิ่งใดที่เปนผลจากการวิจัยโครงการนี้ คณะผูวิจัยขอมอบใหเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูเพื่ออยู
รวมกันอยางเขาใจในพื้นที่ชายแดนใตตอไป
กันยายน 2556
คณะนักวิจัย
นายศุภร ชูทรงเดช
นางสาวรอฮานี ดาโอะ
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บทที่ 1
บทนํา
โครงการวิจัย เรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene)
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หากเรามีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรของมนุษยแลวจะพบวา ตั้งแตยุคโบราณมนุษยมี
ความเกี่ยวของกับการนันทนาการหรือการทํากิจกรรมเพื่อการผอนคลาย เพื่อความสนุกสนานมา
อยางชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพ
การนันทนาการ ซึ่งมีความหมายทางวิชาการวา เปนกิจกรรมที่กระทําในเวลาวาง โดยใช
ความสมัครใจเปนหลัก การนันทนาการมาจากหลักการและปรัชญาที่เชื่อกันวามนุษยเรานั้น
จําเปนตองไดรับการพักผอนหยอนใจไมวาบุคคลเหลานั้นจะมีอาชีพเชนไร จะเปนผูใชมันสมอง
ประกอบอาชีพ หรือผูใชกําลังกายประกอบสัมมาอาชีพก็ตาม ยอมตองการพักผอนหยอนใจ เพื่อ
สุขภาพและการดําเนินชีวิตที่ยาวนานตอไป (จรินทร ธานีรัตน 2528: 9)
เชนเดียวกันกับรูปแบบ ลักษณะ ของการพักผอนหรือนันทนาการซึ่งมีความแตกตาง
หลากหลายออกไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม คานิยม ฐานะอาชีพ และยุคสมัย ผูคนในแตละทองถิ่น
อาจเลือกรูปแบบการนันทนาการที่แตกตางกันออกไปตามความพึงพอใจของตน เชน บางคนอาจชอบ
การผอนคลายดวยการอานหนังสือ เลนกีฬา วาดรูป ฟงเพลง หรือแมกระทั่ง การชมละคร หรือชม
ภาพยนตรที่มีเนื้อเรื่องที่โปรดปรานตามลักษณะความชอบของแตละบุคคล
เมื่อกลาวถึงภาพยนตรแลว ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะกลาวถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร ซึ่งมี
ความเกี่ยวของในลักษณะการเปนสถานที่ในการฉายภาพยนตร ที่ผูคนสามารถชม และเก็บเกี่ยว
ความสุข ความประทับใจยามที่ตองการผอนคลายจากความเหนื่อยลา ตึงเครียดจากภาระงาน หรือ
แมกระทั่งเมื่อตองการทํากิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผูที่มีจิตใจรักในการชม
ภาพยนตรเชนเดียวกัน ดวยบทบาทของในการเปนสถานที่ในการเชื่อมรอยผูคนที่มีความชอบชม
ภาพยนตร และตองการผอนคลายโดยการรวมซึมซับความสุข สนุกสนาน หรือแมกระทั่งความ
โศกเศราจากภาพยนตรที่ไดรับชม “โรงหนัง” จึงเปรียบเสมือนสถานที่แหงความทรงจํา ที่บันทึก
ความสุข ความประทับใจของผูคน ใหอยูในโลกของความฝนชั่วขณะ เพื่อเติมพลังในการตื่นขึ้น และ
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ลุกขึ้นสูอีกครั้งในโลกแหงความเปนจริงเมื่อภาพยนตรนั้นไดจบลง จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่ควรจะมีการ
บันทึกเกี่ยวกับเรื่องความทรงจําเกี่ยวกับการชมภาพยนตรในโรงหนังตางๆ เหลานั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับภาพวิถีชีวิต ความทรงจํา ของผูคนชาวปตตานี ซึ่งมีความทรงจํา
และความประทับใจตอโรงหนังเชนไรบาง ซึ่งจากการที่ไดพูดคุยสัมภาษณตัวแทนชาวบานในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีในเบื้องตน พบวา โรงหนังในพื้นที่ปตตานีมีอยูหลายโรง ผูคนในยุคกอน
(เมื่อประมาณ 30-40 ปที่แลว) ไดเคยใชเปนสถานที่ในการผอนคลายรวมกัน วัฒนธรรมบางอยางจาก
การชมภาพยนตรในโรงหนัง มีอิทธิพลตอผูคนโดยเฉพาะวัยรุนในยุคนั้นเปนอยางมาก เชน การแตง
กายเลียนแบบนักแสดงในภาพยนตร การหัดรองเพลงอินเดียตามยุคสมัยที่ภาพยนตรอินเดียเคยโดง
ดังในยุคนั้น (อาคะนาล ดอรอฮิม ,สัมภาษณ : 2555)
นอกจากนี้ โครงการวิจัยเรื่องนี้ไดเลือกยุคทองของโรงภาพยนตรปตตานีรามาในการเปน
ตัวแทน ของพื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่เก็บบันทึกความสุข ตัวแทนความทรงจําอันหลากหลายของ
ผูคนเกี่ยวกับโรงหนังในพื้นที่จังหวัดปตตานี ดวยเหตุผลที่วา เปนโรงหนังที่ถือวาทันสมัยที่สุดในยุคนั้น
และเปนที่ดึงดูดใจใหผูคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตอยากเขามาชมและสัมผัสกับความสุขทาง
สายตาและเสียง ผานโลกแหงมนตราและความฝนในโรงภาพยนตรปตตานีรามา
แตอยางไรก็ตาม ดวยสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลให
รูปแบบวิถีชีวิต คานิยม รวมทั้งรูปแบบการนันทนาการเพื่อผอนคลายเปลี่ยนแปลงไป เชนเดียวกันกับ
โรงหนัง ที่มีการเปลี่ยนแปลง เสื่อมคลายความนิยมไปตามกาลเวลา ปจจุบันจังหวัดปตตานีเปน
จังหวัดที่ไมมีโรงหนัง แตเรื่องเลา มิควรหรือที่ภาพความทรงจํา ความประทับใจในวันเกา ๆ เกี่ยวกับ
โรงหนังควรไดรับการบันทึกและสงตอเพื่อคงอยูกับผูคนในพื้นที่แหงนี้
โครงการวิจัยเรื่องนี้ มีความประสงคที่จะนําเสนอเรื่องเลา ภาพความทรงจํา รอยยิ้ม ความ
ประทับใจในอดีต ที่ผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานีมีตอโรงหนังปตตานีรามา ผานรูปแบบการทําวิจัยโดย
ใชภาพยนตรดานมานุษยวิทยาในการนําเสนอ เพื่อใหผูคนในพื้นที่ไดรวมยอนรอยความสุข ความทรง
จํา ความประทับใจตอโรงหนังดังกลาว โดยวิธีการบอกเลา การนําเสนอ อธิบาย ดวยภาพถาย
เอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในฐานะที่โรงหนังเปนทั้งสื่อและพื้นที่ที่มีสวนรวมในการสราง
มิตรภาพ การปฏิสัมพันธทางสังคมของผูคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ และความเชื่อ
อีกประการหนึ่ง โครงการวิจัยมีความประสงคที่จะนําเสนอมุมมอง ความคิดของผูคนในพื้นที่
จังหวัดปตตานี เกี่ยวกับการใหคํานิยามเกี่ยวกับการผอนคลาย การนันทนาการ เพื่อรวมแสวงหา
รูปแบบทางเลือกในการผอนคลายหรือนันทนาการของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานีในยุคปจจุบัน ซึ่งอยู
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ในสภาวการณความตึงเครียด อันเกิดจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ โดยใชวิธีการพูดคุย
สัมภาษณ สังเกตการณ การประชุมกลุมยอย รวมกับกลุมเปาหมาย ผูคนที่หลากหลายเพศ วัย และ
อาชีพ ในการหาพื้นที่ และรูปแบบการนันทนาการที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูคน
และบริบททางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เพื่อวา อาจเปนอีก
คําตอบหนึ่ง อันเปนกุญแจไขไปสูการสรางความสุข และสันติภาพใหแกผูคนในจังหวัดชายแดนใต

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต ความทรงจําโดยการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ เกี่ยวกับการผอนคลาย
โดยการชมภาพยนตร ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผานการนําเสนอในรูปแบบงานเอกสารผสม
สานกับการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรทางมานุษยวิทยาทัศนา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยใชกิจกรรมนันทนาการคือโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี
3. เพื่อศึกษาขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา และ
ความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี

ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ ใชวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. เอกสาร (Document research) ศึกษาคนควาจากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ ทั่วไป
และวารสาร ปายโปสเตอร และสื่อตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล สถานที่คนควาคือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
และแหลงอื่นๆ หรือจากฐานขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก ฐานขอมูลอินเตอรเน็ต และซอฟแวร เก็บ
ขอมูลโดยการบันทึกเรื่องราวจากคําบอกเลา ความทรงจําของผูคนในพื้นที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตรใน
เมืองปตตานี โดยใชวิธีการเก็บบันทึกเสียง ถายภาพยนตร ถายภาพนิ่ง รวมทั้งศึกษาจากเอกสาร ปาย
โปสเตอรและสื่อตาง ๆ ที่สามารถหาได
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2. การสํารวจ (Exploration) และการสังเกตการณ (observation) ทัง้ แบบสวนรวมและไมมสี ว นรวม
ทั้งกอน ระหวางและหลังการดําเนินโครงการวิจัย โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม คือจังหวัดปตตานีหรือ
จังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนใต ในกรณีที่กลุมเปาหมายยายถิ่นฐาน
3. การสัมภาษณ บันทึกเสียง โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายในโครงการ เชน เจาของกิจการ ผูริเริ่ม คน
ดูหนัง ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอโรงหนัง ตอภาพยนตร คนฉายหนัง คนที่
เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุคปจจุบัน
ฯลฯ
4. เก็บขอมูลบริบทของพื้นที่โดยการบันทึกขอมูล การถายภาพนิ่ง และถายวีดิโอ
5. สัมภาษณกลุมยอย โดยการสัมภาษณรวมกับกลุมเปาหมาย ตั้งแตเริ่มตนดําเนินโครงการวิจัยจนจบ
โครงการ โดยการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ สรางการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ในการถายทอด
เรื่องราวโดยมีวิธีการดังนี้

กระบวนการวิจัย
5.1 การประชุมกลุมยอยจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมถายทอดเรื่องราว และแนวคิดในการ
วางโครงเรือ่ งของหนังในภาพรวม
5.2 รวมชมภาพยนตรและเสนอความคิดเห็นตอภาพยนตรที่ไดนําเสนอเรื่องราวของตนเองและพื้นที่
6. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (การ
พรรณนา) และการถายทําเปนภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนาในแบบที่ใชภาพเลาเรื่อง เปนบทนํา
แบบ Visual Art และบทสัมภาษณ ในรูปแบบสารคดีที่ทดลองเลา แบบศิลปะและการทดลอง
7. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอเนื้อหาการวิจัยเปนรายงานการวิจัยฉบับเอกสาร (รูปเลม) และ
นําเสนอเปนภาพยนตรดานมานุษยวิทยาทัศนา

ขอบเขตของการวิจยั
โครงการวิจัยเรื่องนี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังตอไปนี้
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ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการนําเสนอเรื่องราวของผูคนเกี่ยวกับวิถีชีวิต คานิยม วัฒนธรรมการการนันทนาการ
ผานโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ผานเรื่องเลา ความทรงจํา ความรูสึก
โดยใชวิธีการการถายทําเปนภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนาในการใชภาพเลาเรื่อง ในรูปแบบ
Visual Art และบทสัมภาษณของความสุข และรอยยิ้มจะเปนสวนของความรูสึก ความทรงจํา การ
บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังปตตานีรามา คานิยม การใชโรงหนังเปนพื้นที่แหงการปฏิสัมพันธ
ของผูคนที่มีความแตกตางดานวัฒนธรรม ความเชื่อในพื้นที่ในอดีต พื้นที่และรูปแบบการผอนคลาย
ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานีทั้งในอดีตและปจจุบัน อันเปนการสะทอนมิติดานความคิด ความรูสึก
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของผูคนในพื้นที่ ฯล ทั้งในอดีต ปจจุบัน และทางเลือกในการผอนคลายของผูใน
พื้นที่ชายแดนใต ในการดําเนินชีวิตอยูในความตึงเครียดภายใตความขัดแยง และสถานการณความไม
สงบในพื้นที่ชายแดนใต โดยใชยุคสมัยของโรงภาพยนตรเปนขอบเขตของชวงเวลา ดังนี้
ยุคสมัยของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี แบงเปนภาพกวาง ๆ ดังนี้
1. ริเริ่ม ยุคเริ่มตนของการเขามาของโรงภาพยนตรในพื้นที่เมืองปตตานี
2. รุงเรือง ยุคแหงความรุงเรือง และความนิยมในการใชโรงภาพยนตรเปนพื้นที่เพื่อการผอนคลายและ
ความบันเทิง
3. รวยริน ยุคการเขามาของสื่อความบันเทิงประเภทอื่น ๆ การเปลี่ยนคานิยม วัฒนธรรมของผูคนใน
พื้นที่จังหวัดปตตานี การพยายามปรับตัวเพื่อความคงอยูของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
4. โรยรา ยุคแหงการคลายความนิยมในการชมภาพยนตรในเมืองปตตานี และการปดตัวของโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี
ทั้งนี้ โครงการวิจัยเรื่องนี้ จะขอเนนโดยการเลือกโรงภาพยนตรปตตานีรามา เปนโรงหลักใน
การนําเสนอ เมื่อผานยุคสมัยของโรงภาพยนตร ผูคนในพื้นที่ มีการปรับตัวเพื่อการผอนคลายใน
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รูปแบบใดบาง แหลงหรือสถานที่ผอนคลาย และทํากิจกรรมนันทนาการของผูคนในพื้นที่ปตตานี
ในยุคปจจุบันเปนอยางไร มีการปรับตัวเชนใดบาง อันเปนที่มาของคําถามวิจัย คือ

คําถามในการวิจยั
1. งานวิจัยและภาพยนตรเรื่องนี้จะสามารถเปนสวนหนึ่งของการถายทอดความคิด ความรูสึก และ
ความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายและความบันเทิงของผูคนในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรง
ภาพยนตรในพื้นที่เมืองปตตานีในอดีต ไดโดยการนําเสนอในรูปแบบ และเทคนิควิธีการใดบาง
2. ทางเลือกเพื่อการผอนคลายความเครียดของผูคนในพื้นที่ชายแดนใตที่เหมาะสมควรเปนรูปแบบใด
และพื้นที่ในการนําเสนอควรเปนอยางไร
3. คนยุคปจจุบัน และคนรุนใหมในพื้นที่มีวัฒนธรรมในการผอนคลายทามกลางสถานการณความ
ขัดแยง
ในพื้นที่อยางไรบาง

ขอบเขตดานประชากร /กลุมเปาหมาย
ประชากรที่ใชคือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต แบง
กลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก

กลุมเปาหมายหลัก
อยางนอย จํานวน 12 คน ไดแก
1. เจาของกิจการ ผูริเริ่ม จํานวน 2 คน
2. คนดู ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอโรงหนัง ตอภาพยนตร จํานวน 5 คน
3. คนฉายหนัง หรือคนที่เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย จํานวน 2คน
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4. วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุคปจจุบัน จํานวน 3 คน

กลุมเปาหมายรอง
อยางนอย จํานวน 5 คน โดยสามารถเลือกไดจากตัวแทน ผูคนตอไปนี้ เชน
1. คนเดินตั๋ว
2. คนสงฟลม คนสงหนัง
3. สายหนัง
4. คนขายตั๋ว
5. คนพากยหนัง
6. คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนัง
7. คนขายของ/ คนขี่รถรับจาง/ คนขายตั๋วผีหนาโรง
8. คนขับรถโฆษณาหนัง
9. เพื่อนบานที่อยูรอบๆโรงหนัง
10. คนอื่นๆที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาว เชน จิ๊กโก มาเฟย นายทุน ดาราที่แวะเวียน
ผานมา หรือ ชางตัดผม คนตัดเสื้อผา รานขายรองเทา เปนตน

ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย
จํานวน 6 เดือน
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดรับขอมูล ความรู ขอเท็จจริง และภาพยนตรดานมานุษยวิทยาทัศนาที่นําเสนอภาพวิถีชีวิต
ความทรงจําโดยการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ เกี่ยวกับการผอนคลาย โดยเฉพาะการชมภาพยนตร
ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผานการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรทางมานุษยวิทยาทัศนา
2. ทราบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยใชกิจกรรมนันทนาการคือโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานีเปนหลัก
3.
ทราบขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจําและ
ความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี

นิยามศัพทในการวิจัย
โรงภาพยนตร หมายถึง โรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา
นันทนาการ หมายถึง การพักผอน การผอนคลายจากงานประจําของผูคนในเมืองปตตานี
ความทรงจํา หมายถึง สิ่งที่ประทับใจ และสามารถระลึก นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรงภาพยนตร ภาพยนตรในเมืองปตตานี รูปแบบการ
นันทนาการตาง ๆ รวมทั้งสภาพทางสังคมของผูคนในพื้นที่เมืองปตตานี
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รสนิยม และการ
ปรับเปลี่ยนปฏิบัติตามความเชื่อของผูคนในพื้นที่เมืองปตตานี รวมทั้งสภาพ
ทางกายภาพของเมืองปตตานี
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอ
ภาพยนตร (Pattani rama : Life to remember behind the scene) ไดมีการศึกษาคนควา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส
(อินเตอรเน็ต) ภายใตขอบเขตของเนื้อหาดังตอไปนี้
1. นันทนาการ
2. ภาพยนตร และโรงภาพยนตร
3. การสื่อสาร
4. การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

นันทนาการ
จรินทร ธานีรัตน (
2528.:21-24) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่องนันทนาการชุมชนไววา
นันทนาการในความหมายทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมที่กระทําในเวลาวาง โดยใชความสมัครใจ
เปนหลัก โดยที่อธิบายลักษณะสําคัญของนันทนาการไว ดังนี้
1. กิจกรรมนันทนาการนั้นตองเปนกิจกรรม กลาวคือ ตองมีการกระทํา รางกาย กลามเนื้อ
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไดมีการกระทํา

หรือ

2. การเขารวมกิจกรรมนั้นตองเปนการกระทําดวยความสมัครใจ
3. กิจกรรมที่ทํานั้นตองเปนในเวลาวาง
4. เปนกิจกรรมที่พึงประสงคของสังคม ไมเปนไปในทางอบายมุข แตเปนกิจกรรมที่กอประโยชนทาง
การศึกษา
5. กิจกรรมที่เลือกกระทํานั้นตองนํามาใหเกิดความพึงพอใจในทันทีทันใด และโดยตรงตอผูเขารวมนั้น
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6. กิจกรรมที่เลือกกระทํานั้นหากเปนอาชีพ ไมถือวาเปนนันทนาการ
นอกจากนี้ไดมีนักวิชาการทานอื่นไดใหความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับนันทนาการ ดัง
เนื้อหาตอไปนี้
สมบัติ กาญจนกิจ (สมบัติ กาญจนกิจ และดํารัส ดาราศักดิ์ 2520:1-3) ไดกลาวไวในหนังสือ
สันทนาการขั้นนํา เกี่ยวกับความหมายของสันทนาการ ที่นักวิชาการหลายทานไดสรุปไววา คําวา
สันทนาการตามคําศัพท หมายถึง การสรางขึ้นใหม ( Recreation) ความหมายทางวิชาการ หมายถึง
กิจกรรมตาง ๆ ที่สรางความสัมพันธกับสภาวะหรือสิ่งแวดลอมนั้น ๆ แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความสนใจ
และประสบการณของแตละคน
ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบตามความหมายของนันทนาการซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย
แลว การชมภาพยนตรถือไดวาเปนการนันทนาการประเภทหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ในการชมภาพยนตรนั้น คือ
โรงภาพยนตรหรือโรงหนัง ซึ่งมีประวัติ ความเปนมา และวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่
นาสนใจ ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการเปนพื้นที่เพื่อการผอนคลายหรือนันทนาการสําหรับผูคน
ดังเชนเนื้อหาที่จะนําเสนอดังตอไปนี้

ภาพยนตร และโรงภาพยนตร
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับภาพยนตรและโรงภาพยนตรนั้น ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูล
ดานเอกสาร ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซึ่งสามารถประมวลขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดดังตอไปนี้
กําจร หลุยยะพงศ และสมสุข หินวิมาน (
2552: 30-42) ไดทําการศึกษาวิจัยและนําเสนอไว
ในหนังสือ หลอน รัก สับสน ในหนังไทย ภาพยนตรไทยในรอบสามทศวรรษ
(พ.ศ.2520-2547)
กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรักและหนังยุคหลังสมัยใหม เกี่ยวกับพัฒนาการของภาพยนตรไทยไววา
การถือกําเนิดของภาพยนตรไทยไมแตกตางจากสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ คือ ไดรับอิทธิพลจาก
ตางประเทศ แตมีการพัฒนาจนมีกลิ่นอายของความเปนไทยใหเขากับบริบทของสังคม และไดแบงยุค
สมัยของภาพยนตรไทยเปน 6 ยุค ตามเกณฑการอธิบายเปนยุคสมัยโดยนักวิชาการดานภาพยนตร
เชน โดม สุขวงศ (2533) ไศลทิพย จารุภูมิ (2543) และ Anchalee Chaiworaporn (2001-2002)
และปรับเขากับบริบทของสังคมไทย เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี ที่มี
ผลตอภาพยนตรไทย รวมถึงการวิเคราะหในดานองคประกอบของสื่อควบคูกัน การแบงยุคจําแนกได
ดังนี้
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1. ยุคเริ่มตน
2. ยุคบุกเบิก
3. ยุคดารายอดนิยม
4. ยุคภาพยนตรสะทอนสังคม
5. ยุคภาพยนตรวัยรุนและแนวตลาด
6. ยุคคลื่นลูกใหม
1. ยุคเริ่มตนของภาพยนตรไทย (2440-2459)
โดม สุขวงศ
(2533) ไดเลาถึงแรกเริ่มของภาพยนตรในประเทศไทยวา บุคคลแรกที่ไดเห็น
ภาพยนตรก็คือ พุทธเจาหลวงเมื่อครั้งเสด็จประพาส ณ สิงคโปรและชวาในป 2439 ดวยกลองคิเนโตส
โคปของเอดิสัน ซึ่งมีผูนํามาถวาย ณ ตําหนักที่ประทับในสิงคโปร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ตอมาในป
2440 ภาพยนตรก็เขามาในประเทศไทยโดยการนําของนายเอส.จี.มารคอฟสกี (S.G.Marchovsky)
กับคณะ ร โรงภาพยนตรของหมอมเจาอลังการ ตอมาก็แพรหลายทั่วไทย
ยุคนี้มีการถายภาพยนตรเกิดขึ้นแลว พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาทองแถมถวัลยวงศ
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พรเจานองยาเธอในรัชกาลที่
5 ไดทรงซื้อกลองเมื่อตามเสด็จ
พระพุทธเจาหลวงในป 2440 และเริ่มถายทําเมื่อป 2443 จนสิ้นรัชกาล ภาพสวนใหญก็คือ พระราช
กรณียกิจของพระพุทธเจาหลวง
2. ยุคบุกเบิกของภาพยนตรไทย (2460-2499)
ยุคบุกเบิกของภาพยนตรไทยเปนยุคเริ่มผลิตภาพยนตรไทย และเริ่มไดรับความนิยมจาก
ประชาชน และอาจแบงกลุมภาพยนตรออกเปนสามกลุมยอย คือ
1. ภาพยนตรของชนชั้นนําใน
สังคมไทย 2. ภาพยนตรในฐานะเครื่องมือทางการเมือง 3. ภาพยนตรในยุคสงครามและหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
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3. ยุคดารายอดนิยม (2500-2512)
เมื่อโครงการจัดตั้งองคการผลิตภาพยนตรแหงชาติตองระงับไป และเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ
ไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจไทยเติบโต ประชากรเพิ่มปริมาณ
การแขงขันเริ่มสูงขึ้น โดม สุขวงศ (2533) วิเคราะหวา สงผลใหเกิดการผลิตภาพยนตรตองหันมาเนน
ระบบธุรกิจพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการผลิตภาพยนตรเชิงพาณิชยสูงขึ้น โดยเนนตนทุนต่ํา ดวยการ
ผลิตภาพยนตรพากยแบบ 16 มม. มีเนื้อหาและวิธีการถายทําเปนสูตรสําเร็จ
นอกจากนั้น หากภาพยนตรมีเทคนิคและเนื้อหาที่ไมไดมาตรฐาน วิธีการที่จะดึงดูดผูชมจึง
เริ่มพัมนาการใชระบบดารา ตามแบบฮอลลีวูด จนในที่สุดก็ไดดาราคูขวัญที่มีชื่อเสียง คือ มิตร ชัย
บัญชา และเพชรา เชาวราษฎร (2504-2513) และยังไดมีการพัฒนาระบบจัดจําหนายภาพยนตรโดย
แบงเปนสายตามภูมิภาค เชน เหนือ อีสาน ใต และแปดจังหวัดรอบพระนคร สงผลใหสายหนัง
กลายเปนตัวกําหนดเนื้อหาและดาราผูเลนในภาพยนตรไทย ในชวงนี้ผูสรางภาพยนตรสวนใหญเปนผู
หวังผลกําไรทางธุรกิจ จึงนิยมกูเงินจากแหลงทุนตาง ๆ เชน สายหนัง เจาของโรงหนัง ทําให
ภาพยนตรที่ผลิตขาดความพิถีพิถัน อีกทั้งตอฟงเสียงสายหนัง ซึ่งเนนการมองกลุมผูชมในตางจังหวัด
สงผลทางออมใหภาพยนตรไทยไมพัฒนา ภาพยนตรยุคนี้ยุติลงดวยการเสียชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา
ในป 2513 พรอมกับภาพยนตรที่ผลิตดวยระบบ 16 มม.ไดสิ้นสุดลงเพราะขาดดาราระดับแมเหล็ก
ดึงดูดคนดูอีกตอไป
4. ยุคภาพยนตรสะทอนสังคม (2513-2525)
ภาพยนตรในยุคนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงในดานเทคนิค เริ่มมีการถายทําดวยระบบ 35 มม.
นักวิชาการภาพยนตรไทยวิเคราะหวา ภาพยนตรในยุค 2513-2525 มีการเปลี่ยนแลงอยางรวดเร็ว
เริ่มมีการนําเสนอประเด็นสะทอนสังคม ดังที่ อัญชลี ชัยพร
(2540) ไดชี้ใหเห็นสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง อันมีผลตอภาพยนตรสามประการ คือ
1. สภาพสังคมในยุคสงครามเวียดนามที่เนนแนวคิดเรื่องเสรีภาพนิยม สงผลใหผูคนในสหรัฐอเมริกา
และทั่วโลกไดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสมัยใหม
2. แนวทางตอสูและตอตานรัฐบาลเผด็จการทหารของนักศึกษาในยุค 14 ตุลาคม 2516 และ 6
ตุลาคม 2519 กระตุนใหภาพยนตรไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในการพัฒนาหนังในตระกูล สะทอน
สังคม
3. การกําเนิดของนักสรางหนังรุนใหมที่ไดรับการศึกษาดานภาพยนตรจากไทยและตางประเทศ และ
มาจากวงการสื่ออื่น ๆ ทําใหแนวทางของภาพยนตรเริ่มคํานึงถึงแงมุมศิลปะ เชน หมอมเจาชาตรีเฉลิม
ยุคล เปยกโปสเตอร เปนตน
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ทั้งนี้ ในชวงหาปหลังของยุคนี้ โดม สุขวงศ
(2533 :53-55) ชี้ใหเห็นบันทึกของหนา
ประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยวา ป 2520 รัฐบาลไดดําเนินการตั้งกําแพงภาษี
ภาพยนตรตางชาติ สงผลใหภาพยนตรไทยมีการผลิตเปนทวีคูณ แตในป 2524 ภาพยนตรตางชาติ
โดยเฉพาะฮอลลีวูดก็กลับเขามาใหม ประกอบกับกระแสการเติบโตของโทรทัศนในสังคมไทย
ภาพยนตรไทยจึงตองประสบกับชะตากรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการเลือนหายของภาพยนตร
สะทอนสังคม และความพยายามอยูรอดของภาพยนตรวัยรุนและแนวตลาด

5. ยุคภาพยนตรวัยรุนและแนวตลาด (2520-2539)
ขณะที่สภาพสังคม และการเมืองในชวงเหตุการณตุลาคม 2516 และ 2519 สงผลให
ประชาชนสนใจภาพยนตรสะทอนสังคม แตเมื่อบานเมืองสงบลง กระแสสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป
พรอมกับการกําเนิดคานิยมเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับพัฒนาการของโทรทัศน ภาพยนตรไทยก็
เริ่มเปลี่ยนแปลงใหอยูรอดดวยการเนนเนื้อหาวันรุนและแนวตลาด
นอกเหนือจากหนังแนววัยรุนแลว หนังไทยยุคนี้ยังคงหนีไมพนภาพยนตรแนวจารีตหรือหนัง
แนวตลาด ที่ผลิตออกมาอยางสม่ําเสมอเชนกัน เชนภาพยนตรที่ไดความนิยมอยางสูงเรื่องบานผีปอบ
สําหรับภาพยนตรแนวสะทอนสังคมหรือแนวสรางสรรคก็ยังคงผลิตอยางตอเนื่อง แตยังคงมีปริมาณ
คอนขางนอย เชน ดวยเกลา (บัณฑิต ฤทธิถ์ กล) เปนตน
แมในชวงตน ๆ ของทศวรรษที่
2530 ภาพยนตรไทยจะเริ่มดิ้นรนตอการรุกล้ําของภาพยนตร
ฮอลลีวูด และการเติบโตของโทรทัศนอยางหนัก ดวยการผลิตภาพยนตรวัยรุนและแนวตลาด ทวา
ในชวงทาย ๆ ของทศวรรษที่ 2530 ภาพยนตรไทยเริ่มหมดแรง อันเปนผลมาจากการรุกเขามาอยาง
หนักของภาพยนตรฮอลลีวูด การลดภาษีหนัง ในป 2536 จากเมตรละ 30 บาท สูเมตรละ 10 บาท
และการประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในป 2540
6. ยุคภาพยนตรคลื่นลูกใหม (2540-ปจจุบัน)
ในชวงป 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สงผลใหการผลิตภาพยนตรตกต่ํา
ลงเปนประวัติการณเหลือเพียงปละ 10 เรื่อง อยางไรก็ตาม สภาพวิกฤตดังกลาวกลับทําใหภาพยนตร
ไทยที่ผลิตในยุคนี้มีความแตกตางและแปลกใหม รวมถึงมีความพิถีพิถันมากขึ้น ดวยการพัฒนาเทคนิค
เนื้อหา และบุคลากรที่เขามาผลิตภาพยนตร ซึ่งเริ่มเปนคนชั้นกลาง และอยูในวงการโฆษณาที่มีใจรัก
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ภาพยนตร อันไดรับการขนานนามวา “ คลื่นลูกใหม ” แหงวงการภาพยนตร เชน ตัวอยางภาพยนตร
เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ของนนทรี นิมิบุตร และไดเริ่มมีการสงภาพยนตรเขาประกวดใน
ตางประเทศ และสงออกตางประเทศ จนไดรับความนิยม และการวิจารณในระดับดี เชน ฟาทะลาย
โจร นางนาก สตรีเหล็ก เปนตน
ในดานผูกํากับเกา ๆ ก็ยังคงมีการผลิตงานอยางตอเนื่อง โดยอาจแบงเปนสองกลุม คือ กลุม
แรกเปนผูกํากับคุณภาพ และกลุมที่สองเปนผูกํากับที่เนนภาพยนตรในกลุมตลาด ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงของภาพยนตรไทยในแตละยุคยังคงขึ้นอยูกับกระแสของบริบทสังคมเปนตัวกําหนดให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกดวย
ธนาทิพย ฉัตรภูติ ( 2547:11) ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ ตํานานโรงหนัง ไดเลาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของโรงหนังในประเทศไทยไววา 10 มิถุนายน 2440 เอส จี มาคอฟสกี้ ไดนําซีนีมาโต
กราฟ เขามาสูสยาม และฉายเก็บคาดูจากประชาชนเปนครั้งแรก โดยใชสถานที่โรงละครของหมอม
เจาอลังการ ก็คือ ที่ฉายหนังแหงแรกของสยามนั่นเอง
ในขณะที่ผูเขียนไดบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องของโรงหนังหัวเมืองวา เมื่อความเจริญในรูปแบบของ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ถนน ไฟฟา ประปา และสถานศึกษา หลั่งไหลไปสูแทบ
ทุกหัวเมืองที่เคยไดชื่อวาเปนชนบท การเติบโตของโรงหนังก็เกิดขึ้นตามมา ประมาณกันวาในจังหวัด
ตาง ๆ มีโรงหนังรวมแลวกวา 700 โรง ทั้งยังมี หนังเรหรือหนังกางแปลงอีกหลายพันจอ ความบันเทิง
จากหนังที่ราคาไมแพงเกินไป จึงเปนรางวัลชีวิตใหกับคนในหัวเมืองตาง ๆ ไดเปนอยางดี (ธนาทิพย
ฉัตรภูติ 2547: 92)
ซึ่งสอดคลองกันกับ จําเริญลักษณ ธนะวังนอย ( 2544:8) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ภาพยนตรไทยไวโดยเขียนไววา การฉายภาพยนตรครั้งนั้นเปนการแสดงสิ่งมหัศจรรย เรียกวา ปารี
เซียน ซีเนมาโตกราฟ ซึ่งเปนภาพที่เคลื่อนไหวได เปดการแสดงเพียงสามคืน โดยแสดงที่โรงละคร
หมอมอลังการ นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดสะทอน แนวภาพยนตรไทย ที่สามารถแบงตามลําดับความ
นิยมไดดังนี้
1. แนวชีวิต ความรัก
2. แนวรักชาติ การทหาร
3. แนวบู ตอสู โลดโผน
4. แนวนิยาย วรรณกรรม ตํานาน ประวัติศาสตร
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5. แนวตลก
6. แนวผจญภัย ตื่นเตน หวาดเสียว
7. แนวผูหญิง
8. แนวผี ลึกลับ นากลัว
9. แนวการเมือง
10. แนวรวมหลายรสชาติ
กฤษดา เกิดดี ( 2541: 166) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่องประวัติศาสตรภาพยนตรในบทความ
เรื่อง ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม โดยสรุปวาคงตองยอมรับกันแลววา ภาพยนตรเกี่ยวของกับ
สังคม และเปนภาพสะทอนของสังคม ปรากฏการณหลายอยางในอุตสาหกรรมการสรางภาพยนตร
เปนตัวบงชี้วา สังคมในขณะนั้นมีสภาพและทิศทางเปนเชนไร
ในขณะที่ เสถียร เชยประทับ (2540) ไดกลาวไวในคํานํา ของหนังสือ เรื่องการสื่อสารกับการ
เปลี่ยน- แปลงทางสังคมในประเทศดอยพัฒนาวา สื่อประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน
ภาพยนตร และสื่อระหวางบุคคล มีบทบาทแตกตางกันในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปยะนันท นิภานันท (
2554: 280-283) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง ความทันสมัยในภาพเรือง
แสง : ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของโรงภาพยนตรในสังคมปตตานี ในวารสารรุไบยาต : วารสารดาน
เอเชียศึกษา ปที่ 2 ฉบับที่ 3,สภาวะความเปนสมัยใหมอันแตกกระจาย : การคนหาประวัติศาสตร
สังคม วัฒนธรรมปาตานี (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) วา เนื่องจากจังหวัดปตตานีมีประชากรที่มีความ
หลากหลายในการประกอบอาชีพ เชน ทํานา ทําสวนยางพารา ประมง และคาขาย เปนตน สงผลให
ลักษณะวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในสังคมยอมมีความหลากหลายอยูในพื้นที่เดียวกัน แมวาวิถี
ชีวิตของแตละบุคคลจะแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพ แตสิ่งหนึ่งที่คน
ในสังคมยอมมีความตองการเหมือนกัน คือ การพักผอนหยอนใจยามวางภายหลังการประกอบอาชีพ
ดังนั้น จึงสามารถพบเห็นคนปตตานีพักผอนหยอนใจยามวางภายหลังจากการประกอบอาชีพ ดังนั้น
จึงสามารถพบเห็นคนปตตานีพักผอนหยอนใจจากการละเลนหรือการชมมหรสพไดทั่วไปในสังคม
ปตตานี อาทิ ลิเกฮูลู รองเง็ง ซีละ มะโยง โนรา หนังตะลุง
ตอมาความสมัยใหม และวัฒนธรรมการบริโภคสื่อจากสวนกลางของรัฐมีการกระจายลงสู
ทองถิ่นมากขึ้น คนปตตานีจึงนิยมชมภาพยนตรขายยา และลอมผา อันหมายถึง การเดินทางเขามาใน
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พื้นที่ทองถิ่นของภาพยนตร และเมื่อการชมมหรสพดังกลาวไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จึงมีนัก
ลงทุนทองถิ่นเล็งเห็นผลกําไรที่จะไดรับจากการทําธุรกิจโรงภาพยนตร ภายหลังจึงสรางโรงภาพยนตร
ในตัวจังหวัดตาง ๆ รวมทั้งในปตตานี อันสรางความตื่นเตนใหกับคนในพื้นที่เปนอยางมาก
โรงภาพยนตรในเมืองปตตานีที่มีการเปดกิจการตั้งแตป 2470-2545 นั้น มีอยูทั้งหมด 4 โรง
คือ โรงภาพยนตรคิงส ปตตานี โรงภาพยนตรศรีเมือง โรงภาพยนตรปตตานีรามา และโรงสุดทาย คือ
โรงภาพยนตรพาราไดส ปตตานี
โรงภาพยนตรปตตานีรามา ถือกําเนิดขึ้นกอนที่โรงภาพยนตรศรีเมืองจะปดกิจการ โรง
ภาพยนตรแหงนี้สามารถดึงดูดผูชมภาพยนตรเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนโรงภาพยนตรที่มีความ
ทันสมัยกวาโรงภาพยนตรอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน ปตตานีรามาเปนโรงภาพยนตรแรกในปตตานีที่ติด
เครื่องปรับอากาศ หลังการเปดฉายในรอบปฐมฤกษแลว โรงภาพยนตรปตตานีรามาก็ประสบ
ความสําเร็จอยางสูง จนถือไดวาเปนยุคทองของการชมภาพยนตรในปตตานี

บทบาท หนาที่ของภาพยนตร โรงภาพยนตร
กําจร หลุยยะพงศ ( 2547: 5) ไดกลาวไวในหนังสือ หนังอุษาคเนย : การศึกษาภาพยนตร
แนววัฒนธรรมศึกษา ตามกรอบแนวคิดที่ บุญรักษ บุญญะเขตมาลา ( 2542) เคยเสนอไวในหนังสือ “
ระหวางกระจกกับตะเกียง” ในฐานะบันทึกหนาสําคัญของสังคม และวัฒนธรรม (ซึ่งแยงกับความเชื่อ
ของคนทั่วไปวา ภาพยนตรมีหนาที่เพียงความบันเทิง) ดังนั้นการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตผาน
ภาพยนตรอาคเนย ยอมทําใหเกิดความเขาใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้งนี้ หากมองถึงบทบาทของหนังอุษาคเนย โดยเฉพาะในประเด็นภาพยนตรจากมุมมองคน
นอกนั้น จะพบวาภาพยนตรอุษาคเนยทําหนาที่เลาเรื่องภาพของประเทศตนเอง ภาพยนตรประเทศ
อื่นโดยเฉพาะประเทศที่เคยเปนเจาอาณานิคมและประเทศ เชน ฮอลลีวูด ฝรั่งเศส ก็นําเสนอ
ภาพยนตรอุษาคเนยผานภาพยนตรเชนกัน ตัวอยางภาพที่มักนําเสนอคือ ภาพขอสงครามและเพศ
อาจกลาวไดวาภาพอุษาคเนยในสายตาของตางชาติมีทั้งบวกและลบระคนกันไป แตโดยภาพรวมแลว
อาจมองไดในกรณีของภาพลบมากกวาภาพบวก อยางไรก็ดี การทําความเขาใจภาพของอุษาคเนย
ผานสายตาของคนภายนอกจะเปรียบเสมือนกระจกที่สองใหเห็นตัวตนของประเทศอุษาคเนยอีกแงมุม
หนึ่ง
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นอกจากนี้ หากมองดวยบทบาทและหนาที่
(Functionalism) ภาพยนตรอุษาคเนยมีหนาที่ที่
สําคัญ ตั้งแตอุตสาหกรรมความบันเทิงเปนเครื่องมือผลิตซ้ํา (Reproduction) ทั้งอุดมการณการเมือง
(ผานภาพยนตรตอตานอาณานิคม) ผลิตซ้ําวัฒนธรรม (ผานภาพยนตรที่นําตํานานมาเลาใหม)
ตลอดจนตีแผสภาพสังคมและปญหาออกมาใหเห็น
หากเราเชื่อในแนวคิดที่วา “ภาพยนตรในแตละประเทศลวนแลวแตมีหนาที่นําเสนอตัวตน
ของประเทศตน” ภาพยนตรในอุษาคเนยก็ยอมตีแผตัวตนของประเทศตนดวยเชนกัน ในแงรูปแบบ
มันมิไดเพียงแคการนํารูปแบบศิลปะที่มีอยูในพื้นที่ประยุกตใหเขากับภาพยนตร เชน อาจนําหนังตะลุง
การเตนรํา หรือดนตรีแบบไทยเขาไปในภาพยนตร ในแงเนื้อหา ภาพยนตรในแตละประเทศพยายาม
นําเสนอภาพปญหาสังคม ในทัศนะของนักวิชาการดานภาพยนตรสังกัดกลุมวัฒนธรรมศึกษา ชี้วา
ภาพสะทอนดังกลาว อาจมิใชภาพสะทอนแบบเรื่อยเปอย แตอาจเปนความพยายามของผูผลิตที่
ตองการวิพากษวิจารณสังคม รวมถึงความพยายามกําหนดกรอบความคิดอะไรบางอยางใหสังคมไป
พรอมกัน (เลมเดียวกัน 44-46)
ทั้งนี้ จากงานศึกษาวิจัยของ กําจร หลุยยะพงศ และสมสุข หินวิมาน (
2552:1-7) ในหนังสือ
หลอน รัก สับสน ในหนังไทย ภาพยนตรไทยในรอบสามทศวรรษ
(พ.ศ.2520-2547) กรณีศกึ ษา
ตระกูลหนังผี หนังรักและหนังยุคหลังสมัยใหม ไดกลาวไวเกี่ยวกับภาพยนตรไทยไววา นับตั้งแตการ
ถือกําเนิดของภาพยนตรในยุคสังคมอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 สื่อภาพยนตรถือเปนสื่อที่กระตุนให
เกิด “ วัฒนธรรมการพักผอน” สําหรับครอบครัวและบรรดาคนชนชั้นแรงงาน เพื่อใหเขาเหลานั้นมี
เรี่ยวแรงในการทํางานตอไป พรอม ๆ กับเนื่องมาจากการวิจารณวาเนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตร
มักจะไมคอยเปลี่ยนแปลง แตผูผลิตหนังไทยกลับมองไปในทิศทางตรงกันขาม เชน หมอมเจาชาตรี
เฉลิม ยุคล (2540) ทานไดเคยกลาวถึงเอกลักษณของภาพยนตรไทยในนิตยสารสารคดีวา
“ เสนหของมันอยูที่เราสามารถสื่อสารกับคนจํานวนมาก ๆ ใหมีความรูสึกเดียวกัน และ
เขาใจในสิ่งที่เราสื่อได……………”
ความพยายามดังกลาวสงผลใหเกิดการพิจารณาภาพยนตรไทยในแงมุมที่หลากหลายอยาง
นอย 5 มิติ ไดแก 1. มิติทางประวิศาสตร 2. มิติเชิงเทคนิคและศิลปะภาพยนตร 3. มิติดาน
อุตสาหกรรม 4. มิติดานผูชม และ 5. มิติความสัมพันธเชิงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งขอกลาวสรุปโดย
คราว ๆ ดังนี้
1. มิติทางประวัติศาสตร ภาพยนตรยังทําหนาที่นําเสนอประวัติศาสตร ดังเชน การ
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นําเสนอประวัติศาสตรไทยในภาพยนตร เชนที่เห็นในภายนตรแนวประวัติศาสตรยอนยุคหลาย ๆ
เรื่อง
2. มิติเชิงเทคนิคและศิลปะภาพยนตร ดวยเหตุที่ภาพยนตรเปดหนาฉากขึ้นมาดวยเรื่อง
ของการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีดานภาพและเสียงขึ้นมา ดังนั้น นอกเหนือจากการพิจารณา
ภาพยนตรในมิติทางประวัติศาสตรแลว สื่อชนิดนี้ก็ยังมีความสัมพันธกับมิติดานเทคนิคและศิลปะดวย
เชนกัน
ในตนศตวรรษที่
20 ภาพยนตรไดรับการขนานนามจากนักวิชาการภาพยนตร Riccioto
Canadu (อางจากบุญญะรักษ บุญญะเขตมาลา 2533) วา “ศิลปะแขนงที่ 7” (film as seventh
art) เพราะมองวา ภาพยนตรเปนศาสตรแขนงหนึ่งไมแตกตางจากศิลปะ 6 แขนงที่ผานมา คือ การ
แสดง เตนรํา สถาปตยกรรม ภาพเขียน ดนตรี และวรรณกรรม โดยจะนําศิลปะทั้งหกผสมรวมเขามา
ในภาพยนตร อีกทั้ง การใชศิลปะแหงภาพและเสียงรังสรรคโลกจินตนาการเปนภาพจริงผานทาง
สายตาของผูชม ที่สําคัญคือ ศิลปะแหงภาพยนตรนั้นเราอารมณความรูสึกของผูชมไดอยางสมจริงสม
จัง
3. มิติดานอุตสาหกรรม ภาพยนตรเปนสื่อที่เนนระบบธุรกิจตั้งแตยุคแรกนับตั้งแตการผลิต
ภาพยนตรขึ้นมา เมื่อสังคมโลกกําลังกาวไปสูสังคมอุตสาหกรรม ภาพยนตรไดกลายเปนเครื่องมือมอบ
ความบันเทิงใหกับคนงาน จนในที่สุดอุตสาหกรรมภาพยนตรฮอลลีวูดก็กําเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 20
และทรงอิทธิพลจวบจนปจจุบัน
4. มิติดานผูชม ในตนศตวรรษที่ 20 เมื่อสังคมอุตสาหกรรม บรรดาคนงานทั้งหลายใน
ชนบทตางอพยพเขามาทํางานในเมือง ภาพยนตรในยุคนั้นไดกลายเปนสื่อบันเทิงหลักที่ใชเพื่อการ
พักผอนยามวางจากโรงงาน ขณะเดียวกันภาพยนตรยังถูกมองวาเปนศิลปะของมวลชน (Mass art)
ในจุดนี้เองที่นักวิชาการสังกัดมารกซิสต ดังเชน บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2533) วิจารณภาพยนตร
วา เปน “ที่นัดพบ”ที่หลอหลอมอุดมการณใหกับผูคนทั้งในกลุมของคนชั้นสูง คนชั้นกลาง และคนชั้น
ลาง
5. มิติความสัมพันธเชิงสัมพันธเชิงสังคมและวัฒนธรรม แมภาพยนตรจะมีเปาหมาย
เพื่อความบันเทิง แตในทัศนะของนักวิชาการสํานักมารกซิสต ภาพยนตรกลับซุกซอนโลกทัศนหรือ
อุดมการณบางอยาง โดยเฉพาะในฟากของรัฐสังคมนิยม ภาพยนตรกลายเปนเครื่องมือสําคัญของการ
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รณรงคทางการเมือง เชน การใชภาพยนตรของฮิตเลอรในการตอตานชาวยิว หรือแมแตในปกของ
ประเทศเสรีนิยม เชน สหรัฐอเมริกา ก็มีการใชภาพยนตรในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง และสงคราม
เย็นเพื่อตอตานอุดมการณแหลัทธิคอมมิวนิสต เปนตน
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา (2552:57-58) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง โรงงานแหงความฝน สู
การวิจารณภาพยนตรสํานักบริบท ในหัวขอวาดวยเรื่องการวิจารณภาพยนตรดวยลัทธิ เนื้อหา
โดยสังเขปวา จากมุมมองของมารกซิสตโดยทั่วไป ภาพยนตรสวนมากก็คือ ผลิตผลของระบบทุนนิยม
ที่บรรษัททางธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรเปนเจาของ และตองพึ่งพาเงินทุนจากธนาคาร ดวยเหตุนี้
ภาพยนตรสวนมากจึงเปนพลังทางอุดมการณที่สนับสนุนระบบทุนนิยมอยางหลีกเลี่ยงไมได การผลิต
ภาพยนตรทาทายความคิด และความเชื่อของสังคมทุนนิยมอยางแทจริงแทบจะเปนไปไมได ทวาใน
บางเงื่อนไข เมื่อภาพยนตรในทิศทางนี้เปนที่ตอการของตลาด ก็อาจจะมีการผลิตภาพยนตรอยางนี้
ออกมาบางเหมือนกัน ทวาก็จะเปนไปตามตรรกะของการแสวงหาผลกําไร ไมใชความปรารถนาใน
ความเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น หนาที่ของนักวิจารณภาพยนตรตามแนวของลัทธิมารกซ คือ (1) เปดโปง “มายาการ”
ของทุกระดับ ไมวาจะเปนการพัฒนาเรื่องราว หรือการใชศิลปะตาง ๆ ในการสรางความหมายตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนสังคมทุนนิยม หรือชนชั้นปกครอง (ruling class) (2) แสดความชื่นชมภาพยนตรบาง
เรื่อง (ถามี) ที่สออาการแสวงหาสังคมที่ดีกวา ทั้งนี้เพื่อสรางสรรคสังคมใหมในอุดมคติตามลัทธิมารกซ

ภาพยนตร และโรงภาพยนตรในมิติ และชวงเวลาของการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
เปนที่ทราบกันดีวา กวาจะมาเปนภาพยนตรและโรงภาพยนตรที่เราไดชมและสัมผัสกันใน
ปจจุบันนี้ภาพยนตร และโรงภาพยนตรไดผานมิติ แลชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มาอยาง
มากมาย ในสวนของเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอขอมูลโดยสรุปของ
งานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวของในประเด็นนี้ ดังนี้
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
(2546:5-7) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง คาถาเสกหมาใหเปนเทวดา วา
สมัยเมื่อผมเปนเด็กหรือสักประมาณ 20-30 ปกอน ถือไดวาภาพยนตรไทยอยูในชวงยุคปลาย ๆ ของ
ยุคทองก็วาได โรงภาพยนตรเล็ก ๆ แถวบานผมที่ตางจังหวัดสามารถเปลี่ยนโปรแกรมฉายไดทุกสาม
หรือสี่วัน ซึ่งนั่นหมายความวาแตละปตองมีภาพยนตรไทยออกฉายไมต่ํากวารอยเรื่อง ยุคที่ไดรับแรง
สงจากดารานักแสดงคูขวัญ อยางมิตร ชัย บัญชา-เพชรา เชาวราษฎร การผลิตภาพยนตรที่มี
หลากหลายแนวและทางเลือกมากขึ้น เชน ภาพยนตรสะทอนอารมณหนุมสาวยุคสมัย หนังแอคชั่น
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ภาพยนตรตลกสนุกสนานพรอมกับการตลาดแบบหวือหวาที่ภาพยนตรเดินทางมาพรอมของเลน เชน
ทายาทปองแปง เปนตน
นอกจากนวัตกรรมใหม ๆ บทดี ๆ และผูกํากับมากฝมือจะชวยสงเสริมและจรรโลงใหวงการ
หนังไทยกาวหนามาอยางตอเนื่องแลว กําแพงภาษีที่รัฐบาลตั้งไวสูงสําหรับภาพยนตรตางประเทศที่
นําเขามาฉายในเมืองไทยในอดีตเปนสวนหนึ่งที่ชวยปกปองหนังไทยจากการรุกตลาดของภาพยนตร
จากฮอลลีวูดดวย
แตเมื่อเวลาผานไป ภาพยนตรถูกผลิตมากขึ้น ใชเวลาสรางกันรวดเร็ว ไมมีการพิถีพิถัน
คุณภาพ การออนลาลงของผูกํากับรุนกอนโดยที่ไมทันสรางผูกํากับรุนใหม การที่รัฐบาลถูกกดดันจาก
ตางประเทศจนตองยกเลิกกําแพงภาษี นอกจากนี้ เครือขายของสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ แขงขันกัน
ขยายสัญญาณจนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศก็เปนสาเหตุสําคัญของภาพยนตรไทย
ประกอบกับเทคโนโลยีวีดิโอเทปแพรหลายมากขึ้น พฤติกรมการออกไปดูหนังของผูคนก็เริ่ม
เปลี่ยนไป เพราะโรงหนังสวนใหญลวนสรางมานาน และไมไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย หองน้ํามักไม
คอยสะอาด เกาอี้มีกลิ่นอับ และหลายที่ยังมีปญหาเรื่องความปลอดภัย ปจจัยภายนอกตาง ๆ เหลานี้
ทําใหคนไทยออกไปดูหนังกันนอยลงเมื่อประกอบกับปจจัยภายใน คือ คุณภาพของหนังไทยที่เริ่ม
ย่ําแยลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนังตางประเทศและเมื่อเทียบเคียงกับหนังไทยยุคกอนหนา ความ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ สงผลใหดารารุนใหม ๆ ของไทยไมไดแจงเกิดอีกตอไป โดยที่ ละครโทรทัศนชอง
ตาง ๆ กลายเปนเวทีสําคัญที่จะตัดสินวาใครจะกาวเดินไดบนเสนทางแหงมายานี้ และดาราหนาใหมก็
ตองอาศัยมิวสิควีดิโอในชวงที่ยุคคายเพลงเฟองฟูเปนที่แจงเกิด สิ่งเหลานี้ลวนเปนเครื่องยืนยันถึง
อิทธิพลที่ลดลงของภาพยนตรในสังคมไทย
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา
( 2552 : 73 – 78 ) ไดกลาวไวในบทวาดวยการปฏิรูปภาพยนตรสู
คริสตศตรรษที่ 21 ในหนังสือโรงงานแหงความฝน สูการวิจารณภาพยนตรสํานักบริบท สรุปโดยคราว
ๆ ความวา ในแงรากเหงาดานเทคโนโลยี ภาพยนตร คือผลพวงของสังคมอุตสาหกรรมกาวหนา
นับตั้งแตกําเนิดในปลายคริสตศตวรรษที่สิบเกา ภาพยนตรจึงเปนปรากฏการณขามชาติ อันเปนสวน
หนึ่งในขบวนการที่สังคมไทยถูกกลืนเขาไปเปนองคประกอบของระบบโลก
เชนเดียวกันกับนโยบายสาธารณะดานอื่น ๆ นโยบายภาพยนตรเปนผลลัพธจากปฏิสัมพันธ
ระหวางสังคมไทยกับระบบโลก โดยที่นโยบายนี้ประกอบไปดวยองคประกอบสามดาน ไดแก
มาตรการทางเศรษฐกิจ (ภาษีอากรที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการภาพยนตรซึ่งแขงขันกันอยู)
มาตรการทางการเมือง (ระบบธุรกิจภาพยนตรอยูในมือรัฐ และหรือเอกชน) และมาตรการทาง
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วัฒนธรรม (สอนัยอยูในรหัสของการเซ็นเซอรภาพยนตร) เปาหมายหลักประการหนึ่งของนโยบาย
ภาพยนตร ก็คือการจัดระเบียบ สัดสวนอิทธิพลของภาคตางชาติและภาคทองถิ่น ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับ
ความสัมพันธทางสังคมตาง ๆ อยางลึกซึ้ง
หากพิจารณากันในเรื่องประวัติศาสตรของสังคมไทยในระบบโลกอาจจะแบงไดเปนสามยุค
ใหญ ๆ คือ
1. ยุคอาณานิคมที่ไมเปนทางการ ภายใตอังกฤษในคริสตศตวรรษที่สิบเกาทะลุ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง 2. ยุครัฐสมยอม โดยการนําของอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนสิ้นสุด
สงครามเวียดนาม 3. ยุคหลังสงครามเวียดนาม (ในทางทฤษฎี) จุดยืนของรัฐไทยตอนโยบาย
ภาพยนตรจึงถูกกําหนดดวยโครงสรางดังกลาวนี้ ซึ่งโดยสาระสําคัญแลว คือการยอมรับระบบการคา
เสรี และการตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
ผลลัพธ คือ ธุรกิจภาพยนตรไทยถูกครอบงําโดยภาคตางชาติเสมอมาจนสถาบันดั้งเดิมของ
ไทย เชน ศิลปะการแสดงตาง ๆ รวมทั้งภาพยนตรไทยเอง ตองลมลุกคลุกคลานตั้งแตตนกําเนิดใน
ทศวรรษ 1930 ในระยะเกาทศวรรษกวา ๆ ของประวัติศาสตรภาพยนตรสวนแบงตลาดระหวางภาค
ตางชาติ ภาคทองถิ่น อาจจําแนกเปนสี่ชวงคราว ๆ นั้นก็คือ (1) กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 :100/0%
(2) จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถึงจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง :95/5% (3) ตั้งแตหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองจรดกลางทศวรรษที่ 1970 และ (4) จากกลางทศวรรษที่ 1970-ปจจุบัน
ขอมูลที่กลาวมาขางตน ทําใหสามารถใหขอสรุปอยางนอยสองประการ คือ ประการแรก
สวนแบงตลาดของภาพยนตรทองถิ่นตอตางชาติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จาก 0%-35% ประการที่สอง
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดเกิดขึ้นในชวงกลางทศวรรษ 1970 เปนตนมา ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
การปรับภาษีขาเขาใหสูงขึ้นกวาเดิมเปนอยางมากโดยรัฐบาลธานินทร กรัยวิเชียร เมื่อปลาย
ค.ศ.1976 ที่นอกจาทําใหตนทุนนําเขาภายนตรตางชาติเพิ่มขึ้นสูงมากแลว ยังมีผลทําใหสมาชิก
สมาคมผูสงออกภาพยนตรแหงอเมริการะงับการสงภาพยนตรเขามาในตลาดไทยเปนเวลาราว ๆ 5 ป
และยังสงผลกระทบตอธุรกิจภาพยนตรอยางเปนลูกโซมาจนบัดนี้ นั่นก็คือ ภาคตางชาติมีอํานาจ
ตอรองนอยลง และภาคทองถิ่นแข็งแรงขึ้น เพราการประสานทุนในสวนผลิต-สวนจําหนายปลีกเขา
ดวยกัน ในระดับที่ไมเคยเปนมากอน จนมีการพูดถึง “ระบบผูกขาด” ในภาคทองถิ่น ทามกลางการ
ลมสลายของผูผลิตภาพยนตรอิสระรายเล็ก ๆ พูดงาย ๆ ก็คือ มาตรการทางการคลังของรัฐบาล
ธานินทร ไดผลักดันใหภาคทองถิ่นของธุรกิจภาพยนตรเขาสูระยะใหมของพัมนาการระบบทุนนิยม
นั่นเอง
จากขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาพยนตรและโรงภาพยนตรที่ไดนําเสนอโดยคราว ๆ
ไปแลวนั้น ไดกลาวใหเห็นภาพของประวัติศาสตร วิวัฒนาการ ตลอดจนพัฒนาการและการปรับตัว
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เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลก ของภาพยนตรและโรงภาพยนตรทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับประเทศ รวมถึงระดับโลก ที่ไมเพียงแตชี้ใหเห็นถึงสาเหตุ และปจจัยของการคงอยูและการสูญ
หายไปของชิ้นสวนประวัติศาสตรบางสวนของภาพยนตรและโรงภาพยนตรเทานั้น แตยังไดเปนสวน
หนึ่งในการนําเสนอใหเห็นถึงบทบาท หนาที่ของภาพยนตรและโรงภาพยนตรในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของพัฒนาการดานวัฒนธรรมการผอนคลายของมนุษยที่มีการพัฒนา การปรับตัว เพื่อทําหนาที่ในการ
นําเสนอในฐานะตัวแทนภาพวิถีชีวิต ความคิดของผูคนในสังคมตาง ๆ ทั่วโลก

ความหมายของการสื่อสาร สื่อมวลชน
การสือ่ สาร
การสื่อสาร ( Communication) มีรากศัพทมาจากภาษาละติน Communicate ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Communicate ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา Make Common หมายถึง ทําใหมีสภาพ
รวมกัน ซึ่งเปน
ความหมายที่ตรงกับธรรมชาติของการสื่อสาร คือ การทําใหเกิดความเขาใจรวมกัน ตรงกัน
กลาวคือ มนุษยมีการสื่อสารซึ่งกันและกันก็เพื่อเขาใจใหตรงกันนั้นเอง ดังนั้นการนิยามความหมายคํา
วา การสื่อสารจึงเปนการนิยามที่ตั้งอยูบนรากฐานของรากศัพทเดิม คือ ความเขาใจรวมกัน (สมควร
กวียะ 2535)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2530: 825) ใหความหมายไววา การสื่อสาร
หมายถึง การนําหนังสือขอความของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของการ
สื่อสารไวอีกหลายคน ดังนี้ จอรจ เกิรบเนอร( George Gerbner) กลาววา “การสื่อสาร” คือ การ
แสดงปฏิสมั พันธทางสังคม ( Social interaction) ดวยการใชสัญลักษณและระบบสาร ( message
system) หรือ เบเรลสันและสตายเนอร ( Berelson & Steiner) นิยามการสื่อสารวาเปน
“พฤติกรรม” (act)หรือกระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสาร ความคิด อารมณ ความรูสึก ทักษะ
ฯลฯ โดยการใชสัญลักษณ ซึ่งอาจเปนคําพูด หนังสือ ภาพ ตัวเลข กราฟ ฯลฯ (พัชนี เชยจรรยา
2538: 3)
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การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
พัชนี เชยจรรยา และคณะ ( 2534: 48) การสื่อสารมวลชน เปนสถานการณของการสื่อสาร
อีกอยางหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้
1. เปนการสื่อสารที่มุงไปยังผูรับจํานวนคอนขางมาก ไมรูจักมักคุนกัน และมีความแตกตางกันในหมู
ผูรับ
2. มีการถายทอดสารอยางเปดเผยสวนใหญจะกําหนดเวลาใหถึงกลุมผูรับพรอมๆ กัน
3.การสื่อสารมวลชนมักจะเปนการสื่อสารในองคการที่ซับซอนมีคาใชจายที่สูงมาก
ไดสรุป
สถานการณของการสื่อสารมวลชนกับองคประกอบของกระบวนการสื่อสารไววา ผูสงสารในการ
สื่อสารมวลชนมักจะเปนองคกรที่มีโครงสรางองคการและมีการจัดระบบทํางานที่ชัดเจน ขาวสารจาก
สื่อมวลชนที่ปรากฏ ไดแก ขาวสารในหนาหนังสือพิมพ รายการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน
เปนผลจากการระดมสมองเพื่อการผลิตจากทีมงานมากกวา 2 คน ซึ่งจะตองผานกระบวนการการ
เลือกสรรขาวสาร การตัดสินใจในเรื่องรูปแบบ และวิธีการในการนําเสนอเปนลําดับขั้นตอนกอนที่
ขาวสารจะถึงมือผูรับสารและขาวสารนั้นจะถูกสงผานอยางเปดเผยเพื่อใหสาธารณชนไดรับรูเกือบจะ
พรอมๆ กัน เชน การกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน การตีพิมพขาวสารในหนา
หนังสือพิมพ เปนตน
ขาวสารในการสื่อสารมวลชนมักจะเปนขาวสารเพื่อสาธารณชน และมักจะไดรับปฏิกิริยา
สะทอนกลับคอนขางชา นอกจากนี้ยังอาจมีอุปสรรคที่เกิดจากสื่อ อุปสรรคที่เกิดจากการเลือกใช
ภาษาในการสื่อสาร และอุปสรรคจากสภาพแวดลอม อันจะทําใหประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลงอีก
ดวย (พัชนี เชยจรรยาและคณะ 2555)
ในขณะที่ วิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org : 2555) สารานุกรมเสรี ไดใหความหมายของ
คําวา สื่อมวลชน ( mass media) ไววาเปนสื่อที่สามารถกระจายขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งหรือ
จากองคกรหนึ่งไปยังมวลชนจํานวนมากโดย เฉพาะประชาชนทั้งประเทศ ในเวลาอันรวดเร็วไดแก
หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ การเผยแพรในสื่อมวลชนสวนหนึ่งตองจายเงิน
เพื่อซื้อเวลา ซื้อพื้นที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร อยางไรก็ตาม องคกรสามารถใชสอ่ื มวลชนแบบให
เปลาได หากองคกรนั้นมีเรื่องราวที่นาสนใจแกการเผยแพร หรือบังคับโดยขอกฎหมาย
2555
ความหมายสื่อมวลชน (ออนไลน).
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วสุ ศักดินันท ( 2551) ไดกลาวไวในสารนิพนธเรื่อง ภาพยนตรสื่อสมัยใหมในการเผยแผ
ศาสนา หนา 2 ซึ่งเปนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสื่อภาพยนตรกับการเผยแผศาสนา ซึ่งถือเปนสื่อ
สมัยใหมที่ผูรับชมไดรับประโยชนในการชม หลายดานและในปจจุบันคนสวนใหญก็หันมาสนใจ ชม
ภาพยนตรกันมากขึ้น เนื่องจากมีเนื้อหาสาระและ เรื่องราวแปลกใหม ตางๆ เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต
โดยสื่อที่ไดรับความนิยมจากผูชมภาพยนตรสวนใหญ เปนสื่อ วีซีดี ดีวีดี และสื่อจากโรงภาพยนตร
และจากการที่ภาพยนตรเปนสื่อสมัยใหมที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน ดังนั้นเนื้อหาสาระที่
สอดแทรกในภาพยนตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการนําเสนอตอผูรับชมและการแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับศาสนาเขาไปในภาพยนตร ก็เปนการสื่อสาร ที่ผูชมไดเรียนรูและเขาใจเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับ
ศาสนาจากบทบาทในภาพยนตรนั้น ซึ่งก็แตกตางจากการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาดวยวิธีการ
สอนโดยตรง ดังนั้นการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาในภาพยนตรก็เปนการเผยแผศาสนา และ
หลักคําสอนตางๆ ไดอีกวิธีหนึ่ง
ตอมาเมื่อสื่อภาพยนตรเขามาก็ไดมีการเผยแพรภาพยนตรเปนเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ
ประกอบกับภาพยนตรเปนสื่อที่เขาถึงบุคคลตางๆ ไดงาย และมีคนจํานวนมากดวยที่รับชม เนื่อง จาก
วิถีชีวิตของคนในสังคมสวนใหญมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอยูแลว และนั้นเองทําใหการเผยแพร
ศาสนาทางภาพยนตรหรือภาพยนตรศาสนาจึงเกิดขึ้น และเชนกัน การนําศาสนามาเผยแพรทาง
ภาพยนตรก็ทําใหเกิดผลดีและผลเสีย เพราะการสื่ออาจจะคลุมเครือไมชัดเจน และประกอบกับใน
ปจจุบันการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทําใหความนาเชื่อถือของศาสนาหมดลงไปบาง หรือมีการ
บิดเบือนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของศาสนาในเนื้อเรื่องของภาพยนตรเพื่อความสนุกสนาน และ
เขาใจ ทั้งนี้ อาจทําใหผูที่เครงทางศาสนาอาจเกิดความไมพอใจ กลับกันอาจทําใหผูที่รับชมดวยความ
สนุกอยางเดียวรูสึกชอบ แตก็ไมเขาใจในหลักธรรมสักเทาไร แตอยางไรก็ตามเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา
ภาพยนตรที่เกี่ยวของกับศาสนาทําใหศาสนาเปนที่รูจักและแพรหลายมากขึ้นและยังสามารถทําใหคน
ที่ไมเคยสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาไดรับรูและเขาใจถึงความเกี่ยวของกันของศาสนาที่มีตอสังคม
ไมวายุคใด (วสุ ศักดินันท 2551: 4)
นอกจากนี้ วัฒนา พุทธางกูรานนท ( 2533:2) ไดกลาวเกี่ยวกับ สื่อมวลชนกับสังคมสมัยใหม
วา สื่อมวลชนนั้น เมื่อพิจารณาอยางใกลชิดจากลักษณะของสื่อ คือ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ฯล จะ
เห็นไดวาเปนเพียงวัตถุที่มนุษยประดิษฐขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายใหกับมวลมนุษย สื่อดังกลาวไมไดมี
ชีวิตจิตใจหรือไมไดมีอิทธิพลใด ๆ จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเลย มนุษยตางหากที่
เปนผูกําหนดการใชสื่อทั้งดานที่เปนคุณประโยชนและเปนอันตรายตอมวลชน
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บทบาทของสื่อ และการสือ่ สาร
กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2555:50-51) ไดกลาวไวในบทความวาดวยเรื่อง สื่อเกา – สื่อ
ใหม : สัญญะ อัตลักษณ อุดมการณ เกี่ยวกับการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณวา A.De Fina
(2011) สรุปความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับอัตลักษณไวอยางเรียบงายวา มนุษยเรานั้นนอกจาก
จะแลกเปลี่ยนหรือถายทอดขาวสารเพื่อสรางความรู ความเขาใจกันแลว มนุษยเรายังมีการสื่อสารโดย
มี เปาหมาย ที่จะบอกวา เราคือใคร เราเปนคนชนชาติอะไร ฯล และในขณะที่เราใชการสื่อสารเพื่อ
บอกคนอื่นวา เราเปนใคร เราก็ยังใชการสื่อสารเพื่อบอกคนอื่นเพิ่มเติมวา แลวเขาเปนใคร และ
ทายที่สุดก็สื่อสารเพื่อที่จะบอกวา เราเหมือนหรือตางกับเขาอยางไร
จากความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับอัตลักษณที่กลาวสรุปมาขางตนนี้ De Fina จึงสรุป
บทบาทของการสื่อสารวา การสื่อสารเปนทั้งเครื่องมือประกอบสราง
(Construct) ธํารงรักษา
(maintain) และตอรอง(negotiate) อัตลักษณอยูตลอดเวลา
ขวัญจิต กิจวิสาละ และกาญจนา แกวเทพ (
2555:290) ไดกลาวไวในบทความวาดวย
ความหมายของการขัดขืนอํานาจของสังคม ผานการเลาเรื่องในภาพยนตรไทยระหวาง พ .ศ. 25132550 ในหนังสือ สื่อเกา – สื่อใหม : สัญญะ อัตลักษณ อุดมการณ วา ภาพยนตรเปนเครื่องมือของ
อํานาจในการประกอบสรางเรื่องเลาที่ทรงพลัง มีลักษณะเฉพาะของสื่อที่ทําใหคนเราเปดรับอํานาจ
นั้นดวยความยินยอมพรอมใจ (consent) เนื่องจากผูชมคิดวา ตนเปน ผูเลือก ที่จะดูดวยตนเองผาน
การซื้อตั๋วเขาไป
นอกจากนี้ ลักษณะในการชมภาพยนตร ก็เปนการนั่งนิ่ง ๆ อยูในหองมืดเปนเวลานาน โดย
เปดรับสารอยางตอเนื่อง 1-2 ชั่วโมง และยังเปนสื่อที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการสรางความ
สมจริง ดังที่ บารธส (Barthes) เรียกการทํางานของสื่อภาพยนตรไววา เปนการประกอบสรางเพื่อให
ดูสมจริง (dramatization) หรือเปนความไมจริงที่สมจริง (the real unreality) ภาพยนตรจึง
กลายเปนสนามประลองของอุดมการณตาง ๆ ที่จะทําหนาที่ของมันไดดีที่สุดเมื่ออยูในพื้นที่กึ่งลวงกึ่ง
จริง
ในสื่อภาพยนตร อํานาจสําคัญที่สุดก็คือ อํานาจของผูเลาเรื่อง
(narrator) ในการกําหนด
จุดยืน (standpoint) และในการทํางานของภาพยนตรนั้น เปาหมายสําคัญของภาพยนตรอยูที่ “ คน
ดู” เมื่อคนดูเดินเขาโรงภาพยนตร จึงเสมือนเดินทางเขาไปสูกระบวนการในการขัดขืน ตอสู ตอ
อุดมการณหลัก
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องการสื่อสารเปนเพียงสวนหนึ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางสื่อ บทบาทของสื่อในการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของภาพยนตร และโรง
ภาพยนตรที่มีหนาที่ในการนําเสนอภาพตางผูคน ความคิดที่มีความหลากหลายตามแตวัตถุประสงค
ผูสรางภาพยนตร อันเปนสวนหนึ่งของการสรางอัตลักษณของผูสราง และผูชมในการที่จะเลือกชม
รวมทั้งเปนเสมือนเครื่องมือในการปลูกฝงแนวคิดอุดมการณตาง ๆ ใหแกผูชม นอกเหนือจากการ
ภาพลักษณทําหนาที่สรางความบันเทิงเพียงอยางเดียว ตามความเขาของคนสวนใหญเทานั้น

การเปลี่ยนแปลง
ผองพันธุ มณีรัตน ( 2521:1) ไดกลาวไวเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงวา เมื่อพูดถึง
การเปลี่ยนแปลงแลว การใหคําจํากัดความการเปลี่ยนแปลงทําไดยาก เวนไวแตเมื่อเรามีเรื่องราวใน
สมัยหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกสมัยหนึ่ง จึงจะสามารถชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงจึงตองมีเวลา และมีเหตุการณตาง ๆ เขามาเกี่ยวของดวย การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
อาจจํากัดในชวงเวลา 5 ป 10 ป 20 ป นอกจากนี้แลวเราตองกําหนดอยางแนนอนลงไปวา อะไร
เปลี่ยน เปนการเปลี่ยนรูปแบบหรือบทบาท เปลี่ยนหนาที่หรือจารีต ฯลฯ หนวยไหนที่เปลี่ยน เปน
การเปลี่ยน บทบทของบุคคล สถาบัน กระบวนการ ประชาชน สังคม อารยธรรม หรืออะไรที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เรื่องสําคัญที่ตองพิจารณาในกระบวนการเปลี่ยนแปลง คือ เวลา เหตุการณ
และเนื้อที่หรืออาณาเขต

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ผองพันธุ มณีรัตน (
2521:14) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อาจกลาวไดวาเปนการเลี่ยน
แปลงในวิถีชีวิตของชาวบาน (Folk ways) จารีต (mores) กฎหมาย ศาสนา สิ่งประดิษฐ และวัตถุอื่น
ๆ ในวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยม การที่วัฒนธรรมเนนหนักอยูที่ความเชื่อความ
รับรู ความเขาใจ ฯลฯ ซึ่งเปนเรื่องที่อยูภายในจิตใจของมนุษย และกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
ออกมานั้น จึงอาจกลาวไดวาพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนคติ และพฤติกรรมของปจเจกบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของสังคมนั้น ๆ
ในขณะที่ สนิท สมัครการ (
2542:2) ไดกลาวไวในหนังสือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไววา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนาจะหมายถึงการ
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เปลี่ยนในระเบียบแบบแผนธรรมเนียม ประเพณีหรือแนวกําหนดพฤติกรรมมากกวาอยางอื่น สวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น นาจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของคนในสังคม
โดยเฉพาะพฤติกรรมสังคม (Social Behavior) หรือการกระทําทางสังคม (Social action) อันสืบ
เนื่องมาจากการมีความสัมพันธทางสังคมตอกัน (Social relation) มากกวาอยางอื่น
ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปไดวา สาเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น มี
ดวยกัน 2 ประการ คือ 1. การประดิษฐคิดคน (Invention) ซึ่งรวมทั้งการสรางเทคนิควิทยาใหม ๆ
(new technology) และการคิดสรางธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเชื่อใหม ๆ เมื่อไดมีการ
ยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลายในสังคมแลว ยอมถือไดวามีแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบใหม
เกิดขึ้น และถาแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบใหมนั้นมีความคงทนมากกวาหนึ่งชั่วอายุคนขึ้นไป ก็
นับวาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นแลวอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการถายทอด
ทางวัฒนธรรม (Enculturation or Socialization) ไดมีโอกาสดําเนินไปได
2. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดดวยวิธีการขอยืม หรือลอกเลียนแบบกัน
(Cultural
borrowing) การหยิบยืมทางวัฒนธรรม หรือการลอกเลียนแบบแผนวิธีการดําเนินชีวิตมาจาก
วัฒนธรรมอื่นนั้น ปรากฏวามีอยูเสมอมาในสังคมมนุษยตาง ๆ ที่มีการติดตอสัมพันธกับสังคมอื่น การ
ติดตอทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นไดทั้งทางตรงและทางออม การติดตอโดยตรงก็คือ การที่คนตาง
วัฒนธรรมกันไดมีโอกาสมาพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนความคิด คานิยมและพฤติกรรมตอกันซึ่ง
อาจจะเปนไปไดในหลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง การคา การศึกษาในตางประเทศ รวมถึงการ
เผยแพรศาสนาของคณะธรรมทูตตาง ๆ และการอพยพเขาทํามาหากินของคนตางสังคมและ
วัฒนธรรม เปนตน การที่คนตางวัฒนธรรมมีโอกาสไดเห็นแบบอยางของวัฒนธรรมอื่นที่แตกตางไป
จากวัฒนธรรมของตนอยูในเวลานานพอสมควร อาจเปนสาเหตุใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
ใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือในบางสวนของวัฒนธรรมทั้งสองก็ได
นอกจากการติดตอกันโดยตรงแลว วัฒนธรรมยังอาจติดตอกันไดโดยผานสื่อตาง ๆ ที่มิใชตัว
บุคคลไดอีก สื่อสําคัญในปจจุบันที่เปนตัวการใหวัฒนธรรมติดตอกันไดก็คือสื่อสารมวลชน
(Mass
media) ซึ่งรวมทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร เปนตน
แบแผนการดําเนินชีวิตของคนตางวัฒนธรรมไดถูกถายทอดไปยังคนซึ่งอยูในอีกวัฒนธรรมหนึ่งอยูเปน
ประจํา ในปจจุบันนี้ยอมเปนการกระตุนใหมีการเอาอยางหรือการเลียนแบบพฤติกรรมกันไดงายขึ้น
ดังเราจะเห็นวาการแพรกระจายของเทคนิควิทยาสมัยใหม ดนตรีมวลชน (popular music) แฟชั่น
ทรงผมและการแตงกายตาง ๆ ไดมีการแพรระบาดไปอยางรวดเร็วมาก เพราะอิทธิพลของสื่อมวลชน
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ตาง ๆ ซึ่งไดปรับปรุงเทคนิควิธีการเสนอขาวได รวดเร็ว ทันใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทําใหเรา
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในเหตุการณตาง ๆ ของโลกไดในเวลาอันสั้น
ในขณะที่ เสถียร เชยประดับ (2531:12-14) ไดกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวามนุษยมีความสนใจการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม สังคมมานาน เนื่องจากความจําเปน
และความอยากรูอยากเห็น ความจําเปนทําใหมนุษยพยายามตั้งแตเริ่มแรกที่จะเอาชนะธรรมชาติ
หรือควบคุมสิ่งแวดลอมของตนใหดีขึ้น มนุษยพยายามศึกษาและทําความเขาใจกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามวิถีทางที่ตนตองการ สวนความอยากรูอยากเห็นนั้น
สะทอนใหเห็นความตองการอีกดานหนึ่งของมนุษย คือมนุษยมีจิตใจชอบสํารวจสิ่งลี้ลับเพื่อสนอง
ความตองการอยากรูอยากเห็นของตน
นักวิชาการจํานวนมากไดใหคํานิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ไวแตกตางกัน เชน
Davis กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางและหนาที่ที่เกิดขึ้น
ภายในระบบสังคม ดวยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีขอบเขตกวางกวาและครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรม
ทุกประเภท เชน ศิลปะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและกฎเกณฑของการจัดระเบียบของสังคม สวน Roger
และ Shoemaker กลาววา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในโครงสรางและหนาที่ของระบบสังคม
กลาวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสรางและ
หนาที่ของระบบสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะคอยเปนคอยไปหรือเปนไปอยางรวดเร็วก็ได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยโครงการ ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร (Pattani
rama : Life to remember behind the scene) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ที่มีความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตรและภาพยนตร
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ
แบบบอกตอ(Snowball Sampling) ใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal interview) และ
ไมเปนทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth –Interview) การ
สังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวม (Non-Participant Observation) และแบบไมมสี ว นรวม
(Participant Observation) การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group Interviews) การบันทึกวีดิโอ
เพื่อถายทําภาพยนตรเชิงมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) การบันทึกภาพนิ่ง และศึกษา
ขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ
ดังตอไปนี้

การกําหนดกลุมเปาหมาย แหลงขอมูล
โครงการวิจัยเรื่องนี้ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมาย และแหลงขอมูล ดังตอไปนี้
ประชากรที่ใช คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต แบงกลุมเปาหมาย
เปน 2 กลุม ไดแก

กลุมเปาหมายหลัก
กําหนดไวอยางนอย จํานวน 12 คน ไดแก
1. เจาของกิจการ ผูริเริ่ม จํานวน 2 คน
2. คนดู ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอโรงหนัง ตอภาพยนตร จํานวน 5 คน
3. คนฉายหนัง หรือคนที่เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย จํานวน 2 คน
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4. วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุคปจจุบัน จํานวน 3 คน

กลุมเปาหมายรอง
อยางนอย จํานวน 5 คน โดยสามารถเลือกไดจากตัวแทน ผูคนตอไปนี้ เชน
1. คนเดินตั๋ว
2. คนสงฟลม คนสงหนัง
3. สายหนัง
4. คนขายตั๋ว
5. คนพากยหนัง
6. คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนัง
7. คนขายของ/ คนขี่รถรับจาง/ คนขายตั๋วผีหนาโรง
8. คนขับรถโฆษณาหนัง
9. เพื่อนบานที่อยูรอบๆโรงหนัง
10. คนอื่นๆที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาว เชน จิ๊กโก มาเฟย นายทุน ดาราที่แวะเวียน
ผานมา หรือ ชางตัดผม คนตัดเสื้อผา รานขายรองเทา เปนตน
โดยที่ในโครงการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดจากกลุมเปาหมายหลักและ
กลุมเปาหมายรอง ดังนี้

กลุมเปาหมายหลัก
กําหนดไวอยางนอย จํานวน 12 คน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกโดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัย คําถามของการวิจัย ซึ่งผูใหขอมูลดังกลาวนี้ มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่
การนันทนาการและผอนคลายของผูคนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีตั้งแตยุคอดีตจนถึงปจจุบัน
ความทรงจําเกี่ยวกับภาพยนตร โรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รวมทั้งความตองการ ความคาดหวังของผูคนในพื้นที่
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อําเภอเมืองปตตานีเกี่ยวกับรูปแบบการนันทนาการ ผอนคลายที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่
และยุคสมัยปจจุบัน
โดยที่กลุมเปาหมายหลักนั้นมีทั้งผูที่อยูรวมสมัยในยุคที่ยังคงมีโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอ
เมือง ปตตานีในอดีต ผูที่สามารถเห็นการเริ่มตน รุงเรืองและโรยราของโรงภาพยนตร ผูที่มีหนาที่ที่
เกี่ยวของโดยตรงกับโรงภาพยนตร และคนรุนใหมที่รวมกันหาคําตอบ เพื่อเสนอแนวทาง รูปแบบการ
นันทนาการตามความตองการของผูคน เยาวชนในยุคปจจุบัน
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยพบขอจํากัด และสภาพปญหาหลายประการ
ดังจะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 5 เกี่ยวกับผลของการวิจัย โดยที่ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลจาก
กลุมเปาหมายหลักได จํานวน 47 คน โดยแบงเปน
ตารางที่ 1. เจาของกิจการ ผูริเริ่ม ผูที่มีหนาที่ในธุรกิจภาพยนตร โรงภาพยนตร จํานวน 4 คน แยก
ตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
กลุมเปาหมาย
หลัก

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน
(คน)

1.ลูกชาย
เจาของวิกคิงส
ปตตานี

ลูกชายเจาของกิจการ เกิดรวมยุคสมัยที่ยังคงดําเนินกิจการวิกคิงส และการสิ้นสุดกิจ
การวิกคิงส ผูอยูรวมสมัยยุคของโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง ปตตานี เชน
วิกคิงส วิกปตตานีรามา วิกพาราไดส

1

2. นองสาว
เจาของวิกคิงส
ปตตานี

นองสาวเจาของกิจการวิกคิงส ปตตานี เกิดรวมยุคสมัยที่ยังคงดําเนินกิจการวิกคิงส
และการสิ้นสุดกิจการวิกคิงส ผูอยูรวมสมัยของโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง
ปตตานี มีหนาที่ในการเดินตั๋วหนัง และชวยเหลือกิจการของครอบครัว ในยุคที่วิกคิงส
ยังคงดําเนินกิจการ

1

3. ผูจัดการวิก ผูจัดการวิกปตตานีรามา ยุคสุดทายกอนการปดกิจการ ผูมีประสบการณในการทํางาน
ปตตานีรามา ในโรงภาพยนตรทั้งในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี และจังหวัดอื่น ๆ

1

4. ผูจัดการวิก ผูจัดการวิกโคลีเซียมยะลา ตั้งแตยุคเริ่มตนกิจการจนถึงปจจุบัน
โคลีเซียม ยะลา

1
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ตารางที่ 2. คนดู ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอโรงหนัง ตอภาพยนตร จํานวน
36 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
กลุมเปาหมายหลัก
หนาที่ หรือความเกี่ยวของ
จํานวน
(คน)
ชาวบานผูนับถือศาสนาอิสลาม เพศ 1. ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ชาย ที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมือง ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส จังหวัดปตตานี (จํานวน 4 คน)
วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส อาศัยอยูในชุมชนปากน้ํายูโยดานภาษี

2

2. ผูที่เกิด และอยูรวมสมัยยุคโรงหนังเริ่มแรก
ที่เขามาสูพื้นที่ เมืองปตตานี มีอาชีพขายตังเม
ไดพบเห็นสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงใน
เมืองปตตานีตั้งแตยุคกอนมีโรงหนังปตตานี
จนถึงปจจุบัน อาศัยอยูในชุมชนคลองชาง
เมือง ปตตานี

1

3. ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกคิงส -วิกศรี
เมือง-วิกพาราไดส อาศัยอยูในชุมชนปากน้ํา
(บือติงหะยีแม)
ชาวบานผูนับถือศาสนาอิสลาม เพศ 1.ผูที่มีอาชีพนักรองมลายู ผูนําแฟชั่นหญิง ผูมี
หญิง ที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมือง ความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตร
จังหวัดปตตานี (จํานวน 5 คน)
และอยูร วมสมัยตั้งแตวิกคิงส-พาราไดส อาศัย
อยูในชุมชนอาเนาะซูงา อําเภอเมือง ปตตานี
2. ผูมีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกคิงส -วิกศรี
เมือง-วิกพาราไดส อาศัยอยูในชุมชนอาเนาะซู
งา อําเภอเมือง ปตตานี
3. ผูมีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส 32
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1

1

2

วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส อาศัยอยูในชุมชนปากน้ํายูโยดานภาษี
และชุมชนโรงเหลา (จือรังนีบง)
4. ผูมีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร ชอบชมภาพยนตร และอยูรวมสมัย
ตั้งแต วิกศรีเมือง -วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส อาศัยอยูในชุมชนปากน้ํายูโยดานภาษี
ชาวบานผูนับถือศาสนาอิสลาม เพศ
หญิงและชาย ที่อาศัยอยูในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(สัมภาษณกลุมยอย 2 ครั้งจํานวน
16 คน)

ตัวแทนผูหญิง และผูชายชุมชนคลองชาง ผูที่มี
ความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตร
และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส -วิกคิงส -วิกศรี
เมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพาราไดส ไดพบเห็น
สภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงในเมืองปตตานี
ตั้งแตยุคกอนมีโรงหนังปตตานีจนถึงปจจุบัน
อาศัยอยูในชุมชนคลองชาง เมือง ปตตานี

ชาวบานผูนับถือศาสนาพุทธ เพศ
ชาย ที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี (สัมภาษณกลุมยอย
และสัมภาษณรายบุคคล จํานวน 6
คน)

1. ตัวแทนผูชายผูที่มีความหลัง ความทรงจํา
เกี่ยวกับโรงภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแต
วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส มีโอกาสปฏิสัมพันธและอยูรวมกับมุสลิม
ไดพบเห็นสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงใน
เมืองปตตานีตั้งแตยุคกอนมีโรงหนังปตตานี
จนถึงปจจุบัน อาศัยอยูในชุมชนในเมือง
ปตตานี

ชาวบานผูนับถือศาสนาพุทธ(เชื้อ
สายจีน) เพศชาย ที่อาศัยอยูใน

2.ผูมีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกปตตานี
รามา-วิกพาราไดส เปนคนตางจังหวัด แตได
ยายเขามาประกอบอาชีพและอาศัยอยูใน
ชุมชนในเมือง ปตตานี มากกวา 10 ป และ มี
โอกาสปฏิสัมพันธและอยูรวมกับมุสลิม
1. ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส 33

16

5

1

1

พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(จํานวน 3 คน)

ชาวบานผูนับถือศาสนาพุทธ(เชื้อ
สายจีน) เพศหญิง ที่อาศัยอยูใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(จํานวน 1 คน)

วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส รูประวัติความเปนมาของวิกคิงส ตั้งแต
เริ่มแรก-ยุคสิ้นสุดกิจการ บานอยูใกลกับ
วิกคิงส ไดพบเห็นสภาพสังคม การ
เปลี่ยนแปลงในเมืองปตตานีตั้งแตยุคกอนมี
โรงหนังปตตานีจนถึงปจจุบัน และมีโอกาส
ปฏิสัมพันธและอยูรวมกับมุสลิม
2. ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแต วิกคิงส -วิ
กศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพาราไดส บาน
อยูใกลกับวิกคิงส

1

3.ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแต วิกปตตานี
รามา -วิกพาราไดส บานอยูใกลกับวิกพารา
ไดส ปตตานี

1

ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิกพารา
ไดส บานอยูใกลกับวิกคิงส เปดรานขายอาหาร
ไดพบเห็นสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงใน
เมืองปตตานีตั้งแตยุคกอนมีโรงหนังปตตานี
จนถึงปจจุบัน
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1

ชาวบานผูนับถือศาสนาพุทธ เพศ
หญิง ที่อาศัยอยูนอกพื้นที่อําเภอ
เขตเมือง จังหวัดปตตานี (จํานวน 1
คน)

ตัวแทนผูหญิงจากพื้นที่นอกเขตตัวเมือง
ปตตานี อาศัยอยูในอําเภอหนองจิก มีโอกาส
เขามาทองเที่ยว นันทนาการในพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี เมื่อสมัยยังเปนเด็กและ
เยาวชน มี ความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตร
และอยูรวมสมัยตั้งแต วิกศรีเมือง-วิกปตตานี
รามา -วิกพาราไดส ไดพบเห็นสภาพสังคม
แฟชั่น การแตกาย และการเปลี่ยนแปลงใน
เมืองปตตานี

1

ตารางที่ 3. คนฉายหนัง หรือคนที่เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย จํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด
หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
กลุมเปาหมายหลัก
พอบานวิกปตตานีรามา

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ผูที่มีความหลัง ความทรงจําเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตร และอยูรวมสมัยตั้งแตวิกนิวส วิกคิงส-วิกศรีเมือง-วิกปตตานีรามา -วิก
พาราไดส ประกอบอาชีพเปนพอบานวิก
ปตตานีรามาปฏิบัติเกือบทุกหนาที่ รวมทั้ง
การเปนผูเก็บตั๋ว ฉายหนัง เปด
เครื่องปรับอากาศ ฯล

1

รูจักเจาของวิกปตตานีรามา รูประวัติความ
เปนมาของวิกปตตานีรามา ตั้งแตเริ่มแรกยุคสิ้นสุดกิจการ ไดพบเห็นสภาพสังคม
การเปลี่ยนแปลงในเมืองปตตานีตั้งแตยุค
กอนมีโรงหนังปตตานีจนถึงปจจุบัน
เจาหนาที่ดูแลหองฉายหนัง วิกโคลี
เซียม ยะลา

เปนผูที่มีประสบการณในการดูแลหองฉาย
หนัง ทํางานดานการดูแลการฉายหนังตั้งแต
ยังเปนเยาวชน เปนคนนอกพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต แตไดยายเขามาประกอบ
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1

อาชีพเปนผูดูแลหองเครื่องฉายหนังที่วิกโค
ลีเซียมยะลาเกือบ 10 ปแลว

ตารางที่ 4. วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุคปจจุบัน จํานวน 5 คน
แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
กลุมเปาหมายหลัก

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

วัยรุน เยาวชน คนรุนใหม ที่ไมทันยุค
โรงภาพยนตรในเมือง ปตตานี นับถือ
ศาสนาพุทธและอิสลาม อยูในชวงอายุ
ระหวาง 1-15-25 ป กําลังศึกษาอยู 2
คน และอยูนอกระบบการศึกษา
จํานวน 3 คน

วัยรุน คนรุนใหมในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี ที่มีทางเลือกในการผอน
คลายในพื้นที่เมืองปตตานี ในหลากหลาย
รูปแบบ เคยไดยินเรื่องราวเกี่ยวกับโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานีจากคําบอกเลา
ความทรงจําของผูปกครอง และไดรวม
เสนอแนวทางเลือก ดานนันทนาการแก
เยาวชนในพื้นที่

5

ทั้งนี้ เนื่องจากการดําเนินโครงการวิจัยเรื่องปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลัง
จอภาพยนตร (Pattani rama : Life to remember behind the scene) ประสงคที่จะเก็บขอมูล
ใหครอบคลุมตามขอบเขต และวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมเปาหมายรอง
เพื่อใหขอมูลดังกลาวมีความสมบูรณและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้

กลุมเปาหมายรอง
โครงการวิจัยไดกําหนดไวอยางนอย จํานวน 5 คน โดยสามารถเลือกไดจากตัวแทน ผูคน
ตอไปนี้ เชน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกโดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย คําถามของการวิจัย
เพื่อเปนการเพิ่มเติมในสวนขอมูล เนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยใหครอบคลุมนอกเหนือจากกลุมเปาหมาย
หลักที่ไดกําหนดไว ซึ่งผูใหขอมูลดังกลาวนี้ มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่
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การนันทนาการและผอนคลายของผูคนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีตั้งแตยุคอดีต
จนถึงปจจุบัน ความทรงจําเกี่ยวกับภาพยนตร โรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รวมทั้งความตองการ ความคาดหวังของ
ผูคนในพื้นที่อําเภอเมืองปตตานีเกี่ยวกับรูปแบบการนันทนาการ ผอนคลายที่เหมาะสมกับบริบทของ
คนในพื้นที่ และยุคสมัยปจจุบัน
โดยที่กลุมเปาหมายหลักนั้นมีทั้งผูที่อยูรวมสมัยในยุคที่ยังคงมีโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอ
เมือง ปตตานีในอดีต ผูที่สามารถเห็นการเริ่มตน รุงเรืองและโรยราของโรงภาพยนตร ผูที่ประกอบ
อาชีพทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่ตัวเมือง ปตตานี ตลอดจนประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยง
กับโรงหนังทั้งทางตรงและทางออม เชน ขายของหนาโรงภาพยนตร ถีบรถสามลอ วาดภาพโปสเตอร
โรงภาพยนตร ฯล
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลการวิจัย ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายรองได
จํานวน 34 คน โดย ดังตอไปนี้
1. คนเดินตั๋ว จํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 5 คนเดินตั๋ว
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ผูมีประสบการณในการเดินตั๋วเปนงาน มีประสบการณในการเปนเด็กเดินตั๋วใน
เสริมเพราะใจรัก
สมัยที่ยังเปนเยาวชน บานอยูใกลโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา ครอบครัวมีอาชีพ
คาขาย ทําหนาที่ชวยเดินตั๋วเมื่อมีโอกาส
วางเวนจากการเรียน และการทํางานชวย
ธุรกิจคาขายอาหารของครอบครัว

1

นักเดินตั๋วเสริม (จําเปน)

1

ประกอบอาชีพเปนพอบานประจําโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา ทําหนาที่ในการ
เดินตั๋วเมื่อมีผูชมเขามาชมมากเปนพิเศษ
และผูที่ทําหนาที่เดินตั๋วทํางานไมทัน

37

2. คนสงฟลม คนสงหนัง จํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 6 คนสงฟลม คนสงหนัง
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน
(คน)

ผูจัดการวิกปตตานี ประกอบอาชีพเปนผูจัดการโรงภาพยนตรปตตานีรามา ไมไดทําหนาที่สง
รามาคนสุดทาย
ฟลมหรือหนังในพื้นที่สามจังหวัดโดยตรง แตมีประสบการณการสงฟลม
กอนปดกิจการ
ตั๋วหนังนอกพื้นที่ และสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนในประเด็นนี้ได

1

ผูมีประสบการณ
การสงฟลม ตั๋ว
หนังนอกพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต

1

ประกอบอาชีพเปนนักพากยหนัง นอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมไดทําหนาที่สงฟลมหรือหนังในพื้นที่สามจังหวัดโดยตรง แตมี
ประสบการณการสงฟลม ตั๋วหนังนอกพื้นที่ และสามารถใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในประเด็นนี้ได

3. สายหนัง จํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 7 สายหนัง
กลุมเปาหมายรอง
ผูจัดการวิกปตตานีรามาคนสุดทาย
กอนปดกิจการ

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ประกอบอาชีพเปนผูจัดการโรงภาพยนตร
ปตตานีรามา ไมไดทําหนาที่สายหนังใน
พื้นที่สามจังหวัดโดยตรง แตมี
ประสบการณการเปนสายหนังนอกพื้นที่
และสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนใน
ประเด็นนี้ได

1
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4. คนขายตั๋ว จํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 8 คนขายตั๋ว
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ลูกชายเจาของกิจการวิกศรีเมือง และ ทําหนาที่ในการขายตั๋วประจําวิกศรีเมือง
นองสาวเจาของกิจการวิกศรีเมือง

2

5. คนพากยหนัง จํานวน 1 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 9 คนพากยหนัง
กลุมเปาหมาย
รอง
นักพากยหนัง
นอกพื้นที่

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ประกอบอาชีพเปนนักพากยหนัง นอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ไมไดทําหนาที่พากยหนังในพื้นที่สามจังหวัดโดยตรง แตมีประสบการณ
การพากยหนังนอกพื้นที่ เปนคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี พบเห็น
สถานการณความเปนไป ความเปลี่ยนแปลเกี่ยวกับภาพยนตรและโรง
ภาพยนตร และสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนในประเด็นนี้ได

1

6. คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนัง มีจํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ
ดังนี้
ตารางที่ 10 คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนัง
กลุมเปาหมายรอง
คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนังโคลี
เซียม ยะลา

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ประกอบอาชีพเปนคนเขียนโปสเตอรหนา
โรงหนังมาหลายแหง มีประสบการณใน
การเขียนโปสเตอร ฯ ล มากกวา 20 ป ทั้ง
ในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

1
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ภาคใต ไมไดทําหนาที่เขียนโปสเตอรหนัง
ในพื้นที่จังหวัดปตตานีโดยตรง แตทําหนาที่
ดังกลาวในโรงภาพยนตรโคลีเซียมยะลา ซึ่ง
เปนโรงภาพยนตรที่ยังคงมีหลงเหลืออยู
แหงเดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
คนเขียนอักษรโปสเตอรหนาโรงหนัง
โคลีเซียม ยะลา

ประกอบอาชีพเปนคนเขียนอักษรโปสเตอร
หนาโรงหนังมาหลายแหง มีประสบการณ
ในการเขียนโปสเตอร ฯ ล มากกวา 15 ป
ทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไมไดทําหนาที่เขียนอักษรโปสเตอร
หนังในพื้นที่จังหวัดปตตานีโดยตรง แตทํา
หนาที่ดังกลาวในโรงภาพยนตรโคลีเซียม
ยะลา ซึ่งเปนโรงภาพยนตรที่ยังคงมี
หลงเหลืออยูแหงเดียวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต

1

7. คนขายของ/ คนขี่รถรับจาง/ คนขายตั๋วผีหนาโรง
มีจํานวน 8 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 11 คนขายของฯ
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ผูประกอบอาชีพถีบรถสามลอในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

มีอาชีพถีบรถสามลอรอบเมืองปตตานี มี
ความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเมือง
ปตตานี ประจําคิวรถสามลอตามโรง
ภาพยนตรตาง ๆ อยูรวมสมัยโรงภาพยนตร
ตั้งแต วิกนิวส – วิกพาราไดส อันเปนวิกสุด
ทายในเมืองปตตานี

3
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ผูประกอบอาชีพขับรถตุก ๆ รับจางใน มีอาชีพขับรถตุก ๆ รอบเมืองปตตานี มี
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเมือง
ปตตานี ประจําคิวรถตุก ๆ ตามโรง
ภาพยนตรตาง ๆ อยูรวมสมัยโรงภาพยนตร
ตั้งแต วิกศรีเมือง – วิกพาราไดส อันเปนวิ
กสุดทายในเมืองปตตานี

1

เจาของธุรกิจรานอาหารใกลโรง
ภาพยนตรพาราไดส

ประกอบอาชีพเปดรานอาหาร และมีที่พัก
ใกลกับวิกพาราไดส พบเห็นความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงของโรงภาพยนตรพารา
ไดส ใหบริการลูกคาที่เขารอชมภาพยนตร
ในวิกพาราไดส มองเห็นความเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนผานของสังคมในแตละยุคผานอาชีพ
คาขายอาหาร

1

เจาของธุรกิจรานอาหารใกลโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา

ประกอบอาชีพเปดรานอาหาร และมีที่พัก
ใกลกับวิกปตตานีรามา มีโอกาสพบปะ
ขายอาหารใหแกลูกคาที่เขาชมภาพยนตร
ในวิกปตตานีรามาครั้งที่วิกยังคงมีความรุง
เรื่อจนถึงยุคปดกิจการ พบเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของโรงภาพยนตรปตตานี
รามาในชวงทายกอนปดกิจการ

1

ทายาทผูดูแลกิจการโรงแรมศานติสุข

เปนทายาทที่ดูแล รับชวงตอกิจการโรงแรม
ศานติสุขจากบิดา ซึ่งมีโรงแรมตั้งอยูติดกับ
โรงภาพยนตรปตตานีรามา เกิดและเติบโต
อยูในบริเวณวิกปตตานีรามา มีโอกาสพบ
เห็นความรุงเรือง การเปลี่ยนแปลง การเลิก
กิจการของโรงภาพยนตร โรงแรมมีโอกาส
ตอนรับอาคัตุกะที่เกี่ยวของกับโรง
ภาพยนตร และภาพยนตรจํานวนมากมาย
หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ดารา นักรอง

1
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เชคเกอรหนัง นักพากยหนัง ฯล
ทายาทเจาของรานอาหารใกลโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา

เปนทายาทที่ดูแล รับชวงตอกิจการ
รานอาหาร ซึ่งตั้งอยูติดกับโรงภาพยนตร
ปตตานีรามา เกิดและเติบโตอยูในบริเวณ
วิกปตตานีรามา คลุกคลี วิ่งเลนบริเวณวิก
ปตตานีรามามาตั้งแตเด็ก มีประสบการณ
การทํางานอาสาดานโรงหนัง เชน เปนเดก
เก็บตั๋วหนัง ฯล มีโอกาสพบปะผูคนที่
เกี่ยวของกับหนัง และโรงหนังมากมาย เชน
ดารา นักพากย เชคเกอรหนัง ฯล มีเรื่อง
เลา ความทรงจํามากมายเกี่ยวกับโรงหนัง
ตั้งแตยุควิกหนังศรีเมือง ปตตานีรามา
พาราไดส มีโอกาสพบเห็นความรุงเรือง
การเปลี่ยนแปลง การเลิกกิจการของโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา

1

1. คนขับรถโฆษณาหนัง มีจํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 12 คนขับรถโฆษณาหนัง
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

เจาหนาที่ขับรถโฆษณาหนังประจําโรง มีหนาที่ขับรถโฆษณาหนังประจําวิกพารา
ภาพยนตรปตตานีรามาและพาราไดส ไดสและปตตานีรามา ทราบขอมูลเกี่ยวกับ
(Part time)
รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธหนังใน
ยุคที่ยังมีวิกหนัง

1

เจาหนาที่ขับรถโฆษณาหนังประจําโรง มีหนาที่ขับรถโฆษณาหนังประจําวิกปตตานี
ภาพยนตรปตตานีรามาและพาราไดส รามา ทราบขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
(Part time)
โฆษณา ประชาสัมพันธหนังในยุคที่ยังมี
วิกหนัง เปนผูสงตอขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่

1
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ทํางานเกี่ยวของกับโรงหนังที่ยังหลงเหลือ
อยูในปตตานี

9. เพื่อนบานที่อยูรอบ ๆ โรงหนัง มีจํานวน 2 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ
ดังนี้
ตารางที่ 13 เพื่อนบานที่อยูรอบๆโรงหนัง
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ทายาทเจาของกิจการโรงแรมศานติสุข เปนผูที่มีกิจการ และอาศัยอยูใกลโรง
ภาพยนตรปตตานีรามา ทราบขอมูลความ
เปนไปของโรงภาพยนตร อยูรวมสมัยยุควิก
ปตตานีรามา ดารา นักรอง นักพากย เชค
เกอร ผูที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตรปตตานี
รามา ไดเขามาใชบริการโรงแรมแหงนี้
อยางสม่ําเสมอ

1

ผูสืบทอดกิจการรานอาหารใกลโรง
ภาพยนตร

1

เปนผูที่มีกิจการรานอาหาร และอาศัยอยู
ใกลโรงภาพยนตรปตตานีรามา ทราบ
ขอมูลความเปนไปของโรงภาพยนตร อยู
รวมสมัยยุควิกปตตานีรามา และวิกอื่น ๆ
ในพื้นที่เมือง ปตตานี มีความคุนเคย และ
สนใจชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงภาพยนตรปตตานีรามาอยาง
สม่ําเสมอ เชน เดินตั๋ว เห็นจุดเริ่มตนและ
การปดกิจการของโรงภาพยนตรปตตานี
รามา ผูชมบางสวนไดอุดหนุนอาหารของ
รานแหงนี้กอนเขาชมภาพยนตร หรือหลัง
ชมภาพยนตร ดารา นักรอง นักพากย เชค
เกอร ผูที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตรปตตานี
รามา ไดเขามาใชบริการอาหารรานนี้อยาง
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สม่ําเสมอ
เจาของธุรกิจรานตัดเสื้อใกลโรง
ภาพยนตร

เปดรานตัดเสื้ออยูใกลโรงภาพยนตร
ปตตานีรามา สังเกตความเปนไป และการ
เปลี่ยนของโรงภาพยนตร ผูชมบางสวน
อุดหนุน ตัดเสื้อผาของรานตามแฟชั่นที่ได
ชมในภาพยนตร

2

เจาของรานอาหารใกลโรงภาพยนตร

เปนผูที่มีกิจการรานอาหาร และอาศัยอยู
ใกลโรงภาพยนตรปตตานีรามา อยูรวม
สมัยยุควิกปตตานีรามา และวิกอื่น ๆ ใน
พื้นที่เมือง ปตตานี ผูชมบางสวนไดอุดหนุน
อาหารของรานแหงนี้กอนเขาชมภาพยนตร
หรือหลังชมภาพยนตร

1

เจาของรานอาหารใกลโรงภาพยนตร

เปนผูที่มีกิจการรานอาหาร และอาศัยอยู
ใกลโรงภาพยนตรพาราไดส ทราบขอมูล
ความเปนไปของโรงภาพยนตร เห็น
จุดเริ่มตนและการปดกิจการของโรงภาพ
ยนตรพาราไดส ปตตานี ผูชมบางสวนได
อุดหนุนอาหารของรานแหงนี้กอนเขาชม
ภาพยนตร หรือหลังชมภาพยนตร

1

10. คนอื่นๆที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว เชน จิ๊กโก มาเฟย นายทุน ดาราที่แวะ
เวียนผานมา หรือ ชางตัดผม คนตัดเสื้อผา รานขายรองเทา เปนตน
มีจํานวน 1 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 14 คนอื่นๆที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว
กลุมเปาหมายรอง
เจาของรานถายภาพในตัวเมือง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ
มีรานถายภาพหรือหองภาพอยูใกลกับ
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จํานวน (คน)
1

ปตตานี

วิกคิงส วิกศรีเมือง ลูกคาของรานสวนใหญ
มีประสบการณชมภาพยนตรมากอน
บางสวนถายภาพโดยการแตงกายตาม
แฟชั่นที่ไดชมจากภาพยนตรในโรงง
ภาพยนตร ทั้งทรงผม เสื้อผา เชน ทรงผม
มิตรชัย บัญชา

11. อื่น ๆ
นอกจากนี้ โครงการวิจัยไดมีการเพิ่มกลุมเปาหมายรอง เพื่อเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม คานิยม ความเชื่อ ของผูคนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โดยที่
กลุมเปาหมายรองบางสวนไดอยูรวมสมัยการเปลี่ยนผานของความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้
มีจํานวน 8 คน แยกตามรายละเอียด หนาที่ และความเกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 15 อื่น ๆ
กลุมเปาหมายรอง

หนาที่ หรือความเกี่ยวของ

จํานวน (คน)

ผูนําศาสนาในชุมชนมุสลิมในตัวเมือง
ปตตานี

เปนผูนําศาสนาประจํามัสยิดในชุมชน
ปากน้ํา ยูโยดานภาษี อยูรวมสมัยยุคโรง
ภาพยนตรตาง ๆ ในพื้นที่เมือง ปตตานี
รับรู พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
พื้นที่เมืองปตตานี มีความรูดานศาสนา
อิสลาม และทราบหลักการวาดวยการ
นันทนาการตามหลักการศาสนาอิสลาม

1

หญิงชราสูงอายุในชุมชนคลองชาง
เมือง ปตตานี

เปนผูสูงอายุหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชน
คลองชาง เมืองปตตานี รวมสมัยกับยุค
วิกหนังในเมือง ปตตานีตั้งแตเริ่มมี
วิกหนังครั้งแรก ทราบขอมูล วิถีการ
ดําเนินชีวิต และอาชีพของผูคนในพื้นที่

1
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เมืองปตตานีในอดีต
ผูมีอาชีพขับรถแท็กซี่ประจําทาง
ปตตานี-ยะลา

อยูรวมยุคสมัยตั้งแตวิกนิวส-วิกพาราไดส
ทราบความเปลี่ยนแปลงของสังคมตั้งแต
ยุคอดีต-ปจจุบัน สังเกตการณ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผานของสังคมจาก
อาชีพขับรถแท็กซี่

1

แมคาขายเสื้อผามุสลิม และผาคลุม
มุสลิมในตลาดพิธาน เมือง ปตตานี
และตลาดนัดมือสอง รูสะมิแล เมือง
ปตตานี

ทราบขอมูลดานการแตงกายรวมสมัยของ
ผูคนในเมืองปตตานี แฟชั่นการแตงกาย
ของชาวมุสลิม รวมทั้งแฟชั่นผาคลุมผม
ของวัยรุนยุคปจจุบัน

3

พอคาขายเสื้อผามือสองตลาดนัดรูสะมิ
แล เมือง ปตตานี

ทราบขอมูลรูปแบบการแตงกายรวมสมัย
ของผูคนในเมืองปตตานียุคปจจุบัน
โดยเฉพาะเสื้อผามือสองซึ่งเปนที่นิยม
สําหรับวัยรุนและวัยอื่น ๆ ในยุคปจจุบัน
สะทอนแนวคิดที่มาของเสื้อผามือสอง
และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดานการ
แตงกายของผูคนในสมัยนี้

1

เจาของธุรกิจฉายหนังกลางแปลง ผูมีใจ
รักหนัง งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี
ป 2556

เปนกลุมเปาหมายรองที่มีความรู ใจรัก
ดานหนังกางแปลง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได
กับเรื่องราวของภาพยนตร การฉาย
ภาพยนตร การเดินทางของภาพยนตร
ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน และแนวโนมของ
ภาพยนตรในอนาคต

1

46

เกณฑการเลือกกลุมเปาหมาย และแหลงขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก และกลุมเปาหมายรองทั้งหมดดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปนผูที่มี
ความสําคัญตอการวิจัยโครงการนี้ และผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling) โดยเลือกจากผูที่รูจัก ญาติ และผูที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณตัวเมืองปตตานี และอาศัย
กลุมเปาหมายเหลานั้นชวยแนะนํากลุมเปาหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตร และภาพยนตร
โดยใชวิธีการแบบบอกตอ(Snowball Sampling) ซึ่งในการเก็บขอมูลดังกลาวใชวิธีการสัมภาษณ
แบบเปนทางการ (Formal interview) ในกรณีที่รูจักกับกลุมเปาหมายแลว และใชวิธีการแบบไมเปน
ทางการ (Informal Interview) ในกรณีที่บังเอิญพบกลุมเปาหมายที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องโรง
ภาพยนตรได

ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และกรุงเทพมหานคร โดยที่ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ในตัวเมืองปตตานี
ไดแก พื้นที่ ๆ เคยเปนที่ตั้งของโรงภาพยนตรตาง ๆ เชน โรงภาพยนตรนิวส โรงภาพยนตรคิงส โรง
ภาพยนตรศรีเมือง โรงภาพยนตรปตตานีรามา โรงภาพยนตรพาราไดส เพื่อถายทอดขอมูลเกี่ยวกับ
ภาพความทรงจําของโรงภาพยนตรในอดีต นอกจากนี้ยังไดมีการเก็บขอมูลบริบทของชุมชนในพื้นที่ตัว
เมืองปตตานีที่ตั้งอยูใกลกับโรงหนังตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
การถายทอดวิถีชีวิตของผูคนโดยเก็บขอมูลทั้งการบันทึกภาพนิ่ง วีดิโอในตลาด มัสยิดกลาง
แมน้ําปตตานี สถานที่นันทนาการของผูคนในเมืองตานี และนอกเมืองปตตานี บริเวณตัวเมืองปตตานี
โดยรอบ เพื่อใหเห็นบริบทแวดลอม แลเปรียบเทียบใหเห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผูคน
ตั้งแตยุคที่มีโรงหนัง-ปจจุบัน เทาที่สามารถจะทําได ซึ่งการเลือกพื้นที่ชุมชนดังกลาวนี้สอดคลองกับ
การตั้งถิ่นฐานของกลุมเปาหมายที่ไดคัดเลือก ซึ่งสวนใหญจะอาศัยอยูโดยรอบบริเวณริมแมน้ําปตตานี
และตั้งอยูไมหางจากโรงภาพยนตรในตัวเมืองปตตานีมากนัก
นอกเหนือการเก็บขอมูลดวยวิธีดังกลาวแลวยังไดมีการเก็บขอมูลดานเอกสารในพื้นที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี หอสมุดแหงชาติกรุงเทพฯ
รวมทั้งการเก็บขอมูลนอกพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยการลงพื้นที่สํารวจโรงภาพยนตรในตัวเมืองยะลา
และสัมภาษณเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับโรงหนังในเมืองยะลา คือ รงภาพยนตรโคลีเซียม ซึ่งเปนโรง
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ภาพยนตรแหงเดียวที่ยังคงมีอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยที่ขอมูลเหลานี้จะสามารถ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปลี่ยนแปลง รูปแบบนันทนาการของผูคนและสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไดอีกดวย

ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการนําเสนอเรื่องราวของผูคนเกี่ยวกับวิถีชีวิต คานิยม วัฒนธรรมการการนันทนาการ
ผานโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ผานเรื่องเลา ความทรงจํา ความรูสึก
โดยใชวิธีการการถายทําเปนภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนาในการใชภาพเลาเรื่อง ในรูปแบบ
Visual Art และบทสัมภาษณของความสุข และรอยยิ้มจะเปนสวนของความรูสึก ความทรงจํา การ
บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังปตตานีรามา คานิยม การใชโรงหนังเปนพื้นที่แหงการปฏิสัมพันธ
ของผูคนที่มีความแตกตางดานวัฒนธรรม ความเชื่อในพื้นที่ในอดีต พื้นที่และรูปแบบการผอนคลาย
ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานีทั้งในอดีตและปจจุบัน อันเปนการสะทอนมิติดานความคิด ความรูสึก
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของผูคนในพื้นที่ ฯล ทั้งในอดีต ปจจุบัน และทางเลือกในการผอนคลายของผูใน
พื้นที่ชายแดนใต ในการดําเนินชีวิตอยูในความตึงเครียดภายใตความขัดแยง และสถานการณความไม
สงบในพื้นที่ชายแดนใต โดยใชยุคสมัยของโรงภาพยนตรเปนขอบเขตของชวงเวลา ดังนี้
ยุคสมัยของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี แบงเปนภาพกวาง ๆ ดังนี้
1. ริเริ่ม ยุคเริ่มตนของการเขามาของโรงภาพยนตรในพื้นที่เมืองปตตานี
2. รุงเรือง ยุคแหงความรุงเรือง และความนิยมในการใชโรงภาพยนตรเปนพื้นที่เพื่อการผอนคลายและ
ความบันเทิง
3. รวยริน ยุคการเขามาของสื่อความบันเทิงประเภทอื่น ๆ การเปลี่ยนคานิยม วัฒนธรรมของผูคนใน
พื้นที่จังหวัดปตตานี การพยายามปรับตัวเพื่อความคงอยูของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
4. โรยรา ยุคแหงการคลายความนิยมในการชมภาพยนตรในเมืองปตตานี และการปดตัวของโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี
ทั้งนี้ โครงการวิจัยเรื่องนี้ จะขอเนนโดยการเลือกโรงภาพยนตรปตตานีรามา เปนโรงหลักใน
การนําเสนอ ตามประเด็นคําถามในการวิจัยคือ เมื่อผานยุคสมัยของโรงภาพยนตร ผูคนในพื้นที่ มี
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การปรับตัวเพื่อการผอนคลายในรูปแบบใดบาง แหลงหรือสถานที่ผอนคลาย และทํากิจกรรม
นันทนาการของผูคนในพื้นที่ปตตานีในยุคปจจุบันเปนอยางไร มีการปรับตัวเชนใดบาง

วิธีการศึกษาและการเก็บขอมูล
โครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร (Pattani
rama : Life to remember behind the scene) ไดมีการศึกษาโดยแบงเปน 2 สวน คือการศึกษา
เอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ไดแก
1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร ( Document research) งานวิจัย
วิทยานิพนธ หนังสือ ทั่วไป และวารสาร และสื่อตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกสถานที่คนควา ไดแก สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หอสมุดแหงชาติ หอภาพยนตรแหงชาติ และจาก
ฐานขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก ฐานขอมูลอินเตอรเน็ต และซอฟแวร รวมทั้งศึกษาจากเอกสาร
ภาพถาย ปายโปสเตอรโฆษณาภาพยนตร และสื่อตาง ๆ ที่สามารถหาไดทั้งในพื้นที่จังหวัดปตตานี
และนอกพื้นที่
2. การสํารวจ (Exploration) และการสังเกตการณ (observation) ทัง้ แบบสวนรวมและไมมสี ว นรวม
ทั้งกอน ระหวางและหลังการดําเนินโครงการวิจัย โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม คือจังหวัดปตตานี และ
จังหวัดยะลา ซึ่งเปนพื้นที่ ๆ กลุมเปาหมายอาศัยหรือทํางานอยู รวมทั้งเปนสถานที่ตั้งของโรง
ภาพยนตรตาง ๆ นอกจากนี้ โครงการวิจัยเรื่องนี้ยังใชระเบียบวิธีการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม ในกรณีที่มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลโดยใชวิธีการถายภาพยนตรเชิงมานุษยวิทยา
ทัศนา เพื่อบันทึกเรื่องราว ความทรงจําของกลุมเปาหมายในพื้นที่ การเก็บหลักฐาน ขอมูลเสื้อผา การ
แตงกายของผูคนในยุคสมัยที่ยังมีโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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ภาพที่ 1 การสํารวจพื้นที่โรงภาพยนตรในอดีต วิกคิงสปตตานี

ภาพที่ 2 การสํารวจพื้นที่โรงภาพยนตรในอดีต ปตตานีรามา
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3. การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth interview) บันทึกเสียง โดยสัมภาษณกลุมเปาหมายใน
โครงการฯ ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการบันทึกเรื่องราวจากคําบอกเลา ความทรงจําของผูคนใน
พื้นที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับกิจการโรงหนัง
ประสบการณดานการทํางานเกี่ยวกับโรงหนังทั้งที่อาศัยอยูในพื้นที่ และชวงที่เปนประสบการณกอน
การเขามาทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชวิธีการเก็บบันทึกเสียงดวยเครื่องอัดเสียง การ
ถายวีดิโอ และในกรณีที่กลุมเปาหมายไมสะดวกที่จะใหมีการบันทึกดวยวิธีการอัดเสียง หรือการถาย
วิดีโอ ผูวิจัยไดใชวิธีการบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึก พรอมทั้งการวาดภาพประกอบเรื่องราวที่ได
สัมภาษณจากแหลงขอมูลและกลุมเปาหมาย

ภาพที่ 3 สัมภาษณแบบเจาะลึก ผูอาศัยใกลบริเวณวิกคิงส ปตตานี
4. การสัมภาษณกลุมยอย ผูวิจัยไดใชวิธีการประชุมรวมกับกลุมเปาหมาย ตั้งแตเริ่มตนดําเนิน
โครงการวิจัย ระหวางการดําเนินการเก็บขอมูล โดยเฉพาะในชวงของการสัมภาษณกลุมเปาหมายที่
เปนชาวบานในชุมชนตาง ๆ ทั้งที่อาศัยอยูใกลบริเวณที่ตั้งของโรงภาพยนตร และที่มีประสบการณ
และความทรงเกี่ยวกับโรงภาพยนตร และภาพยนตร ที่เคยมีอยูในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดปตตานี
โดยที่ไดกําหนดเปาหมายของกระบวนการดําเนินในการประชุมกลุมยอยเพื่อใหชาวบานในพื้นที่อัน
เปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ ไดมีสวนรวมในการถายทอดเรื่องราวโดยมีวิธีการดังนี้
4.1 สัมภาษณกลุมยอยเพื่อรวมใหขอมูล โดยการสัมภาษณ การบันทึกเสียง การบันทึกดวย
วีดิโอ การถายภาพนิ่ง แลวนําขอมูลดังกลาวมาตัดตอเพื่อจัดทําเปนภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนา
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ภาพที่ 4 สัมภาษณกลุมยอยกลุมผูหญิงชุมชนคลองชาง
4.2
กลุมเปาหมายสัมภาษณกลุมยอยเพื่อรวมชมภาพยนตรและเสนอความคิดเห็นตอ
ภาพยนตรที่ไดนําเสนอเรื่องราวของตนเองและพื้นที่ ซึ่งโครงการวิจัยอาจนําขอมูลบาสวนจาก
ขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการเสริมประเด็นเนื้อหา มุมมองในการจัดทําภาพยนตรเชิงมานุษยวิทยา
ทัศนา
5. การถายภาพยนตรเชิงมานุษยวิทยาทัศนา การถายภาพนิ่ง ซึ่งเปนวิธีการที่ผูวิจัยไดกําหนดใหเปน
สวนสําคัญในการเก็บขอมูลในโครงการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหสามารถเก็บขอมูล ความรูสึกของผูใหขอมูล
ที่มีความเกี่ยวของกับยุคสมัยของโรงภาพยนตร รวมทั้งคนรุนหลังไดอยางมีชีวิตชีวา รวมทั้งการ
บันทึกภาพสถานที่ ผูที่มีความเกี่ยวของกับกิจการโรงภาพยนตร ชาวบานในพื้นที่ที่มีประสบการณ
รวม และอยูรวมยุคสมัยของโรงภาพยนตรตาง ๆ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี และบางสวนใน
จังหวัดยะลา ตลอดจนผูที่เคยชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร ผูที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจ
ตางๆ ตอโรงภาพยนตร ภาพยนตร รวมทั้ง วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลาย
ในยุคปจจุบัน ฯลฯ
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ภาพที่ 5 กระบวนการเก็บขอมูลดานมานุษยวิทยาทัศนา วิถีนันทนาการเยาวชน ริมแมน้ําปตตานี
นอกจากนี้ โครงการวิจัย ฯ ไดมีการเก็บขอมูลบริบทของพื้นที่ ชุมชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการวิจัย โดยการบันทึกขอมูลดวยวิธีการการถายภาพนิ่ง และถายวีดิโอ เพื่อนํามาใชประกอบใน
การตัดตอเพื่อจัดทําเปนภาพยนตรดานมานุษยวิทยาทัศนาในชวงระหวางและทายการดําเนินงาน
โครงการวิจัย

ทําไมจึงเลือกใชวิธีการบันทึกขอมูลดวยวิธีการมานุษยวิทยาทัศนา
หากกลาวถึงการชมภาพยนตรที่โรงภาพยนตรในอดีตนั้น มิใชเปนการชมที่สรางความ
บันเทิงเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเปนการเขาไปสัมผัสประสบการณที่นาตื่นเตนและเต็มไปดวย
ความรูสึก อารมณ ตามที่หนังไดนําเสนอเรื่องราวในภาพยนตร ฉะนั้น “วัฒนธรรมการชม
ภาพยนตร” จึงสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก ผูผลิตภาพยนตร และผูชมภาพยนตร
ในสวนของผูผลิตภาพยนตร เริ่มตั้งแตการจัดสรางภาพยนตรที่จะตองใชเงินทุนอยาง
มหาศาลและผลิตออกมาเปนสําเนาฟลมเพื่อการสงออกเพื่อนําไปฉายตามโรงภาพยนตรตาง ๆ
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธที่จําเปนจะตองมีการประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดความสนใจของผูคน เชน
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รูปแบบที่สะดุดตา นําเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวที่มีความนาสนใจ จนกระทั่งผูคนใหความสนใจและ
สละเวลาเพื่อที่จะยอมเสียเงินเขามาคนหาประสบการณในโรงภาพยนตร อาจจะดวยความคาดหวัง
วาจะไดเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ไมมีโอกาสไดเห็นงาย ๆ หรือ เรื่องราวที่เปนปรากฏการณทางสังคมที่
สามารถทําใหคนมีความรูสึกรวม รวมถึงเรื่องราวที่คนจะคาดหวัง ความฝน หรือเรื่องราวที่ชีวิตจริง
ไมสามารถทําได ทําใหผูคนเกิดจินตนาการ เปนตน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับเรื่องราวที่พยายามจะนําเสนอ
และพยายามใหผูคนที่เกิดความสนใจ ดึงดูดใหคนมาหาประสบการณในโรงภาพยนตร ทั้งนี้เมื่อ
ภาพยนตรเรื่องใดที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําใหเกิดกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน
แฟชั่นและการแตงกาย หรือประโยค คําพูดที่คนติดปาก ณ ชวงเวลานั้น ๆ อีกทั้งยังมีการเลียนแบบ
การกระทําหรือพฤติกรรมที่ทําใหตนเองรูสึกวาทันสมัย และไมเหมือนใคร
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการชมภาพยนตรนั้น ทําใหทั้งผูผลิตภาพยนตร ตัวกลางในการ
ถายทอดคือ(โรงภาพยนตร) และผูที่ชมภาพยนตร มีการปรับตัวไปพรอม ๆ กัน ทามกลางกระแส
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน ผูผลิตภาพยนตร ก็ตองพยายามทําความเขาใจสังคมและผูชม
วาควรจะนําเสนอและดึงดูดผูชมอยางไร ในขณะที่โรงภาพยนตรก็ตองเลือกภาพยนตรรวมถึงรูปแบบ
การบริการที่อํานวยความสะดวกและความแกผูชม ในขณะที่ผูชมเองก็คาดหวังวาภาพยนตร และโรง
ภาพยนตรที่ตัวเองชอบนั้น จะสามารถสรางความบันเทิง ประสบการณ หรือการเดินทางไปพรอม ๆ
กับการบริการของโรงหนัง
ในสวนของพื้นที่ที่ศึกษา........ “ปตตานีไมมีโรงหนัง” คํากลาวนี้เปนคําที่สะดุด.........ใน
สวนของพื้นที่ ในการรับรูทั่วไปคือ เปนพื้นที่ที่เต็มไปดวยความรุนแรง และไมคอยปลอดภัย แต
ความสนใจของผูเขียนทําใหยอนคิดกลับไปในอดีตวา “ปตตานีมีโรงหนัง” โรงหนังที่มีนั้นเปน
อยางไร? กลุมคนที่เขาไปดูเปนใคร ? ผูคนในสมัยปจจุบันกับอดีตมีความแตกตางหรือไม และมี
สาเหตุอะไร เปนพื้นที่ของคนไทยมุสลิมเทานั้นหรือไม และอะไรเปนสาเหตุใหโรงภาพยนตรเหลานั้น
หายไป รวมถึงผูคนที่ใหความสําคัญกับโรงหนังในปจจุบันมีคนกลุมไหนบางที่พยายามจะเรียนรูและ
จดจํา และยังมีอีกมากมายที่จะสามารถนํามาเรียงรอยกันใหเห็นภาพกวางของสังคมยอนกลับไปใน
ยุค “ปตตานีมีโรงหนัง” และมีแหลงบันเทิง และผูคนใชชีวิตแตกตางออกไปจากปจจุบันมากนอย
เพียงใด
โครงการวิจัยปตตานีรามาจึงเปรียบเสมือนการคนหาและบันทึกประสบการณของผูคนใน
อดีตที่ไดมีโอกาสสัมผัสประสบการณและรวมความรูสึก ที่ไดรับนอกเหนือจากการชมภาพยนตรเพียง
อยางเดียว โครงการวิจัยยังมุงหมายที่จะมองหาประสบการณอื่นๆที่สะทอนบริบทแหงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตางๆ อีกดวย
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แมวาในปจจุบันพื้นที่ของโรงภาพยนตรในพื้นที่ปตตานี นั้นไดถูกแปลงเปลี่ยนหนาที่จากการ
ใหความบันเทิงในการชมภาพยนตรเปนอยางอื่นหมดแลว เชน โรงภาพยนตรคิงสถลมลงเพราะการถูก
ทิ้งราง โรงภาพยนตรศรีเมืองถูกปรับเปลี่ยนเปนซุปเปอรมาเก็ต โรงภาพยนตรปตตานีรามาถูกทุบทิ้ง
เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่รอการกอสรางเปน TK park โรงภาพยนตรพาราไดสไดถูกดัดแปลงเปนที่เลี้ยง
นกนางแอนเพื่อการคา แตอยางไรก็ดีผูวิจัยมีความสนใจที่จะเก็บบันทึกประวัติศาสตรของอดีตแหลง
ความบันเทิงเหลานี้ไวกอนที่จะเลือนจางไปในกาลเวลา เพราะผูวิจัยเชื่อวาบรรยากาศ และบริบทของ
สังคมในปจจุบันนี้ ไมไดเอื้ออํานวย ตอการกลับมาของโรงภาพยนตรในรูปแบบเดิมอีกครั้ง หรือ
รูปแบบใดๆจะถูกรื้อฟนกลับมาใหม นับวันความหลังและความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตร กําลังจะ
เลือนไปอยางรวดเร็ว องคประกอบตางๆที่มีความสําคัญยิ่งของโรงภาพยนตร คือ คนทํางานใกลชิดโรง
ภาพยนตรตางก็อพยพยายถิ่น หรือกําลังจะออกจากพื้นที่ การติดตามสืบคนเปนไปไดยากตอการ
ติดตอ ดังนั้นจึงมีความจําเปนยิ่งตองบันทึก ทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา ทั้งภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกเสียง เพื่อนําเสนอ สื่อสารตอคนดูใหใหไดจินตนาภาพมากที่สุด

แนวทางตอไปทางมานุษยวิทยาทัศนาคืออะไร สําคัญมากนอยเพียงใด
กระบวนการทําวิจัยที่ทําโดยการคนควา จดบันทึก เขียน สังเคราะห และวิเคราะห เรียบ
เรียงเปนบันทึกผลงานวิจัยนั้นมีความสําคัญตอการจัดการองคความรูตอประวัติศาสตรของโรง
ภาพยนตรและสังคมในอดีต อันเนื่องมาจากโรงภาพยนตรอันเปนวัตถุพยานที่สําคัญไดเปลี่ยนสภาพ
หรือแมกระทั่งสูญสลายไปแลว ดังนั้นการบันทึกประสบการณหรือประวัติศาสตรบอกเลาของบุคคลจึง
อาจกลาวไดวาเปนวิธีการนําเสนอที่สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษามากที่สุด ดวยการ
นําวิธีการทางดานมานุษยวิทยาทัศนาก็เปนเครื่องมือที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการบันทึกดวยรูปแบบ
ของภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ แสดงความประจักษและเปนจริงตอหนากลอง เรื่องราวและอารมณ
ของผูใหขอมูล (ผูถูกสัมภาษณ) เห็นการแสดงออกที่มีอารมณ ความรูสึกน้ําเสียงที่แสดงออกในแบบที่
ภาพสองมิติ หรือ ลายลักษณอักษรไมสามารถทดแทนได และเมื่อนําภาพและเนื้อหาเหลานั้นมาคัด
สรร และเรียบเรียงอยางซื่อสัตย ซึ่งสะทอนความจริงเหลานั้นไดก็จะเปน สื่อที่จะสะทอนทั้งเรื่องราว
ประสบการณ รวมทั้งผูเลาเปนอยางดี
ทีมผูวิจัยไดลงพื้นที่วิจัย สํารวจ บันทึกภาพและเสียง โดยคํานึงถึงองคประกอบ หลักๆ 3-4
ประการดวยกัน คือ
1. ความหลากหลายของคนในสังคม การสัมภาษณผูคนที่ผานประสบการณการชม
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ภาพยนตรในโรงภาพยนตรในอดีตและเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนปจจุบัน ทั้งชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธ เพื่อในเห็นภาพรวมของความบันเทิงในอดีต มุมมอง ทัศนคติ
ศาสนา เพศ อายุ อาชีพที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตร สัมภาษณกลุม สัมภาษณเดี่ยว เพื่อใหได
ความเห็นที่มีหลากหลายมิติ
2. พื้นที่อดีต ของโรงภาพยนตรทั้งสี่แหง ในปจจุบัน เปนการเก็บบันทึกที่แสดงออกใหถึง”
ความพรอง” หรือ การหายไป” ของโรงภาพยนตรในอดีต เพื่อใหผูชมตระหนักตอ “ความไมมีอยู”
เพื่อใหผูชมไดฉุกคิด และตระหนักรูถึงสิ่งที่ไมปรากฏในภาพในปจจุบัน
3. บริบททางสังคมปจจุบันของพื้นที่ และมิติทางสังคมของคนบนพื้นที่ ปจจุบัน อะไรคือสิ่ง
ทดแทนการสันททนาการ ออกไปพักผอนนอกบาน ในจังหวัดปตตานี ซึ่งเปนพื้นที่ ที่มีธรรมชาติ และ
ชายหาดที่สวยงาม มีแหลงทองเที่ยวที่ใชพักผอนหยอนใจมากมาย เปนการทดแทนโรงภายนตร
4. ภาพจาก Archive จากแหลงตางๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวนั้น การหา
ภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพภาพเคลื่อนไหว เพื่อสรางภาพจินตนาการของผูชมใหไดรับรูและ
เขาใจ จังหวัดปตตานีในอดีต ที่ผานมากวา 40 ป

การทํางานมานุษยวิทยาทัศนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
การทํางานในแบบมานุษยวิทยาทัศนานั้น เปนการถายภาพและบันทึกจากการถายทําและ
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเปนปจจุบันที่มิไดปรุงแตง การบันทึกภาพและเสียงตองเกิดตามความสะดวกของ
ผูใหสัมภาษณตามแตสถานการณนั้น ๆ จะอํานวยใหหรือไมก็ตาม ดังนั้นผูเขียนและทีมงานนักวิจัย
จะตองใชการบันทึกที่รวดเร็วและเตรียมความพรอมไวเสมอ เชนการเตรียม ปรึกษากันลวงหนาวา
ความเปนไปไดที่จะเผชิญปญหาอะไรบางในการบันทึกภาพ และเสียง ซึ่งผลก็เปนที่นาพอใจและไมนา
พอใจปะปนกันไป อันเกิดจากสถานการณที่คาดไมถึง คาดไมถูกและไมเปนไปตามคาดหมาย เชนการ
พูดคุยสัมภาษณในเรือระหวางชมโรงภาพยนตรที่อยูใกลกับแมน้ํา การเก็บเสียงสัมภาษณที่ติดเสียง
รบกวนจากเครื่องยนตเรือเขามาเปนสวนปะปนกับเสียงพูดคุยดวย การสัมภาษณดวยภาษามลายูที่
ผูวิจัยไมเขาใจแตทางทีมงานนักวิจัยเปนผูใชภาษามลายูไดเปนอยางดีการใหขอมูลที่ไดรับก็ราบรื่น
และเปนกันเอง เปนตน
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ภาพที่ 6 กระบวนการทํางานดานมานุษยวิทยาทัศนาในพื้นที่ชายแดนใต (1)

ภาพที่ 7 กระบวนการทํางานดานมานุษยวิทยาทัศนาในพื้นที่ชายแดนใต (2)
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ในเบื้องตนการวิจัยนั้นมีงบประมาณที่จํากัด และอันเนื่องมาจากสถานการณในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทางทีมงานวิจัยจํากัดขอบเขตการทํางานวิจัยอยูบนพื้นที่จังหวัดปตตานีเทานั้น แต
ผูใหขอมูลและลักษณะขอมูลที่เปนประโยชนนั้นครอบคลุมไปในเขตเทศบาลเมืองยะลาดวย ดังนั้นจึง
ตองขยายการหาขอมูลในพื้นที่ทั้งจังหวัดปตตานีและจังหวัดยะลา ซึ่งพื้นที่จากเทศบาลนครปตตานี
และยะลามีระยะทางหางกันไมมากนัก แตระยะเวลาการเดินทาง และเวลาการใหสัมภาษณขอมูล ก็
ยังควรอยูในขอบเขตของเวลากลางวันอันเนื่องมาจากการลงพื้นที่การเดินทางมีความสุมเสี่ยงในเวลา
กลางคืน

ความ ยาก-งายสําคัญในการลงพื้นที่ทําวิจัย
สถานการณในพื้นที่เปนอุปสรรคสวนหนึ่งในการลงพื้นที่วิจัย กลาวคือ ในบางครั้งบางเดือน
ในชวงการลงพื้นที่วิจัยก็เปนชวงเวลาอันหวาดระแวงโดยบังเอิญ เชน ครบรอบเหตุการณที่ กรือเซะ
หรือ การขนปนใหญตานี เปนตน แมสถานการณทั่วๆไปของคนในพื้นที่จะดําเนินตามปกติ แตการที่
ทหาร ตํารวจ เพิ่มกําลังและการตรวจตรามากขึ้น ก็ทําใหดูนาหวาดระแวง ระแวดระวังมาก ทําใหผูให
ขอมูลเกิดความหวาดระแวงในการใหความรวมมือ เชน การไมยินยอมใหสัมภาษณ การไมยินยอมให
บันทึกภาพ บันทึกเฉพาะเสียง การหลีกเลี่ยงในการพูดคุย เปนตน
ความเปนคนในพื้นที่ของทีมงานวิจัย ในการชวยเหลือจัดการตอการลงพื้นที่วิจัยมีสวนสําคัญ
และเปนปจจัยหลักในการนํามาซึ่งขอมูลที่สําคัญ ตาง ๆ มากมายในงานวิจัย โดยปกติชุมชนสวนใหญ
ในพื้นที่ปตตานีนั้นเปนสังคมที่มีคนไทยมุสลิมเปนประชากรสวนใหญในพื้นที่ และเปนสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมคอนขางมากในชวงระยะเวลาที่โรงภาพยนตรรุงเรืองและรวงโรย ซึ่งเปนไปได
อยางมากวาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมจะมีผลกระทบทางตรงตอแหลงบันเทิงและโรง
ภาพยนตรในจังหวัดปตตานี ทางทีมวิจัยจึงมุงความสนใจไปที่ชุมชนไทยมุสลิมเปนพิเศษ การสืบคน
ขอมูลจึงมีความพิเศษอยางยิ่งที่ตองใชความสามารถพิเศษของนักวิจัยที่เปนคนในพื้นที่และเปนผูที่
เขาใจการวิจัยทางสังคม และอยูรวมเปนพยานตอการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผานของสังคมในชุมชน
มุสลิมในจังหวัดปตตานี การเขาถึงพื้นที่ที่คนนอกพื้นที่ไมสามารถเขาถึงและสรางความไววางใจ เปน
กันเองอันรวดเร็วไดในการเขาถึงขอมูล โดยการบันทึกภาพแบบวีดีโอ และการเปนนักวิจัยที่เปนคน
ในพื้นที่ขจัดปญหาในเรื่องการเลือกการสัญจรไปที่ตาง ๆ ดวยความมั่นใจและปลอดภัยทุกๆครั้งที่ลง
หาขอมูลนอกพื้นที่ เชน การใชรถ”โชเลย” หรือมอเตอรไซคพวงขางในการเดินทางไปรอบ ๆ เขต
เทศบาล การใชแทกซี่เบนซในการเดินทางขามจังหวัดและพื้นที่ รอบนอกเขตเทศบาล
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การมองบริบททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผานโรงภาพยนตร ปตตานีรามา
ในมุมมองของคนนอก
จากประสบการณการลงพื้นที่ หาขอมูล การบันทึกภาพ การพูดคุยกับผูผานประสบการณในการ
ชมภาพยนตร และผูเกี่ยวของกับโรงภาพยนตรในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง จังหวัดปตตานีนั้น ผูเขียน ได
ทบทวนและไดขอสรุปเบื้องตนวา การยอนรอยอดีตของโรงภาพยนตรปตตานีรามา ซึ่งเปนโรง
ภาพยนตรที่เกิดขึ้นในยุครุงเรืองของความบันเทิงในรูปแบบมโหรสพภาพยนตรในจังหวัดปตตานีนั้น
ไดสะทอนภาพความนาสนใจของบรรยากาศทางสังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดปตตานีในยุคนั้น ที่มี
ลักษณะแตกตางจากบรรยากาศทางสังคมในปจจุบันเปนอยางมาก มีปจจัยสําคัญๆ หลายอยางที่มี
ความคลายคลึงกันของการปดกิจการโรงภาพยนตรในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ อันไดแก
1. การปรับตัวตอกระแสความนิยมของเทคโนโลยี วีดีโอ และทีวี ของคนในสังคม มีสวนสําคัญ
อยางมากตอการชมภาพยนตรในโรงที่ตองจายเงินและสละเวลาเพื่อมาใชชวงเวลาในการชมภาพ ยนตร แตกตางกับวีดีโอ และทีวีที่สามารถรับชมในบานและมีความเปนสวนตัวสูง สามารถรับชมได
มากครั้งไดไมจํากัดเวลาและความตองการชมเมื่อใดก็ได
2. การเสื่อมความนิยมในตัวภาพยนตรที่ไมทําใหเกิดแรงจูงใจ ภาพยนตรที่ถูกนํามาจัดฉายตอง
ผานการคัดสรรและการแขงขันในการนําเขาฉายในโรงภาพยนตร และเมื่อหนังที่ไดรับความนิยมใน
พื้นที่หนังและไมนิยมในตางพื้นที่ ทําใหการคาดการณที่ผิดพลาด ประกอบกับผูคนสามารถมีทางเลือก
ที่หลากหลายในการหาชมภาพยนตรในประเภทที่ตนเองตองการได จึงนําไปสูการฉายภาพยนตรที่
ผูชมตองชมในสถานที่ปกปดและจํากัดอายุคนดู เชน ภาพยนตร เรท อาร เอ็กซ เปนตน
3. สังคมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการเขาหาศาสนามากขึ้น ความบันเทิงใน
รูปแบบภาพยนตรซึ่งขัดกับหลักการทางศาสนาจึงเสื่อมความนิยมลง นับไดวาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนี้มีความนาสนใจและแตกตางไปจากพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยการผูชมสวนใหญปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและความสนใจในทางสันททนาการซึ่งเปนคนสวนใหญในจังหวัดปตตานี มีผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดตอโรงภาพยนตรอันเปนสถานบันเทิงที่อาศัยการเขาชมของคนหมูมาก
4. สภาพและบรรยากาศโรงภาพยนตร ไมกอใหเกิดการเขาชม เมื่อความนิยมเสื่อมคลายลง
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โรงภาพยนตร ซึ่งครั้งหนึ่งเปนสถานที่ที่รองรับคนหมูมากและทันสมัยอยูเสมอ ก็ตกอยูในสภาพที่
ตองการการดูแลมาก และมีคาใชจายสูง จึงถูกละเลยและซอมแซม เมื่ออยูในสภาพทรุดโทรมผูชมก็
ลดนอยลง ทัศนคติของการเขาโรงภาพยนตร ก็เปลี่ยนไปในทางไมดี ในที่สุดจึงตองปดตัวลง
5. สถานการณเหตุการณไมสงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตที่ยืดเยื้อ ทําใหผูชมหลีกเลี่ยง
การไปสถานที่ที่มีคนหมูมาก และคล่ําคลาดวยคนแปลกหนาที่ไมรูจัก
แมการทํางานวิจัยที่มีขอจํากัดมากมายทั้ง เวลา งบประมาณ การใหความรวมมือ และวัตถุ
และสิ่งตาง ๆ รวมทั้งสถานที่ไดหายไป ยากที่จะคนความาไดในเวลาที่จํากัด อยางไรก็ดีการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการบันทึก วิเคราะห
พรรณนาและวิธีการถายทําขอมูลเชิงภาพยนตรมานุษยวิทยาทัศนาในแบบที่ใชภาพเลาเรื่อง รูปแบบ
สารคดีที่ทดลองเลาแบบศิลปะและการทดลองภาพ การบันทึกเรื่องเลาและประสบการณตาง ๆ อัน
หลากหลายของพื้นที่และพูดในมุมมองที่แตกตาง ทางทีมงานก็คาดหวังวา ในอนาคตโครงการวิจัยจะ
เปนสวนหนึ่งในการเก็บรวบรวมหลักฐาน วาครั้งหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของการเปลี่ยนแปลงสังคม
ในปตตานีนั้น มีชวงเวลาที่มีโรงภาพยนตรและความบันเทิงเติบโตมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต

ทั้งนี้ ทางโครงการวิจัยไดมีการรวบรวม วิเคราะหขอมูลตามโครงสรางกรอบแนวคิดคําถามใน
การวิจัย รวมทั้งแบบสอบถามที่ใชในสัมภาษณ ดังนี้ (แบบสอบถามสามารถดูไดจากตารางดาน
ลางสุด)
วัตถุประสงคโครงการวิจัย
1. เพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต ความทรงจําโดยการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ เกี่ยวกับการผอน
คลายโดยการชม ภาพยนตร ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผานการนําเสนอในรูปแบบงานเอกสาร
ผสมสานกับการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรทางมานุษยวิทยาทัศนา
2.
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยใชกิจกรรม
นันทนาการ คือ โรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
3. เพื่อศึกษาขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรง
จําและความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
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กรอบแนวคิด และคําถามในการวิจัย
1.งานวิจัยและภาพยนตรเรื่องนี้จะสามารถเปนสวนหนึ่งของการถายทอดความคิด ความรูสึก
และความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายและความบันเทิงของผูคนในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรง
ภาพยนตรในพื้นที่เมืองปตตานีในอดีต ไดโดยการนําเสนอในรูปแบบ และเทคนิควิธีการใดบาง
2. ทางเลือกเพื่อการผอนคลายความเครียดของผูคนในพื้นที่ชายแดนใตที่เหมาะสมควรเปน
รูปแบบใด และพื้นที่ในการนําเสนอควรเปนอยางไร
3. คนยุคปจจุบัน และคนรุนใหมในพื้นที่มีวัฒนธรรมในการผอนคลายทามกลางสถานการณ
ความขัดแยงในพื้นที่อยางไรบาง
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แบบสอบถามสําหรับใชสัมภาษณ
โครงการวิจัย เรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene)

ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุลผูใหขอมูล………………………………………เบอรโทรศัพท...............................
อายุ

เพศ อาชีพ

ระดับการศึกษา

ศาสนา สามัญ

ที่อยู

………………………………………………………………..

ใหขอมูลเกี่ยวกับ

โรงภาพยนตรศรีเมือง

โรงภาพยนตรคิงส

โรงภาพยนตรพาราไดส โรงภาพยนตรปตตานีรามา
รูปแบบการผอนคลายภายหลังยุคโรงภาพยนตรฯ
ความเกี่ยวของกับขอมูล
กลุมเปาหมายหลัก
เจาของกิจการ ผูริเริ่ม
คนดู ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอ
โรงหนัง ตอภาพยนตร
คนฉายหนัง หรือคนที่เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย
วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มีทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุค
ปจจุบัน
อื่นๆ ระบุ..........................................................................
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กลุมเปาหมายรอง
คนเดินตั๋ว
คนสงฟลม คนสงหนัง
สายหนัง
คนขายตั๋ว
คนพากยหนัง
คนเขียนโปสเตอรหนาโรงหนัง
คนขายของ/ คนขี่รถรับจาง/ คนขายตั๋วผีหนาโรง
คนขับรถโฆษณาหนัง
เพื่อนบานที่อยูรอบๆโรงหนัง

ระบุชุมชน..............................

คนอื่นๆที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาว เชน จิ๊กโก มา
เฟย นายทุน ดาราที่แวะเวียนผานมา หรือ ชางตัดผม คนตัดเสื้อผา รานขายรองเทา เปนตน
ประสบการณความชํานาญ (ทํามากี่ปแลว/ทําอะไรมาบางที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตร เลา
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลที่ตนเองทํา บริบทสังคมในยุคนั้น เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย คานิยม การ
ใชชีวิต กิจกรรมนันทนาการ(ที่นอกเหนือจากโรงหนัง) สถานที่ทํากิจกรรมนันทนาการ ราคาตั๋วหนัง
คาครองชีพ) …………………………………………………………………………………......................................
ขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร
- อายุโรงภาพยนตร/ประวัติในเบื้องตน เชน การกอสราง การปดกิจการ เจาของกิจการ ความรวมมือ
รูปแบบ ลักษณะโรงภาพยนตร/สถานที่ตั้ง
- ปจจุบัน/อนาคตของสถานที่ผอนคลาย/กิจกรรมนันทนาการที่อยากใหเปน (ตัวเรา คนในพื้นที่)
- ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ …………………………
- เอกสารอื่น ๆ ประกอบเรื่องโรงภาพยนตร บริบททางสังคม ( ) ภาพถาย/วาด ( ) เอกสาร ( ) ขอมูล
อื่น ๆ
วันเดือนปที่เก็บขอมูล............................. ผูเก็บขอมูล...............................................
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แบบสอบถามสําหรับใชสัมภาษณกลุมยอย/พูดคุยในชวงถายเก็บขอมูล
ดวยวิธีการบันทึกเปนภาพยนตรทางมานุษยวิทยาทัศนา
โครงการวิจัย เรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene)
ขอมูลกลุมเปาหมาย
พื้นที่/ชุมชน ................................................................................
จํานวนผูใหขอมูล ................................................................................
ขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตร/การนันทนาการ
- ประสบการณที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร
- อายุโรงภาพยนตร/ประวัติในเบื้องตน เชน การกอสราง การปดกิจการ เจาของกิจการ ความรวมมือ
รูปแบบ ลักษณะโรงภาพยนตร/สถานที่ตั้ง
- บริบทสังคมในยุคนั้น เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย คานิยม การใชชีวิต กิจกรรมนันทนาการ(ที่
นอกเหนือจากโรงหนัง) สถานที่ทํากิจกรรมนันทนาการ ราคาตั๋วหนัง คาครองชีพ
- ปจจุบันที่มีสถานการณในพื้นที่มีรูปแบบการนันทนาการแบบใด/อนาคตของสถานที่ผอนคลาย/
กิจกรรมนันทนาการที่อยากใหเปน (ตัวเรา คนในพื้นที่) (หากเปนวัยผูใหญ วัยรุน เด็ก ผูสูงอายุ ผูหญิง
ผูชาย อยากไดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบใด)
- ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ………………………………………………………/อยากดูหนังในรูปแบบใด……
- เอกสารอื่น ๆ ประกอบเรื่องโรงภาพยนตร บริบททางสังคม ( ) ภาพถาย/วาด ( ) เอกสาร ( ) ขอมูล
อื่น ๆ
วันเดือนปที่เก็บขอมูล............................. ผูเก็บขอมูล...............................................
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บทที่ 4
บริบทชุมชน
เนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene) ไดทําการเลือกกลุมเปาหมาย ที่มี
ขอบเขตดานพื้นที่ที่อาศัยอยูใน 2 พื้นที่หลัก คือ จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
1. จังหวัดปตตานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่กลุมเปาหมายอาศัยอยู โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล
โรงภาพยนตรที่เคยตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รวมทั้ง พื้นที่ ๆ เคยเปนที่ตั้งของโรง
ภาพยนตรตาง ๆ เชน โรงภาพยนตรนิวส โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรศรีเมือง โรงภาพยนตร
ปตตานีรามา โรงภาพยนตรพาราไดส เพื่อใหสามารถสามารถถายทอดขอมูลเกี่ยวกับภาพความทรงจํา
ของโรงภาพยนตรในอดีต
นอกจากนี้ ไดมีการถายทอดวิถีชีวิตของผูคนโดยเก็บขอมูลทั้งการบันทึกภาพนิ่ง วีดิโอใน
ตลาด มัสยิดกลาง แมน้ําปตตานี สถานที่นันทนาการของผูคนในเมืองตานี และนอกเมืองปตตานี
บริเวณตัวเมืองปตตานีโดยรอบ เพื่อใหเห็นบริบทแวดลอม และเปรียบเทียบใหเห็นถึงสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผูคนตั้งแตยุคที่มีโรงหนังจนถึงปจจุบัน เทาที่สามารถจะทําได ซึ่งการเลือก
พื้นที่ชุมชนดังกลาวนี้สอดคลองกับการตั้งถิ่นฐานของกลุมเปาหมายที่ไดคัดเลือก ซึ่งสวนใหญจะอาศัย
อยูโดยรอบบริเวณริมแมน้ําปตตานี และตั้งอยูไมหางจากโรงภาพยนตรในตัวเมืองปตตานีมากนัก ทั้งนี้
เกณฑในการเก็บขอมูลพื้นฐานดานชุมชนในโครงการนี้ จะขอนําเสนอเฉพาะในสวนที่มีการเก็บขอมูล
จากผูใหขอมูลที่เนนการสัมภาษณกลุมยอย และในกรณีที่เปนการใหขอมูลรายบุคคล จะเลือกเฉพาะ
ชุมชนที่กลุมเปาหมายมีจํานวนความถี่ในการใหขอมูลมากกวา 2 คน หรือ 2 ครั้งขึ้นไปเทานั้น
ขอมูลพื้นฐานจังหวัดปตตานี
ประวัติศาสตร ความเปนมาของปตตานีในอดีต
จากหลักฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดีย ที่ปรากฎ นาม
เมืองของรัฐสําคัญแหงหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียงตามสําเนียงในแตละภาษา เชน หลังยาซูว ,
หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน พุทธศตวรรษที่ 11-12 และ 16-18) ,ลังคาโศกะ ,อิลงั กาโศกะ (ภาษา
สันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธศตวรรษที่ 9 และพุทธศตวรรษที่ 16) ,เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา พุทธ
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ศตวรรษที่ 20) ,ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ พุทธศตวรรษที่ 21) ,ลังกะสุกะ ,ลังกาสุกะ (ภาษามลายู
พุทธศตวรรษที่ 24) (wheatly 1961 Sklling 1992:131; อมรา ศรีสุชาติ 2540: กรมศิลปากร
2540:10)
ชื่อที่ปรากฏนี้ นักวิชาการสันนิษฐานวานาจะเปนชื่อเมืองเดียวกัน ที่เคยตั้งอยูในรัฐเคดะห
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปตตานีในประเทศไทย แตในสมัยหลังศูนยกลางของเมืองแหง
นี้นาจะอยูในจังหวัดปตตานี เนื่องจากชาวพื้นเมืองในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 25
ยังกลาววาเมืองปตตานี พัฒนาขึ้นมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคลองกับตํานานเมืองไทรบุรีที่กลาววา
ราชามะโรงมหาวงคทรงสรางลังกาสุกะบนฝงตะวันตกที่เคดะห และพระราชนัดดาของพระองคไดมา
สรางลังกาสุกะที่ปตตานี ชาวพื้นเมืองปตตานีเรียกบริเวณแถบนี้วาลังกาสุกะมา จนกระทั่งแมน้ํา
ปตตานีเปลี่ยนทางเดิน (หมอมเจาจันทรจิรายุ รัชนี2539:107)
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลงไปเนื่องจากขอจํากัดทางภูมิศาสตรและ
ศาสนาวัฒธรรมของชาวเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเชื่อวา
ปตตานีเปนที่แวะพักจอดเรือเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาระหวางพอคาชาว อินเดียทางตะวันตกกับ
พอคาชาวจีนทางตะวันออก และชนพื้นเมืองบนแผนดินและตามหมูเกาะใกลเคียงตาง ๆ นอกจากนั้น
ยังเชื่อมั่นอีกดวยวาปตตานีเดิมเปนอาณาจักรที่เกาแกตามที่ปรากฎในเอกสารโบราณที่กลาวมา (ภัคพ
ดี อยูคงดี,มปป:2)
หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงรองรอยของความเจริญรงเรืองในอดีตของปตตานีที่บริเวณ
อําเภอยะรังเปนซากรองรอยของเมืองโบราณขนาดใหญซอนทับกันถึง 3 เมือง มีซากเปนโบราณสถาน
ปรากฏอยูไมนอยกวา 40 แหง ซากเนินโบราณสถานบางแหงไดรับการขุดแตงและอนุรักษไว เชน
โบราณสถานบานจาเละ 3 แหง ซึ่งเปนซากอาคารศาสนสถานกออิฐที่มีการขัดแตงประดับฐานชั้นลาง
ๆ และยังคนพบโบราณวัตถุจํานวนมาก เชน สถูปจําลองดินเผา พระพิมพดินดิบ และดินเผาบางชิ้นมี
ตัวอักษรซึ่งนักภาษาโบราณอานและแปลวาเปนอักษรปลลวะ (อินเดียใต) ภาษาสันสกฤตเขียนเปน
คาถาเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสัตวสัมฤทธิ์และเศษภาชนะดินเผาประเภทตาง ๆ
โบราณวัตถุเหลานี้มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (กรมศิลปากร, 2535)
สอดคลองกับจดหมายเหตุจีนที่ไดกลาวถึงไว นอกจากนั้นหลักฐานที่ไดขุดคนพบยังแสดงใหเห็น
ดวยวาบริเวณที่เปนที่ตั้ง อําเภอยะรังในปจจุบัน เปนชุมชนที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนาพุทธที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดียไวอยางเต็มที่ มีความสัมพันธกับดินแดน
ใกลเคียง เชน บริเวณดินแดนภาคกลางของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนดวย และคง
จะเปนชุมชนที่มีกิจกรรมสืบตอเรื่อยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 15 กอนที่อาณาจักรศรีวิชัยจะมี
อํานาจรุงเรืองครอบคลุมคาบสมุทรมลายูในที่สุด (ภัคพดี อยูคงดี ,มปป.:2)
นักภูมิศาสตรเชื่อวา เมืองโบราณขนาดใหญที่บริเวณอําเภอยะรังนั้นหมดความสําคัญลงนาจะมี
เหตุผล ประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลชวงระยะเวลา 1,000 ปที่ผานมา โดย
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ลดลงไประดับหนึ่งมีผลทําใหชายฝงทะเลถอยหางออกไปจากเดิม ดังนั้น ที่ตั้งของชุมชนจึงไม
เหมาะสมที่จะเปนทําเลของการเปนเมืองทาคาขายอีกตอไป และนํามาซึ่งการยายที่ตั้งของเมืองใน
ระยะเวลาตอมา ซึ่งสัมพันธกับตํานานการสรางเมืองปตตานีที่กลาวไวในหนังสือหลายเลม เชน
Hikayat Patani:Story of Patani ของ A.Teeuw และ D.K.Wyatt:Sajaraj Kerajaan Melaya
Patani หรือตํานานเมืองปตตานีของ lbrahim Syukri เปนตน แมวาจะไมสามารถระบุระยะเวลา
กําเนิดของเมืองปตตานีไดอยางแนชัด แตเมืองปตตานีก็ไดปรากฏชื่อและเจริญรุงเรืองขึ้นมาเปนลําดับ
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนอยางนอย เมืองปตตานี ไดชื่อวาเปนหัวเมืองฝายใตปลายแหลม
มาลายู มีฐานะเปนเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถ
(พ.ศ.1991-2031) และอยูภายใตอํานาจของกษัตริยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา ในป พ.ศ. 2054 โปรตุเกส
สามารถยึดครองมะละกาไดสําเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการคาขึ้นมาทางตอนเหนือของ
คาบสมุทรมาลายู ประกอบกับพระราชาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมใหโปรตุเกสเขามาตั้ง
สถานีการคาในเมืองชายฝงทะเล เชน นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี รวมทั้งปตตานีดวย ทําให
ปตตานีกลายเปนเมืองทาหลักเมืองหนึ่ง เปนที่ตั้งของสถานีการคาของพอคาทั้งชาวตะวันตกและชาว
ตะวันออก ทั้งชาวอินเดีย จีน และญี่ปุน สินคาที่สําคัญของเมืองปตตานียุคนั้น ไดแก ไมกฤษณา ไม
ฝาง เครื่องเทศ ของปา งาชาง และนอแรด นอกจากนี้ปตตานียังเปนจุดรับสงสินคาของนานาชาติ
เชน เครื่องถวยชาม อาวุธ ดินปน ดีบุก และผาไหม (สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา:
2529) สืบคนจาก
(http://www2.pattani.go.th/webptn/... ออนไลน เขาถึงวันที่ 20 กันยายน 2556)
ที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพ
ตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัดมีหาดทรายยาว และเปนที่ราบชายฝงกวางประมาณ
10 -30 กิโลเมตรพื้นที่ราบลุม บริเวณตอนกลาง และตอนใตของจังหวัด มีแมน้ําปตตานีไหลผาน ที่ดิน
มีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพื้นที่ภูเขา ซึ่งเปนพื้นที่สวนนอยอยูทางตอนใตของ อําเภอ
โคกโพธิ์ อําเภอกะพอ และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี ทั้งนี้ จังหวัดปตตานี อยูหางจากกรุงเทพ
ฯ เปนระยะทาง 1,055 กิโลเมตร ตั้งอยูติดกับอาวไทย มีเนื้อที่ 2,109 ตารางกิโลเมตร เปนอันดับที่
13 ของภาคใต พื้นที่โดยทั่วไป เปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการเพาะปลูก และมีอาณาเขตติดตอพื้นที่อื่น
ๆ ไดแก ทิศเหนือจดจังหวัดสงขลา
ทิศใตจดจังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออกจดทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลา
ประเพณี วัฒนธรรม และการละเลนพื้นเมือง
จังหวัดปตตานีไดชื่อวาเปนที่ที่มีความรุมรวยทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีการ
ผสมผสานดานความเชื่อที่หลากหลายมาตั้งแตอดีต ประเพณีดังกลาวไดมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน
ทั้งนี้ ประเพณีบางอยางไดมีการเลิกปฏิบัติไปแลวเนื่องจากขัดกับหลักการความเชื่อของผูคนในพื้นที่
67

และบางอยางไดมีการปรับรูปแบบ แนวคิดในการนําเสนอใหมีความสอดคลองกับบริบทดานความเชื่อ
และพื้นที่ ประเพณี พิธีกรรม และการละเลนบางสวน ปรากฏ ดังตอไปนี้
•
มะโยง เปนการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่อความรื่นเริง กําเนิดของมะโยงมีผูสันนิษฐาน
แตกตางกันไปหลายกระแสดังนี้
1.
มะโยงเปนการแสดงที่เกิดจากในวังของเมืองปตตานี เปนครั้งแรก เมื่อประมาณ 400 ป
มาแลวจากนั้นแพรหลายไปทางกลันตัน
2.
พิจารณาจากรูปศัพท ซึ่งกลาววา คําวา “มะโยง” มาจากคําวา “มัคฮียัง” (MAKHIANG)
แปลวา เจาแมโพสพ เนื่องจากพิธีทําขวัญขาวในนาของชาวมุสลิมในสมัยโบราณนั้น จะมีหมอผูทําพิธี
ทรงวิญญาณเจาแมโพสพเปนการแสดงความกตัญูที่เจาแมโพสพมีเมตตาประทานน้ํานมมาใหเปน
เมล็ดขาว เพื่อเปนโภชนาหารของมนุษยตลอดทั้งเพื่อขอความสมบูรณพูนสุข ความสวัสดิมงคลให
บังเกิดแกชาวบานทั้งหลาย ในพิธีจะมีการรองรําบวงสรวงดวย ซึ่งในภายหลังไดวิวัฒนาการมาเปน
ละครที่เรียกวา “มะโยง”
3. มะโยงเปนการแสดงที่ไดรับอิทธิพลมาจากชวาตั้งแตครั้งโบราณ แลวเปนที่นิยม แพรหลาย
ในหมูชาวไทยมุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต และไดอธิบายเพิ่มเติมโดยกลาวถึงที่มาของคํา
วา มะโยง คําวา มะหรือเมาะ แปลวา แม สวนโยง หรือโยง เปนพระนามของเจาหญิงพระองคหนึ่ง
แหงชวา จึงชวนใหสันนิษฐานตอไปไดวา เหตุที่เรียกละครประเภทนี้วา มะโยง อาจเปนตัวพระ จึง
เรียกกันโดยใชคําวามะหรือเมาะนําหนา
เครื่องดนตรี นิยมใชกันอยู 3 ชนิด คือ รือบะ หรือรือบับ จํานวน 1-2 คน กลองแขก 3 หนา
จํานวน 2 ใบ และฆองใหญเสียงทุมแหลมอยางละใบ มะโยงบางคณะยังมีเครื่องดนตรีอีก 2 ชิ้น คือ
กอเลาะ(กรับ) จํานวน 1 คูและจือแระ จํานวน 3-4 อัน (จือแระ ทําดวยไมไผยาวประมาณ 16-18 นิ้ว
ใชตี) ผูแสดง มะโยงคณะหนึ่ง ๆ มีคนประมาณ 20-30 คน เปนลูกคูเลนดนตรี 5 - 7 คน นอกนั้นเปน
ผูแสดงและเปนผูชวยผูแสดงบาง ผูแสดงหรือตัวละครสําคัญมี 4 ตัว คือ
1. ปะโยง หรือเปาะโยง แสดงเปนพระเอก มีฐานะเปนกษัตริยหรือเจานาย ตัวปะโยงจะใช
ผูหญิงรางแบบบางหนาตาสะสวย
มีเสนห ขับกลอมเกง น้ําเสียงดี เปนผูแสดง
2.
มะโยงหรือเมาะโยง แสดงเปนนางเอก มีฐานะเปนเจาหญิงหรือสาวชาวบานธรรมดา
ตามแตเนื้อเรื่องที่แสดงใชผูหญิงรางแบบบาง
หนาตาดีเปนผูแสดง
3. ปอรันมูดอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ 1 มีฐานะเสนาคนสนิทหรือคนใชใกลชิดของปะโยง ใช
ผูชายหนาตาทาทางนาขบขันชวนหัว เปนผูแสดง ปอรันมูดอ จะพูดจาตลกคะนอง สองแงสองมุม
ฉลาดทันคน กลาหาญ แตบางครั้งโงทึบและขลาดกลัว ตาขาว
4. ปอรันดูวอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ 2 มีฐานะเปนเสนาคนสนิทตัวรองของเปาะโยง เปนเพื่อ
สนิทของปอรันมูดอ จะเปนตัวที่คอยสนับสนุนใหปอรันมูดอสามารถตลกจี้เสนไดมากขึ้น
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โรงหรือเวทีแสดง ปจจุบันโรงมะโยงปลูกเปนเพิงหมาแหงน ยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร กวาง
5-6 เมตร ยาว 8-10 เมตร จากทายโรงประมาณ 1-2 เมตร จะกั้นฝา 3 ดาน คือ ดานทายกับดานขาง
ทั้งสองดานหนาใชฉากปดกั้นใหมีชองออกหนาโรงได เนื้อที่ดานทายโรงใชเปนที่แตงกายเก็บของและ
พักผอนนอนหลับดานหนาโรงเปนโลงทั้ง 3 ดาน จากพื้นถึงหลังคาดานหนาสูงประมาณ 3.5 เมตร
ชายหลังดานหนานี้จะมีระบายปายชื่อคณะอยางโรงลิเกหรือโนรา สวนใตถุนโรงใชเปนที่พักหลับนอน
ไปดวย
โอกาสที่แสดง มะโยงจะแสดงในงานเฉลิมฉลองงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงอื่น ๆ ตามที่เจา
งานรับไปแสดง ปกติแสดงในเวลากลางคืนโดยเริ่มแสดงราว 19 นาฬิกา เลิกเวลาประมาณ 1 นาฬิกา
•
ดิเกรฮูลู เปนการละเลนพื้นบานแถบจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับความนิยมมากประเภท
หนึ่ง คําวา“ลิเก” หรือ “ดิเกร” เปนศัพทเปอรเซีย มีความหมาย ๒ ประการ คือ
1. หมายถึง เพลงสวดสรรเสริญพระเจา ปกติการขับรองเนื่องในเทศกาลวันกําเนิด ทานนบีมู
ฮัมมัด (ซ.ล.) ชาวมุสลิมเรียกการสวดในงานเมาลิดวา “ดิเกรเมาลิด”
2. หมายถึง กลอนเพลงโตตอบนิยมเลนกันเปนกลุมหรือเปนคณะ เรียกวา “ดิเกรฮลู ู”บาง
ทานเลาวาดิเกรฮลู ู ไดรับแบบอยางมาจากคนพื้นเมืองเผาซาไก ซึ่งมีการเลนอยางหนึ่งเรียกตามภาษา
มลายูวา “มะนอฆอ ออแฆสาแก ” แปลเปนภาษาไทยวา มโนหราคนซาไก นอกจากนี้ ผูรูบางทาน
กลาววา ลิเกฮูลูเอาแบบอยางการเลนลําตัดของไทยผสมเขาไปดวย บางทานเลาวา ในสมัยปกครอง ๗
หัวเมือง ถามีงานพิธีตาง ๆ เชน เขาสุหนัต มาแกปูโละ เจาเมืองตาง ๆ มารวมพิธีและชมการแสดง
เชน มะโยง โนรา และละไป ละไปนั้น คือ การรองเพลงลําตัดภาษาอาหรับและเรียก “ซีเกรมัรฮาแบ”
การรองเปนภาษาอาหรับ ถึงแมจะไพเราะแตคนไมเขาใจ จึงนําเอาเนื้อเพลงภาษาพื้นเมือง รองใหเขา
กับจังหวะรํามะนาจึงกลายมาเปนดิเกรฮูลูสืบทอดจนถึงปจจุบัน สําหรับวิธีการละเลน กอนการแสดงดิ
เกรฮูลูนั้นจะมีการรองปนตนอีนังกอน
กลาวกันวาเจาเมืองตานีสมัยอดีต มักเรียกคณะปนตนอินังที่มีชื่อเสียงเขาไปแสดงในวัง
โดยเฉพาะเนื่องในพิธีเขาสุหนัตลูกชาย ตอมาคณะปนตนอินังก็เปลี่ยนมาแสดง ดิเกรฮูลู ชาวบานมัก
เรียกการแสดงประเภทนี้แตกตางกัน เชน ที่กลันตันเรียก “ดิเกรบารัต” หรือ “บาฆะ” (ดิเกร
ตะวันตก) ปตตานี เรียก “ดิเกร” (ดิเกรเหนือ)
ผูเลนดิเกรฮูลูหลายทานกลาวถึงการฝกวา บางคนขามฝงไปเรียนที่กลันตัน โดยใชเวลา
ประมาณ 1 เดือนสมัยโบราณ ไมมีการฝกหัดผูหญิงเลนดิเกรฮูลู แตสมัยนี้ดารา ดิเกรฮูลูหลายคนเปน
หญิง เชน คณะเจะลีเมาะ ซึ่งมีลูกคูเปนหญิงลวน และบางคนเปนดาราโทรทัศนอันเปนยอดนิยมของ
มาเลเซียปจจุบันดิเกรฮูลูเปนยอดนิยมของชาวไทยมุสลิม นอกจากจะแสดงในงานมาแกปูโละ งาน
สุหนัต งานเมาลิด งานฮารีรายอแลว แมแตสถานีวิทยุในทองถิ่นก็จัดรายการเสนอ ดิเกรฮูลูและเปนที่
ชื่นชอบของชาวบานทั่วไป
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•
ซีละ เปนการตอสูปองกันตัวแบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิม เนื่องจากมีกระบวนทาที่สงางาม
ภายหลังจึงจัดใหมีการแสดงซีละเพื่อดูศิลปะทารํา มากกวาจะตอสูจริง ๆ นิยมเลนในงานมงคลทั่วไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อยามตอนรับแขกบานแขกเมือง
•
รองเง็ง มีวัฒนาการมาจากการเตนรําพื้นเมืองของชาวเสปนหรือโปรตุเกส ซึ่งนํามาแสดงใน
แหลมมลายูเมื่อคราวที่ไดมาติดตอทําการคา จากนั้นชาวมลายูพื้นเมืองไดดัดแปลงเปนการแสดงที่
เรียกวา “รองเง็ง” สําหรับในจังหวัดชายแดนภาคใตมีการเตนรองเง็งมาเปนเวลาชานาน ตั้งแต
สมัยกอนการยกเลิกการปกครอง 7 หัวเมืองโดยที่นิยมเตนกันเฉพาะในวังของเจาเมือง ฝายชายที่
ไดรับการเชิญเขารวมงานรื่นเริงในวังจับคูเตนกับฝายหญิงซึ่งเปนบริวารในวังและมีหนาที่เตนร็องเง็ง
ไดแพรหลายไปสูชาวบานโดยที่ใชเปนรายการสลับฉากของมะโยง ซึ่งมุงแตความสนุกสานและเงิน
รายไดเปนสําคัญ ไมรักษาแบบฉบับที่สวยงามซ้ํายังเอาจังหวะเตนรําอื่น ๆ เชน รุมบา แซมบา ฯลฯ
เขาไปปะปนดวย ทําใหคนที่เคยเตนรองเง็งมาแตเดิมมองเห็นวา รองเง็งไดเปลี่ยนไปในทางที่ไมดี จึง
พากันเสื่อมความนิยมไปชั่วระยะหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2494 ไดมีการรื้อฟนรองเง็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยทานขุนจารุวิเศษศึกษาการ
ศึกษาธิการอําเภอเมืองปตตานี ไดนําเพลง รองเง็งดั้งเดิม 2 เพลง คือ ลากูดูวอ และเมาะอีนังชวา มา
ปรับปรุงทาเตนขึ้นจากรองเง็งของเดิม เพื่อแสดงในงานปดอบรมศึกษาภาคฤดูรอนของคณะครูจังหวัด
ปตตานี ปรากฏวารองเง็งกลายเปนที่แปลกใหม และไดรับความสนใจจากคนทั่วไปเปนอยางยิ่ง อีก
ครั้งหนึ่ง
ตอมาสมาคมงัต สมาคมของชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีซึ่งติดตอไปมาหาสูระหวางปตตานี
กลันตันมาเลเซียอยูเสมอ ไดนําเอาเพลงจินตาซายัง ปูโจะปชัง เลนัง ฯลฯ เขามาเผยแพรในประเทศ
ไทย ทําใหเพลงรองเง็งมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีผูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและประดิษฐดัดแปลงทา
เตนขึ้นใหม เชน จากทาเดินของหนังตะลุง และทารําของไทยทําใหเพลงรองเง็งมีเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
รวบรวมไดถึง 13 เพลง
เพลงและเนื้อรองเพลงรองเง็ง เพลงที่ใช มีอยู 13 เพลง คือ ลากูดูวอ จินตาซายัง เมาะอีนัง
ลามา อาเนาดิดิ๊ ดึนดังซายัง บุหงารําไปหรือรุมบารองเง็ง มาสแมระห จินโยดี วักตูมาลีม ฮารี เลนนัง
เมาะอินังบารู เมาะอินังแลเงาะ และเมาะอินังชวา แตปจจุบันนี้ที่ปรากฏวายังมีการเตนอยูเพียง 8
เพลง คือ ลากูดูวอ เลนนัง ปูโจะปซัง เมาะอินังชวา จินตาซายัง เมาอินังลามา อาเนาะดิดิ๊ บุหงารําไป
หรือรุมบารองเง็ง
ในการจัดการแสดงผูจัดการแสดง ผูจัดนิยมจัดแสดงเพียงครั้งละ 3-5 เพลง โดยเลือกจาก 8
เพลงดังกลาว
สถานที่และโอกาสที่แสดง แตเดิมรองเง็งในประเทศไทยนั้นมีเลนกันเฉพาะในบรรดาผูสูงศักดิ์
เชน ในวังของพระยาพิพิธเสนามาตย ในโอกาสรื่นเริงสนุกสาน โดยเจาภาพจัดเตรียมผูเตนฝายหญิงไว
เปนคูเตนของแขกที่รับเชิญมาในงาน เชน งานเลี้ยงหรืองานพิธีการตาง ๆ ดังนั้น ผูเตนจึงมีเปน
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จํานวนมาก สถานที่เตนจึง ตองเปนหองโถงที่มีขนาดกวางพอสมควร และจุคูเตนไดจํานวนมาก
(http://www2.pattani.go.th/webptn เขาถึงวันที่ 15 กันยายน 2556)
คําขวัญประจําจังหวัด
เมืองงามสามวัฒนธรรม
ตา ปตตานีสันติสุขแดนใต

ศูนยฮาลาลเลิศล้ํา

ชนนอมนําศรัทธา

ถิ่นธรรมชาติงาม

ตราสัญลักษณประจําจังหวัด

ปนนางพญาตานีปนนางพญาตานี ที่มีขนาดใหญที่สุด (ขนาด
ยาว 3 วา ศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน 11 นิ้ว) ซึ่งเปนปนใหญกระบอกสําคัญที่ใชปองกันเมืองปตตานี
ตลอดมา ชาวเมืองจึงถือวาเปนของคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ จังหวัดปตตานี ใชอักษรยอวา "ปน"
ที่ตั้ง และอาณาเขต
แบงเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย พื้นราบชายฝงทะเล ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ ประมาณ 1 ใน 3
ของพื้นที่จังหวัดไดแก ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเปนที่ราบ
ชายฝงกวางประมาณ 10 -30 กิโลเมตรพื้นที่ราบลุม บริเวณตอนกลาง และตอนใตของจังหวัด มี
แมน้ําปตตานีไหลผาน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพื้นที่ภูเขา ซึ่งเปนพื้นที่สวนนอย
อยูทางตอนใตของ อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพอ และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี
ปตตานี
อยูหางจากกรุงเทพ ฯ 1055 กิโลเมตร ตั้งอยูติดกับอาวไทย มีเนื้อที่ 2109 ตาราง
กิโลเมตร เปนอันดับที่ 13 ของภาคใต พื้นที่โดยทั่วไป เปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการเพาะปลูก และมี
อาณาเขตในการติดตอ ดังนี้
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ทิศเหนือ จดสงขลา
ทิศใต จดนราธิวาส
ทิศตะวันออก จดทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก จดยะลา
พื้นที่ และเขตการปกครอง
จังหวัดปตตานี ประกอบดวยอําเภอตาง ๆ จํานวน 12 อําเภอ ดังตอไปนี้ อําเภอเมืองปตตานี
อําเภอยะรังอําเภอหนองจิกอําเภอโคกโพธิ์อําเภอปะนาเระ อําเภอมายออําเภอทุงยางแดงอําเภอไม
แกนอําเภอกะพออําเภอแมลานอําเภอสายบุรี และอําเภอยะหริ่ง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
อิสลาม จํานวนประชากรแบงตามการนับถือศาสนา ดังนี้
• ศาสนาอิสลาม จํานวน 576,910 คน
• ศาสนาพุทธ จํานวน 84,107 คน
•

ศาสนาคริสต จํานวน 201 คน ( http://www2.pattani.go.th เขาถึงเมื่อวันที่

20 กันยายน 2556)
ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดสวนของประชากรที่เปนกลุมเปาหมาย ที่ไดทําการเก็บขอมูลที่ไดอาศัย
อยูในตําบลสะบารัง อันประกอบไปดวยชุมชนปากน้ํา ชุมชนสะบารัง ชุมชนปากน้ํายูโยดานภาษี
ชุมชนปากน้ําบือติงหะยีแม และตําบลอาเนาะรู ซึ่งมีชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนคลองชางนั้น
ปรากฏสัดสวนผูนับถือศาสนา ดังนี้
ตําบลสะบารังมีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 19,371 คน ประชากรที่นับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน และตําบลอาเนาะรู 5,398 คน ตําบลอาเนาะรู มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
จํานวน 7,083 คน และประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 3,993

72

ชุมชนที่ไดคัดเลือกเพื่อเก็บขอมูลไดแก
1.1 บริเวณรอบเทศบาลเมืองปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
เขตเทศบาลเมืองปตตานี ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนหนึ่งในจํานวน 12
อําเภอของจังหวัดปตตานี บริเวณรอบเทศบาลเมืองปตตานีเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ ๆ มากมาย
ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้ง โรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนสถานที่ที่
ไดใชเปนสถานที่เก็บขอมูลหลักในโครงการวิจัยเรื่องนี้
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ไดมีคําขวัญประจําอําเภอ ซึ่งบงบอกถึงอัตลักษณของสถานที่
สําคัญตาง ๆ อันเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของชาวปตตานี เคียงคูกับ
มาพรอม ๆ กับความเปนมาของจังหวัด คือ "ถิ่นศึกษาสงขลานครินทร แหลงทํากินนาเกลือ ทาเรือ
เศรษฐกิจ มัสยิดโบราณ ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ที่ทองเที่ยวสวนสมเด็จฯ"

s
ภาพที่ 8 ถนนปรีดา ยานความเจริญบริเวณวิกคิงสในอดีต
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ภาพที่ 9 วิถีการจับจายใชสอยในตลาดนัดรูสะมิแล

ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม และชายทะเล ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดปตตานี มีอาณาเขต
พื้นที่ติดตอ ดังตอไปนี้ ทิศเหนือติดตอกับอาวไทย ทิศใตติดตอกับอําเภอยะรัง ทิศตะวันออกติดตอกับ
อําเภอยะหริ่ง ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอหนองจิก
พื้นที่ 96.869 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,524 ไร แบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2457 เปน 10 ตําบล 66 หมูบาน มีเทศบาล 1 แหง คือเทศบาลเมือง
ปตตานี ประกอบดวย ตําบลสะบารัง ตําบลอาเนาะรู และตําบลจะบังติกอ
ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 111,904 คน
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อาชีพของประชากร
ประชากรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไดแก
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง ประกอบการ/ธุรกิจ รับจาง รับราชการ และอื่น ๆ
ลักษณะเดนของพื้นที่ ชุมชน
มีแมน้ํา 1 สาย คือ แมน้ําปตตานี
สถานที่สําคัญ
มีดังตอไปนี้ ศาลหลักเมืองปตตานี ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปตตานี มัสยิดกรือเซะ
และถนนเจริญประดิษฐ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
เปนที่ตั้งของโรงภาพยนตร โรงแรมศานติสุขและสถานที่สําหรับนันทนาการของชาวปตตานี
มาตั้งแตอดีต อันเปนสวนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร สภาพสังคม วิถีชีวิตของผูคน

1.2 ชุมชนปากน้ํา (ยูโยดานภาษี)
ชือ่ ของชุมชน ทีม่ าและความหมาย
คําวายูโยเปนภาษามลายูถิ่น มีความหายวา ตนเหงือกปลาหมอ ปราชญในชุมชนยูโยดาน
ภาษีไดใหขอมูลวา สันนิษฐานวา อาจเปนเพราะในอดีต พื้นที่ชุมชนแหงนี้ตั้งอยูใกลแมน้ํา มีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร และมีตนเหงือกปลาหมอขึ้นอยูเปนจํานวนมาก จึงเปนที่มาของชื่อวา ยูโย อัน
หมายถึงตนเหงือกปลาหมอ ตอมามีการตั้งดานศุลกากรขึ้นในพื้นที่แหงนี้ จึงไดมีการเรียกชื่อตั้งแตนั้น
มาจนถึงปจจุบันวา ชุมชนยูโยดานภาษี
ชุมชนยูโยดานภาษีตั้งอยูสุดเขตเทศบาลเมืองปตตานี เปนชุมชนเล็ก ๆ ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม
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ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
ทิศเหนือตั้งอยูติดกับแมน้ําปตตานี และทะเลอาวไทย ทิศใตจดซอยชุมชนปากน้ํา บือติงหะยีแม
ทิศตะวันออกจดแมน้ําปตตานี ทิศตะวันตกจดเขตพื้นที่ตําบลรูสะมิแล
ประชากร
ชุมชนยูโยดานภาษี มีจํานวนครัวเรือน 197 ครัวเรือน จํานวน 1,380 คน แยกเปน
ชาย 600 คน และหญิง 780 คน
อาชีพของประชากร ประชาการสวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน รับจางและทําธุรกิจ
ขนาดเล็กภายในครอบครัว และเลี้ยงสัตว เชน เปด ไก แพะ แกะ
ลักษณะเดนของชุมชน
ตั้งอยูติดแมน้ําปตตานี และทะเลอาวไทย รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมประมงทาเรือสะพานปลา
สถานที่สําคัญ มัสยิดประจําชุมชน (มัสยิดญามีอีเราะหมะห) สถานศึกษาศาสนาเบื้องตน (ตาดีกา)
รวมทัง้ สนามมวยไทย
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
ชุมชนตั้งอยูในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปตตานี ผูคนบางสวนยังคงมีความทรงจําและอยู
รวมยุคสมัยโรงหนังในปตตานี ใชแมน้ําปตตานีเปนเสนทา งสัญจรและเสนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับการเดินทางระหวางชุมชนตาง ๆ ในบริเวณรอบเมืองปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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ภาพที่ 10 บริบทดานพื้นที่ชุมชนปากน้ํา ยูโยดานภาษีในปจจุบัน
1.3 ชุมชนปากน้ํา (บือติงหะยีแม บือติงวอกะห หรือบือติงตีลากีย)
ชือ่ ของชุมชน ทีม่ าและความหมาย
ผูคนในพื้นที่รูจักชุมชนแหงนี้ใน 3 ชื่อ คือ บือติงหะยีแม บือติง มีความหมายวา ชุมชนที่ตั้ง
อยูบนสันดอนทราย สวนหะยีแม เปนชื่อของโตะครูหรือผูรูดานศาสนาซึ่งเปนคนสําคัญของชุมชน
ในอดีต สําหรับบือติงวอกะห นั้นมีความหมายวา ชุมชนที่ตั้งอยูบนสันดอนทราย (ใกลแมน้ํา
ปตตานี) อันมีศาลาตั้งอยูบริเวณหนาชุมชน ซึ่งในอดีตใชเปนสถานที่เรียนรูดานศาสนาของผูคน
ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน และอีกชื่อคือ บือติงตือลากีย อันมีความหมายวาชุมชนที่ตั้งอยูบน
สันดอนทรายซึ่งในอดีตมีตนมะขามใหญอยูหนาชุมชน
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ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
ตั้งอยูติดกับแมน้ําปตตานี และชุมชนปากน้ํายูโยดานภาษี ทิสใตติดกับชุมชนปากน้ําบือติง
ตันหยง ชุมชนแหงนี้มีอาณาเขตติดตอกับชุมชนอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต จด

จด

ถนนปากน้ํา ซ. 8

โรงเรียนเทศบาล 3 บานปากน้ํา

ทิศตะวันออก จด
ทิศตะวันตก จด
จํานวนครัวเรือน

แมน้ําปตตานี
ถนนปากน้ํา
มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 419 ครัวเรือน

จํานวนประชากร มีจํานวน 2,737 คน แยกเปน ชาย 1,505 คน
อาชีพของประชากร ประมงพื้นบาน ธุรกิจขนาดเล็ก รับจาง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล รับราชการ
ลักษณะเดนของชุมชน
สะพานปลาปตตานี

และหญิง 1,232 คน
เลือกปลา ลูกจางโรงงาน

ตั้งอยูใกลกับแมน้ําปตตานีและแหลงอุตสาหกรรมประมง ทาเรือ

สถานที่สําคัญ
มัสยิดประจําชุมชน ศูนยเรียนรูศาสนาเยาวชนตาดีกา อดีตสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร คือ ปอเนาะ ซึ่งทําการเรียนการสอนในยุคหะยีแม แตปจจุบันไดยกเลิกการ
เรียนการสอนและมีการรื้อถอนอาคารตาง ๆ แลว
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
ตั้งอยูในบริเวณเขตเทศบาลเมืองปตตานี ยังคงมีผูรูและรวมสมัยเกี่ยวกับโรงภาพยนตรใน
ปตตานี ใชเสนทางสัญจรรวมประวัติศาสตรเชนเดียวกับชุมชนอื่น ๆ ในบริเวณแมน้ําปตตานี
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ภาพที่ 11 วิถีชีวิตริมแมน้ําปตตานีของเด็ก ๆ ในชุมชนเสนทางปากน้ํา

ภาพที่ 12 มัสยิดและบานเรือนชาวมุสลิมที่ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําปตตานี
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1.4 ชุมชนอาเนาะซูงา
ชือ่ ของชุมชน ทีม่ าและความหมาย
ในอดีต คลองอาเนาะซูงา เปนแหลงคาขายสิ่งของตาง ๆ มากมาย เชน อาหาร สัตวเลี้ยง
เครื่องใชสอยตางๆ มีชาวตางชาติมาซื้อขายสินคาในละแวกคลองอาเนาะซูงามากมาย เชน ชาวจีน
เปนตน ในสมัยนั้นใชเสนทางเรือในการสัญจรเปนหลัก เพราะเสนทางคมนาคมทางบกยังไมไดมีความ
สะดวกสบายอยางปจจุบัน “อาเนาะซูงา” แปลตามอักษรในภาษามลายูวา “ลูกน้ําคลอง” แตหาก
พิจารณาถึงบริบทลักษณะที่ตั้งของชุมชนแลวนาจะหมายถึง “ลําคลองสายยอย” ซึ่งแยกยอยมาจาก
แมน้ําปตตานี
ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่อื่น ๆ ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ จด ถนนอาเนาะรู
ทิศใต จด คลองอาเนาะซูงา - ถนนปะนาเระ
ทิศตะวันออก จด ถนนนาเกลือ
ทิศตะวันตก จด ถนนปตตานีภิรมย - แมน้ําปตตานี
จํานวนครัวเรือน
ชุมชนอาเนาะซูงามีครัวเรือน จํานวน 141 ครัวเรือน
จํานวนประชากร
มีประชากร จํานวน 989 คน แยกเปนชาย จํานวน 488 คน และหญิง จํานวน
501 คน
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ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ รับจาง ประมงทะเล คาขาย ธุรกิจ

สวนตัว รับราชการ ลูกจางหนวยงานรัฐ พนักงานบริษัท / เอกชน
ลักษณะเดนของชุมชน
ตั้งอยูในเขตเมือง ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทั้งชาวไทยมุสลิม
ชาวไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีน
สถานที่สําคัญ
ตั้งอยูใกลกับสถานที่สําคัญตาง ๆ ทางประวัติศาสตรและศาสนา เชน มัสยิดปากีสถาน ศาล
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว บริเวณชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ชุมชนมุสลิม และบริเวณตลาดสดพิธาน
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
เปนชุมชนที่ตั้งอยูใกลบริเวณที่ตั้งโรงภาพยนตรในอดีต เชน วิกนิวส วิกคิงส วิกพาราไดส
วิกศรีเมือง ยังคงมีผูคนที่มีความทรงและอยูรวมยุคสมัยที่มีโรงหนัง

1.5 ชุมชนคลองชาง
ชือ่ ของชุมชน ทีม่ าและความหมาย
ชุมชนคลองชางมีชื่อเปนภาษามลายูวา “กือลังกาเยาะ” อันมีความหมายวา บึง
หรือหนองน้ําที่ชางเคยลงไปเลนน้ําหรืออาบน้ํา ซึ่งผูสูงอยุในชุมชนเลาวา ในอดีตที่พื้นที่แหงนี้
ยังคงมีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรปาไมและสัตวน้ํา บรรดาพรานปามักจะพาฝูงชางของตน
แวะลงมาเลนเมื่อเดินทางผานชุมชนแหงนี้
ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
มีลักษณะสวนใหญเปนที่ลุม ถูกน้ําทวมในฤดูฝน ลักษณะพื้นที่ลาดเอียง จากทิศใตไปทาง
ทิศเหนือ มีแมน้ําปตตานีเปนแมน้ําสําคัญไหลผาน สามารถใชประโยชนในดานการประมง เลี้ยง
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สัตว และใชประโยชนดานกิจการประปา เพื่อเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา เพื่อบริการ
น้ําดื่มน้ําใชใหแกประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
ชุมชนคลองชางมีพื้นที่ติดตอกับชุมชนอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จด ถนนนาเกลือ ซอย 7
ทิศใต จด ถนนโรงเรียนเทศบาล 6
ทิศตะวันออก จด ถนนนาเกลือ
ทิศตะวันตก จด แมน้ําปตตานี
จํานวนครัวเรือน
จํานวน 288

ครัวเรือน

จํานวนประชากร
ชุมชนคลองชางมีประชากร จํานวน 2,057 คน เปนชาย 990
1,067 คน

คน และหญิง

จํานวน

อาชีพของประชากร รับจาง ประมงทะเล คาขาย ธุรกิจสวนตัว รับราชการ ลูกจางหนวยงานรัฐ
พนักงานบริษัท / เอกชน
ลักษณะเดนของชุมชน ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนมีความหลากหลายทางความเชื่อ และ
วัฒนธรรม เนื่องจากประกอบไปดวยชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธทั้งที่เปนคนในพื้นที่และตางถิ่นที่เขา
มาทํางานในปตตานี และชาวไทยเชื้อสายจีน
สถานที่สําคัญ มัสยิดนูริลยากีนที่ตั้งอยูในชุมชน โรงเรียนสอนตาดีกาในชุมชนจํานวน
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1 แหง

ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
ตั้งอยูใกลกับโรงหนังตาง ๆ เชน วิกนิวส วิกคิงส วิกพาราไดส วิกปตตานีรามา และยังมีผูคน
ที่มีความทรงจําและรวมยุคสมัยโรงภาพยนตรตาง ๆ ในเมืองปตตานี รวมทั้งตั้งอยูใกลแหลงสถานที่
ทางประวัติศาสตรและความเชื่อ และแหลงนันทนาการที่สําคัญ คือ ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งทุกป
จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองฯ และมีกิจกรรมนันทนาการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

1.6 ชุมชนสะบารัง
ชือ่ ของชุมชน ทีม่ าและความหมาย
ชื่อชุมชนหากแปลตรงตัวตามคําศัพท มีความหมายวา ฝงตรงขาม สันนิษฐานวานาจะเปนชื่อ
ที่ชุมชนซึ่งอยูฝงตรงกันขามกับชุมชนสะบารังอันมีแมน้ําปตตานีเปนเสนแบงทางภูมิศาสตรใช
เรียก ชุมชนแหงนี้ยังเปนที่รูจักกันอีกชื่อหนึ่งในบรรดาผูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป คือ ชุมชนกือดาอาเนาะยอ เนื่องจากในสมัยอดีตชุมชนแหงนี้เปนตลาดสําหรับคาขาย แลกเปลี่ยน
สิ่งของ โดยเฉพาะมะพราว นอกจากนี้ ในอดีตชุมชนแหงนี้ยังเปนที่รูจักกันในชื่อ ชุมชนกอและ
เนื่องจากชาวบานสวนใหญในอดีตประกอบอาชีพประมงพื้นบาน และมีการผลิตเรือกอและเพื่อ
ใชในการประกอบอาชีพ
ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
ตั้งอยูใกลกับชุมชนอาเนาะซูงา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สนามเบญจมะ ชุมชนกําปงกุหรือบือ
- ติงมวง และอยูฝงตรงขามกับวิกพาราไดส และวิกรามาปตตานี
ทิศเหนือ
ทิศใต

จด

โรงเรียนบานสะบารัง และชุมชนกําปงกูหรือบือติงมวง

จด โรงเรียนเบญจมราชูทิศปตตานี

ทิศตะวันออก จด แมน้ําปตตานี
ทิศตะวันตก จด คลองสามัคคี
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จํานวนครัวเรือน มีจํานวน

135 หลังคาเรือน คิดเปน 317 ครอบครัว

จํานวนประชากร มี
ทั้งสิ้น จํานวน 2,876 คน แยกเปนชาย 1,418 คน และหญิง
1,458 คน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 65 % ศาสนาพุทธ 35 %
อาชีพของประชากร
ประมงพื้นบาน ประมงพาณิชย รับจาง คาขาย และรับราชการ
ลักษณะเดนของชุมชน
มีความหลากหลายของผูคนที่อยูอาศัยในชุมชนที่มีทั้งชาวมุสลิมและชาวไทยพุทธจากตางถิ่น
ที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพประมงพาณิชย ตั้งอยูใกลสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรการนันทนาการของชาวปตตานี คือ สนามเบญจมะราชูทิศ
สถานที่สําคัญ
มัสยิด โรงเรียนตาดีกา ศูนยอบรมจริยธรรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด หองสมุดและศูนย
การเรียนรูชุมชน และตั้งอยูติดกับ โรงเรียนเบญจมะราชทิศ สนามเบญจมะราชูทิศ โรงเรียนบาน
สะบารัง ศาลหลักเมืองปตตานี
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
ตั้งอยูใกลวิกหนัง เชน วิกพาราไดส วิกปตตานีรามา วิกศรีเมือง ยังคงมีผูคนที่มีความทรงจํา
และอยูรวมยุคสมัยวิกหนัง ใชเสนทางสัญจรโดยเรือ คือ แมน้ําปตตานี
2. จังหวัดยะลา
ผูวิจัยจะขอนําเสนอขอมูลในสวนที่เปนขอบเขตดานพื้นที่ที่ใชในการสํารวจโรงภาพยนตรใน
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ตัวเมืองยะลา และสัมภาษณเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับโรงหนังในเมืองยะลา โดยจะเนนเนื้อหาบริบท
ดานพื้นที่หลัก คือ เขตเทศบาล และบริเวณที่โรงภาพยนตรโคลีเซียม ยะลาตั้งอยูเทานั้น อันเปน
ตัวแทนโรงภาพยนตรซึ่งมีอยูแหงเดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน โดยมีขอมูลพื้นที่
โดยสังเขป ดังนี้
ขอมูลพื้นฐานจังหวัดยะลา
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดยะลา เปนจังหวัดที่อยูใตสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงที่ 5 – 7 องศา
เหนือและเสนแวงที่ 100 – 102 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสาย
ใต 1,039กิโลเมตร และตามถนนเพชรเกษมสายเกา 1,395 กิโลเมตร หรือสายใหม 1,084 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ 4,521ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.8 ลานไร คิดเปนรอยละ 6.4 ของพื้นที่
ภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดสงขลา และปตตานี
ทิศใต
ติดตอกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
2.2 จํานวนประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2551 จํานวนทั้งหมด 478,266 คน โดยที่แยกเปน
ประชากรเพศชาย จํานวน 237,317 คน และเพศหญิง จํานวน 240,949 คน จํานวนครัวเรือน
124,794 ครัวเรือน แบงประชากรที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองยะลา 159,917จํานวน 45,786 ครัวเรือน
อาศัยอยูภายในเขตเทศบาล จํานวน 65,722 คน หรือ 22,298 ครัวเรือน และนอกเขตเทศบาล
จํานวน 94,195 หรือ 23,488
2.1 หางโคลีเซี่ยม ซีนีเพลกซยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
ตั้งอยูเลขที่ 505 ถ.สิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ประวัติความเปนมาของพื้นที่
อําเภอเมือง เปนอําเภอหนึ่งซึ่งตั้งอยูในจังหวัดยะลา มีฐานะเปนเมืองเรียกวา “เมือง
ยะลา” เหตุที่เรียกวา“เมืองยะลา” เพราะพระยาเมืองคนแรกไดตั้งที่ทําการขึ้นที่บานยะลา คํา
วา “ยะลา” เปนชื่อเรียกสํา เนียงภาษามาลายูพื้นเมือง มาจากคําวา “ยาลอ” แปลวา “แห” แตตาม
ประวัติศาสตรซึ่งไดเขียนไวในสมัยเจ็ดหัวเมือง โดยเจาผูครองเมืองเดิม ไดเขียนไวเปนประวัติศาสตร
เปนภาษามาลายูวา “เมืองยะลา” เปนสําเนียงภาษาอาหรับ โดยชาวอินโดนีเซียที่เขามาเผยแพร
ศาสนาอิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมือง ซึ่งอยูในแหลมมลายูเปนผูตั้งชื่อเมืองไว
อําเภอเมืองยะลา เดิมตั้งอยูใกลภูเขายาลอ หางจากที่วาการอําเภอเมืองยะลาปจจุบันไปทางทิศ
ตะวันตก ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตอมาเมืองยะลาไดยกฐานะเปนเมืองๆหนึ่งของบริเวณเจ็ดหัว
เมือง คําวา “เมืองยะลา” หรือ “ยาลอ” ยังคงเรียกกันจนถึงปจจุบันนี้
อําเภอเมือง ยะลามีคําขวัญที่บงบอกถึงอัตลักษณและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรใน
พื้นที่ คือ วัดถ้ําสวย รวยไมยางพารา ล้ําคาหินออน กระทอนรสดี
พื้นที่ 264.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมดวยชุมชน จํานวน 39 ชุมชน
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรกายภาพ
ตั้งอยูติดกับแมน้ําปตตานี และเขื่อนเปาะยามา
ประชากร

มีจํานวน 160,000 คน (พ.ศ. 2552)

อาชีพของประชากร

เกษตรกรรม คาขาย รับจาง อุตสาหกรรมแรหินออน

ลักษณะเดนของพื้นที่ ชุมชน
ตั้งอยูติดกับแมน้ําปตตานี ใกลปาสงวนแหงชาติ ปาเขาใหญ และมีแหลงแรหนิ ออน
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สถานที่สําคัญ
วัดในเขตพื้นที่อําเภอเมือง (วัดถ้ําคูหาภิมุข) สถานีรถไฟยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาพละศึกษายะลา ฯลฯ
ความเกี่ยวของกับโรงภาพยนตร โรงภาพยนตร
เปนสถานที่แหงเดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ยังมีโรงภาพยนตรเปดดําเนินกิจการอยู
ทําใหสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร และเห็นเคาโครงภาพของอดีตโรงภาพยนตรในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดชัดเจน และเปนรูปธรรมขึ้น
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บทที่ 5
ผลการวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร
(Pattanirama : Life to remember behind the scene) มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต ความทรงจําโดยการมีสวนรวมของผูคนในพื้นที่ เกี่ยวกับการผอนคลาย
โดยการชมภาพยนตร ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผานการนําเสนอในรูปแบบงานเอกสารผสม
สานกับการนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรทางมานุษยวิทยาทัศนา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยใชกิจกรรมนันทนาการคือโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี
3. เพื่อศึกษาขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา และ
ความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
ทั้งนี้ โครงการวิจัย ไดใชวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลายเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดังกลาว ไดแก ใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal interview) และ
ไมเปนทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth –Interview) การ
สังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และแบบไมมสี ว นรวม (NonParticipant Observation) การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group Interviews) การบันทึกวีดิโอ
เพื่อจัดทําเปนภาพยนตรเชิงมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) การบันทึกภาพนิ่ง และ
ศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยที่การเก็บขอมูลดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา โดยทําการเก็บขอมูล
จากกลุมเปาหมาย จํานวน 79 คน ดังรายละเอียดกลุมเปาหมายหลัก และกลุมเปาหมายรองที่ไดแบง
ในกลุม ในบทที่ 3
ผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความ
ทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร (Pattanirama : Life to remember behind the scene) ตา
วัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
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วัตถุประสงค 1. เพื่อนําเสนอภาพวิถีชีวิต ความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายโดยการชม
ภาพยนตร
1.1 ประวัตขิ องโรงภาพยนตร ทัง้ 4 ยุค
หากจะกลาวถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตรในพื้นที่จังหวัดปตตานีแลวนั้น คนในยุคกอนที่มี
อายุประมาณ 30 ปขึ้นไปคงจะไดมีโอกาสในการชม สัมผัสบรรยากาศความบันเทิงและนันทนาการ
ทางสายตากันบางตามประสบการณชวงวัย และความชอบของแตละบุคคล เนื่องจากโครงการวิจัย
เรื่องนี้ ไดเนนพื้นที่ของความบันเทิงทางสายตา โดยใชโรงภาพยนตรที่อยูในอําเภอเมือง หรือตัวเมือง
ปตตานีเปนหลัก ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอกลาวขอมูลที่เนนดานโรงภาพยนตรที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี ตามลําดับของการการกอตั้ง และการเลิกกิจการ โดยขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลโดย
การลงพื้นที่สัมภาษณผูคนที่เปนกลุมเปาหมายที่อยูรวมยุคสมัยของโรงภาพยนตรตาง ๆ และ
สอดแทรกดวยรายละเอียดทางเอกสาร ขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.1.1 ริเริ่ม
ในเริ่มยุคตนที่พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีไดมีโรงภาพยนตรเกิดขึ้นนั้น จากคําบอกเลา
การสัมภาษณ และการสัมภาษณกลุมยอยซึ่งเปนเครื่องมือ และกระบวนการที่ใชในการวิจัยเรื่องนี้นั้น
ไดขอมูลในเรื่องดังกลาววา ในยุคอดีต กอนที่จะมีโรงหนัง ความบันเทิงทางสายตา หรือการ
นันทนาการสายตาของผูคนที่อาศัยอยูในตัวเมือง จังหวัดปตตานี หรือแมกระทั่งผูคนที่อาศัยอยูนอก
เมืองปตตานี ผูคนเหลานี้ไดดูหนังตะลุง หนังเร (หนังขายยา) หนังลอมผา ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอ
หรือฉายตามงานมหรสพตาง ๆ เชน งานประจําป งานมงคล งานบนบานตาง ๆ หรือแมกระทั่ง เมื่อมี
เทศกาลตามฤดูกาล วันสําคัญตาง ๆ ในชวงปฏิทินฤดูกาลในแตละพื้นที่ เชน วันรายอ (วันเฉลิมฉลอง
หลังการถือศีลอดของชาวมุสลิม) หลังการเก็บเกี่ยว ฯ ล
หนังประเภทดังกลาวนี้ จะมีลักษณะเดน คือ สามารถเคลื่อนยายไปไดทุกแหง สามารถ
ปรับตัวเพื่อฉายไดกับทุกสภาพพื้นที่ มีฉายเกือบตลอดป ผูชมหรือคนดูอาจตองเสียคาใชจายในการชม
บาง หรืออาจไดชมโดยไมเสียคาใชจาย หนังสามารถเขาถึงเกือบทุกพื้นที่ ทุกชุมชน แมจะเปนเสนทาง
กันดารหรือหางไกลเพียงใดก็ตาม หนังของเจาของกิจการคนเดียวกันอาจมีการฉายซ้ํากันตลอดป
เพียงแตเปลี่ยนพื้นที่ในการฉาย พื้นที่หรือสถานที่ในการฉายเนนสภาพที่โลง กวาง อาจเปนสนามหญา
ทุงนา เนื่องจากเนนในเรื่องพื้นที่ที่สามารถจุผูชมหรือคนดูไดมาก
ในสวนของโรงหนังหรือโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดปตตานีนั้น ถือไดวาเปนโรง
ฉายภาพยนตรที่มีพัฒนาการมาจากรูปแบบการฉายหนังแบบดั้งเดิมที่ไมเนนการอยูกับที่ถาวร แตเปน
การปรับตัวเพื่อใหผูชมสามารถรับชมไดภายในตัวอาคารหรือหองที่มีไวสําหรับฉายภาพยนตร ซึ่ง
สามารถปองกันแดดฝน และสามารถทําการฉายหนังไดในทุกสภาพอากาศและเวลา ทั้งในชวง
กลางวัน กลางคืน ฤดูรอน หรือฤดูฝนอันเปนสภาพอากาศหลักของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต และผูชม
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ตองเสียคาตั๋วเพื่อเขาชม เนื่องจากเมื่อปรับสภาพเปนโรงหนังหรือโรงภาพยนตร เจาของโรงหนังตอง
เสียคาใชจายในสวนตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน คาเชาพื้นที่ คากอสราง ปรับแตงอาคารสถานที่ คาไฟ คาจาง
เจาหนาที่ คาโฆษณาประชาสัมพันธ นอกจากนี้ ราคาหนังที่ซื้อซึ่งหากหนังมีชื่อเสียงหรือดังมากราคา
ก็สูงขึ้น คาโฆษณาประชาสัมพันธ
ในสวนของการโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งจากอดีตที่ยังคงเปนหนังที่ไมไดเขาฉายในโรงหนัง
หรือโรงภาพยนตรนั้น การโฆษณาอาจใชแครูปแบบการบอกเลาปากตอปาก แตเมื่อเปนโรงภาพยนตร
ไดเกิดรูปแบบการวาดภาพ การเขียนอักษรเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธหนังแตละเรื่อง มีการใชคน หุน
ประกอบการโฆษณา มีการใชรถเพื่อแหปายโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาว บางครั้งอาจมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธทางวิทยุทองถิ่นในแตละพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาลวนสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารจัดการโรงภาพยนตร และสงผลตอการเก็บคาตั๋วดูหนังจากคนดู
ตามมา
ทั้งนี้ จากการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ตั้งแตยุคเริ่มตนมีโรงภาพยนตรจนกระทั่งปจจุบัน ในเบื้องตนนั้น พบวามีโรงภาพยนตร โดยแบงเปน
พื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ดังตอไปนี้

ภาพที่ 13 สะพานเดชาเชื่อมระหวางแมน้ําปตตานีและใจกลางเมืองปตตานีในอดีต
1. จังหวัดปตตานี
ชื่อโรงภาพยนตร
นิวส /โกลบ
คิงส ปตตานี

พื้นที่
ถนนฤาดี อาเนาะรู อําเภอเมือง
อาเนาะรู อําเภอเมือง
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ศรีเมือง
ปตตานีรามา
พาราไดส
เฉลิมศิลป
จิตรเกษม
ศรีโพธิ์
2. จังหวัดยะลา
ชื่อโรงภาพยนตร
สยาม
พาตา
ลูนา
รามัน
โคลีเซียม
3. จังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงภาพยนตร
เฉลิมเวช
ปาดีภาพยนตร
อารียชัยภาพยนตร
สามัคคีตากใบ
เฉลิมเขตภาพยนตร
เฉลิมเขตต
คิงส
รือเสาะภาพยนตร
เฉลิมนรา
เดอะโกรปซินิมา

อาเนาะรู อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
ตะลุบัน อําเภอสายบุรี
นาประดู อําเภอโคกโพธิ์
ไมมีรายละเอียดดานพื้นที่
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง
อําเภอเมือง

พื้นที่

พื้นที่

ปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี
ปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี
บาเจาะ อําเภอบาเจาะ
เจะเห อําเภอตากใบ
ตันหยงมัส อําเภอระแงะ
สุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก
สุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก
รือเสาะ อําเภอรือเสาะ
บางนาค อําเภอเมือง
บางนาค อําเภอเมือง

ขอมูลรายชื่อภาพยนตรบางสวนนํามาจาก www.thaicine.com
เนื่องจากโครงการวิจัยเรื่องนี้ไดเนนขอบเขตของเนื้อหา และพื้นที่ในอําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี ผูวิจัยจึงขอนําเสนอผลจากการลงพื้นที่เก็บขอมูล และจากเอกสารบางสวนที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับโรงภาพยนตรปตตานี ดังนี้
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โรงภาพยนตรที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกในพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี ไดแก
1. โรงภาพยนตรนิวส โรงภาพยนตรโกลบ (Globe) วิกไอตอง
โรงภาพยนตรนิวส ปตตานี โรงภาพยนตรโกลบ (Globe) หรือวิกไอตอง เปนโรงภาพยนตรที่นอยคน
นักจะรูจัก โดยเฉพาะในสวนผูที่มีอายุตั้งแต 40 ปลงมา อาจจะไมเคยไดยินชื่อโรงหนั
งแหงนี้
เนื่องจากเปนโรงภาพยนตรที่มีอายุคอนขางยาวนาน และปจจุบันไดถูกรื้อถอนไปจากพื้นที่แลว โดยไม
เหลือเศษซากใด ๆ ใหคนรุนหลังไดสันนิษฐานวาลักษณะ รูปแบบของโรงหนังเปนเชนใด
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณกับผูที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี คือ คุณสมภพ
เกาไศยาภรณ ซึ่งไดมีโอกาสพบเห็นและอยูรวมสมัยกับวิกนิวส หรือวิกโกลบในชวงทาย ไดบอกเลา
เกี่ยวกับเรื่องวิกนี้วา
“ เมื่อกอนก็มีวิกอีกวิกหนึ่ง อยูเสนทางอาเนาะรู ทางไปศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว จะมีสาม
แยก ตรงทางขวามือ ซึ่งเปนแยกไปเสนทางตลาดพิธานเปนวิกหนังเหมือนกัน ชื่อวิกนิวส เปนวิกที่อยู
ในชวงทาย ๆ กอนที่วิกคิงสจะรุงเรือง แตตอนนี้ไมมีแลว ” (สมภพ เกาไศยาภรณ, สัมภาษณ, 2556)
จากการสอบถามผูที่อยูรวมสมัยโรงภาพยนตรปตตานี ที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป จะพบวา
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อโรงภาพยนตรนิวส หรือวิกโกลบ คอนขางจะคลุมเครือ และมีผูทราบขอมูลนอยมาก
นอกจากนี้ ยังมีการเรียกชื่อที่เพี้ยนไปจากสําเนียงภาษาไทยเปนภาษามลายู เชน จากวิก
โกลบเปน วิกครก และบางทานไดใหขอมูลวา วิกครกและวิกคิงสคือวิกเดียวกัน เนื่องจากวิกหนังบาง
ชื่อชาวบานจะตั้งชื่อตามเจาของวิกหนัง(บีเบาะ เปาะเด็ง , สัมภาษณ, 2556) นอกจากนี้ ผูวิจัยยังได
พบวา โรงภาพยนตรนิวสหรือโกลบยังมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไปหลายชื่อ และจากการที่ไดมีการ
ตรวจสอบสถานที่ ที่ตั้งของโรงภาพยนตรเหลานั้นแลว พบวานาจะเปนสถานที่เดียวกัน โดยที่ชื่อที่
เรียกกันแตกตางออกไปของโรงภาพยนตรโกลบตามความทรงจําของชาวบานในพื้นที่ที่อยูรวมสมัยโรง
ภาพยนตรดังกลาว จะพบชื่อเรียกที่หลากหลาย เชน โรงภาพยนตรนิวสปตตานี วิกไอตอง (อาคะนาล
ดอรอฮิม, สัมภาษณ, 2556)
ทั้งนี้ ในเรื่องชื่อของโรงภาพยนตรในยุคเริ่มแรกที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดนั้น จากคํา
บอกเลาของคุณลุงทานหนึ่งซึ่งมีอายุ 70 กวาป ผูมีอาชีพปนสามลอมากวา 40 แลวไดยอนรําลึก
เกี่ยวกับเรื่องโรงภาพยนตรในปตตานีวา ในอดีตเมื่อยังเปนหนุมตนเองและภรรยาไดมีโอกาสเขาชม
ภาพยนตรในโรงภาพยนตรหลายครั้ง เนื่องจากในอดีตสถานที่สําหรับการนันทนาการในเมืองปตตานี
ยังมีไมหลากหลายมากดังเชนยุคปจจุบัน ตนเองประกอบอาชีพปนสามลอรอบเมืองปตตานี สง
ผูโดยสารตามโรงภาพยนตรหรือวิกหนังตาง ๆ ตามแตความตองการของลูกคา และโรงภาพยนตรที่ได
มีโอกาสเขาชมในขณะนั้น คือ วิกไอตอง ตามคําเรียกที่ชาวมุสลิมใชเรียกเปนภาษามลายูทองถิ่น หรือ
อีกชื่อที่เปนทางการคือ โรงภาพยนตรนิวสปตตานี (อูเซ็ง เจะหลง, สัมภาษณ, 2556)
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหในเบื้องตนไดวา วิกไอตองนั้นมีอยูจริง และ
อาจเปนวิกเดียวกันกับวิกหรือโรงภาพยนตรนิวส ปตตานี และจากขอมูลที่ไดสัมภาษณ พบวา วิกหนัง
หรือโรงภาพยนตรแตละแหง จะมีการเปลี่ยนโอนเจาของอยูหลายครั้ง การเรียกชื่อของคนในทองถิ่น
จะเรียกตามชื่อเจาของวิก ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงเจาของ ชื่อวิกก็จะเปลี่ยนไปดวยอันอาจกอใหเกิดความ
สับสนสําหรับผูที่เกิดมาไมทันยุควิกหนังที่กอตั้งในชวงแรกของเมือง ปตตานี
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นอกจากนี้ คําเรียกชื่อ
แตละชื่อของโรงภาพยนตรเดียวกัน อาจไปปรากฏในความทรงจําของ
กลุมบุคคลที่ใชภาษาที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูที่นับถือศาสนาพุทธสวนใหญจะไมคอยทราบชื่อ
วิกหนังที่เปนภาษามลายูถิ่น ในขณะเดียวกัน ชาวมุสลิมบางทานอาจไมรูจักชื่อวิกหนังในอีกชื่อหนึ่ง
ซึ่งเมื่อพิจารณาขอมูลและองคประกอบอื่น ๆ เชน สถานที่ตั้ง ลักษณะของ ของโรงภาพยนตรเหลานั้น
แลวบางครั้งอาจเปนโรงภาพยนตรโรงเดียวกัน (นิวสหรือโกลบ วิกไอตอง)
โรงภาพยนตรในยุครุงเรือง แบงเปน 2 ชวง คือ
1. ยุครุงเรืองที่ยังใชรูปแบบกลางเกา กลางใหม ไดแก โรงภาพยนตรคิงส หรือวิกไอเย็น
หากจะนับอายุโรงภาพยนตรคิงสตามคําบอกเลาของผูที่มีที่พักอาศัยอยูใกลกับบริเวณวิกคิงส
นั้น พอที่จะกะประมาณไดวา มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป วิกคิงสอันเปนชื่อที่ชาวบานในพื้นที่เขตเมือง
ปตตานีรูจักมักคุนกันดีนั้น ตั้งอยูที่ถนนปรีดา ตําบลอาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
จากการสืบคนขอมูลที่มีผูไดทําการเก็บรวบรวมในเบื้องตน พบวา โรงภาพยนตรคิงส ได
กอสรางขึ้นในป 2470 โดยในชวงแรกอยูในสถานะเปนโรงละครที่รองรับคณะวงดนตรีลูกทุงที่มีการ
จัดมาแสดงที่จังหวัดปตตานี ตอมาในป พ.ศ.2495 ไดถูกดัดแปลงเปนโรงภาพยนตรคิงส (ปยะนันท
นิภานันท,2554,หนา 281)
ซึ่งการปรับเปลี่ยนสถานะเปนโรงภาพยนตรคิงสนั้น ทําใหเกิดรูปแบบการกอสรางโรง
ภาพยนตรที่เปนตัวอาคารที่ถาวร และมีโปรแกรมการฉายหนังที่เปนระบบมากขึ้น ทั้งนี้จากคําบอก
เลาของผูที่อาศัยอยูใกลกับโรงภาพยนตรคิงส ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความทรงจํา และวิถีชีวิตของผูคน
ในยุคสมัยที่โรงภาพยนตรคิงสยังรุงเรือง ซึ่งคําบอกเลาดังกลาวเต็มไปดวยความมีชีวิตชีวา โดยมี
เนื้อหาโดยสรุปกลาวถึงดังนี้
“ ชวงนั้นถนนแถวนี้เจริญนะ มีอาคารบานเรือนอยูสองรายทาง การจราจรคับคั่งหากเทียบ
กับยุคสมัยนั้น โดยเฉพาะเสนทางถนนที่จะไปยังวิกคิงส ซึ่งสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการที่มีโรงหนัง
ตั้งอยู คนเขามาดูกันเยอะ เมื่อสอบถามถึงสภาพอาคารของวิกคิงส ทราบวา มีลักษณะเปนอาคารไม
หากมองภายนอกจะคลายชั้นเดียว แตหากเดินเขาไปภายในแลวจะพบวามีชั้นครึ่ง หากพิจารณาจาก
ภาพแลวจะเห็นวามีลักษณะคลายโรงเตี๊ยมหรือโรงน้ําชาเหมือนที่ปรากฏในภาพยนตรจีนกําลังภายใน
ดานสภาพแวดลอมบริเวณวิกนั้นสรุปความในภาพรวมไดวา ตรงบริเวณดานหนาของวิกคิงส
เปนรานขายของจําพวกรานอาหาร รานน้ําชา สถานที่วาดปายโฆษณาหนัง มีพื้นที่และบริเวณรมรื่น
ในชวงเย็น ๆ จะมีผูคนในพื้นที่มาเดินเลนเพื่อผอนคลาย รวมทั้งเด็ก ๆ จะใชถานที่แหงนี้ในการวิ่งเลน
บริเวณดานขางจนเลยไปถึงดานหลังเปนสถานที่ขายบริการทางเพศ และถือวาเปนสวนหนึ่งที่เดินเคียง
คูไปพรอมกันกับโรงภาพยนตรคิงส ปตตานี กลาวคือ เมื่อโรงภาพยนตรเปดขึ้น ความเจริญและ
พลุกพลานของผูคนในบริเวณถนนสายนี้ ไดกอใหเกิดการเปดบริการสถานบริการทางเพศ และเมื่อถึง
ชวงเวลาแหงการโรยราและปดโรงภาพยนตรไดปดกิจการ สถานบริการฯ เหลานี้ก็ไดปดตัวลงไปดวย
(สมภพ เกาไศยาภรณ, สัมภาษณ, 2556)
ในสวนสภาพทางเศรษฐกิจของบริเวณถนนเสนทางโรงภาพยนตรคิงสตั้งแตยุคริเริ่มจนถึง
รุงเรืองนั้น ผูที่มีที่พักและเปดรานอาหารฝงตรงขามโรงภาพยนตรคิงสไดเลาวา “ บรรยากาศชวงแรก
93

ๆ นั้น คนเยอะ การฉายหนังจะฉายคืนละ 2 รอบ หากเปนรอบกลางวันหรือรอบนักเย็น จะเริ่มฉาย
ตั้งแตบาย 2 โมง หนาโรงหนังมีรานขายของสําหรับขบเคี้ยวเลนระหวางดูหนัง คือ เมล็ดแตงโม ลูก
อมฮอลส บรรยากาศกอนหนังฉาย จะมีการเปดเพลงของหนังแตละเรื่องกอนที่จะฉาย เพื่อเรียกคน
เขาดูหนัง ซึ่งมีหลากหลายทั้งหนังฝรั่ง ไทย จีน อินเดีย หนังที่ฉายที่จําไดชวงนั้นก็มี Benhur บัญญัติ
10 ประการ (ประสิทธิ์ ลิมวนาทิพงศ , สัมภาษณ, 2556)
ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญของโรงภาพยนตรคิงสจะมีความหลากหลายทั้งดานวัย เพศ และอาชีพ
ศาสนา และพื้นที่ กลาวคือ จะมีทั้งหญิงและชาย อาชีพรับจาง ประมงพื้นบาน ผูใชแรงงานเรือประมง
พาณิชย คาขาย มีทั้งพุทธ มุสลิม ในชวงการฉายรอบกลางวัน จะมีนักเรียน และวัยรุนมาชม สวนรอบ
ค่ํา กลางคืน จะเปนชวงวัยผูใหญ วัยทํางาน เนื่องจากตองการผอนคลายหลังจากเลิกงานแลว
ดานราคาคาตั๋วนั้น จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ จะพบวามีหลายราคา ตั้งแตยุค
รุงเรืองที่มีราคา 30-40 บาท และลดราคาลงเหลือรอบละ 1 บาท ในยุคที่โรยรา (สมภพ เกาไศยา
ภรณ, สัมภาษณ, 2556)
นอกจากนี้ ในบทความเรื่องประวัติศาสตรของโรงภาพยนตรในสังคมปตตานี ไดกลาว
เกี่ยวกับเรื่องราคาตั๋วของโรงภาพยนตรคิงสวา ราคาตั๋ววิกคิงสตั้งแตเริ่มแรกเปดกิจการนั้นมีราคา
เริ่มตนตั้งแต 2 บาท และราคาสูสุด 9 บาทในชวงป พ.ศ.2510 (ปยะนันท นิภานันท,2554,หนา 281282)
ความรุงเรืองของวิกคิงส นอกเหนือจากจะสงผลใหถนนบริเวณเสนทางอาเนาะรูมีความเจริญ
และเปนแหลงธุรกิจที่มีการคาขายคับคั่งแลว ยังสงผลใหเปนที่ดึงดูดใหผูคนจากแดนไกลไดเดินทางเขา
มาประกอบอาชีพ รวมทั้งเขามาเยือนเพื่อรับชมภาพยนตรอีกดวย ดังขอมูลที่ไดรับการถายทอดใน
เรื่องนี้วา “ สมัยนั้นนักพากยดัง ๆ เชน รุจิรา มารศรี ก็เคยมาพากยหนังที่วิกคิงส เขาลองมาจาก
กรุงเทพฯ มาพากยประจําที่นี่ นอกจากนี้ คนที่อยูนอกพื้นที่เขตตัวเมืองปตตานี หรืออยูตางจังหวัด
สวนใหญที่เคยมาที่นี่จะจําเกี่ยวกับโรงหนังนี้ได มีอยูครั้งหนึ่งคนที่อยูตางจังหวัดเขาแวะทางนี้ และชี้
ไปยังยังบริเวณพื้นที่ที่เคยเปนวิกคิงสในอดีต เขาบอกวา ที่นี่เคยมีวิกหนังนะ แสดงวา ในเมื่อกอนเขาก็
เคยดูหนังหรือเคยผานมาแถวนี้แลว” คุณลุงเลาใหฟงดวยแววตามีความสุข เมื่อรําลึกถึงอดีตในยุคที่
วิกคิงสยังรุงเรือง และคงอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี (สมภพ เกาไศยาภรณ , สัมภาษณ,
2556)
อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไปโรงภาพยนตรคิงสก็กาวมาสูยุครวงโรย จากสภาพโรง
ภาพยนตรที่เปนที่นิยมของผูคนทั้งในและนอกพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีโปแกรมการฉาย
ภาพยนตรที่ดีดี ไดเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบสภาพอาคารที่ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและขาด
การซอมแซม ในชวงที่วิกคิงสใกลถึงชวงโรยราและเขาสูยุคแหงการปดกิจการนั้น ผูชมสวนหนึ่งที่เคย
เปนลูกคาในการชมภาพยนตรในวิกคิงสเลาวา “ หากไปดูหนังที่วิกคิงส ก็ตองทําใจวาตองเจอกับ
อากาศที่รอน เพราะหลังคาเปนสังกะสี ยุงและเรือดมาคอยกัด ดูดเลือดเราเวลานั่งชม ดูหนังเสร็จเรา
ก็จะไดการคันเปนของแถม คนที่นั่งดูหนังนั้นตองเกาไปตาม ๆ กัน และที่สําคัญไฟดับบอย เพราะเขา
ใชเครื่องปนไฟ ยุคนั้นยังไมมีฟาใช เวลาไฟดับหนังก็ดับ เราก็เซ็ง คนดูเสียอารมณ บางคนก็ใชขวดใช
อุปกรณที่มีอยูในมือเคาะโตะเกาอี้ พอไฟมา คนดูก็เฮกัน ” เปนอีกคําใหสัมภาษณของผูชมที่อยูรวม
สมัยยุควิกคิงส และเลาเรื่องราวความโรยราของวิกคิงสดวยน้ําเสียงที่สนุกสนานมากกวาที่จะเปน
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ความเบื่อหนาย (บีเบาะ เปาะเด็ง, สัมภาษณ, 2556)
สําหรับสาเหตุของความโรยราของวิกคิงสนั้น จากการเก็บขอมูลในเบื้องตนไดขอสันนิษฐาน
ไวดังนี้
1. สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ผูที่อยูรวมสมัยวิกคิงสหลายทานไดกลาววา ในชวงทายกอนวิกคิงสปดกิจการ พื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบางประการในดานแหลงนันทนาการแหง
ใหม จากเดิมสวนใหญโรงภาพยนตรจะตั้งอยูในพื้นที่เสนทางถนนอาเนาะรูเปนหลัก เชน วิกนิวส
วิกคิงส แตในชวงหลังมีการเปลี่ยนพื้นที่ไปตั้งตรงบริเวณใจกลางเมือง คือ ตลาดโตรุง ซึ่งเปนยานที่
เปนแหลธุรกิจการคาแหงใหมที่มีผูคนพลุกพลานมากกวา มีแหลงการคาขายที่หลากหลายกวาเดิม
พรอม ๆ กับการเกิดโรงภาพยนตรแหงใหมที่มีการปรับรูปแบบใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
การ
บริหารจัดการเปนระบบมากขึ้น วิกดังกลาวคือ วิกศรีเมือง ซึ่งตั้งอยูบริเวณสี่แยกตลาดโตรุงในปจจุบัน
2. การขาดการปรับปรุงอาคาร และรูปแบบการจัดการของวิกคิงส
มีสวนสําคัญและสงผลใหไมสามารถดึงดูดใจผูชมใหเขามาชมภาพยนตรในวิกคิงสไดอยาง
ในอดีต เนื่องดวยสภาพอาคารที่ชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ขาดการซอมแซมบํารุงใหเขากับยุค
สมัย โปรแกรมหนังที่ไมหลากหลาย ไมเปนหนังระดับดีเหมือนในอดีต สงผลใหผูชมไดเปลี่ยนแปลง
โยกยายการชมภาพยนตร ไปยังโรงภาพยนตรแหงใหม คือ วิกศรีเมืองซึ่งมีความทันสมัยมากกวา และ
มีโปรแกรมการฉายหนังดี ๆ หมุนเวียนอยูตลอด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการโรยราหายไปของ
วิกคิงสทั้งสิ้น
นอกจากนี้ จากขอมูลในบทความเรื่องประวัติศาสตรของโรงภาพยนตรในสังคมปตตานี
ไดใหขอมูลโดยการสัมภาษณลูกชายเจาของกิจการวิกคิงสในยุคนั้นสรุปความไดวา ในชวงเวลาที่คิงส
เขาสูยุคตกต่ําและรวงโรยนั้น สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก เจาของกิจการไมมีเวลาดูแลพัฒนาโรงหนังเหมือน
เชนในอดีต อันเนื่องจากในชวงทายไดมีการขยายกิจการเพื่อเปดวิกหนังแหงใหม คือ โรงภาพยนตร
ปตตานีรามา (ปยะนันท นิภานันท,2554,หนา 282)
ทั้งนี้ ในชวงทายภายหลังจากที่วิกคิงสไดปดกิจการลง อาคารดังกลาวก็ยังคงอยูมิไดทํา
การถูกรื้อทิ้ง เมื่อถึงชวงเวลาหนึ่งที่สภาพอาคารไมไดชํารุดเต็มที่แลว อาคารดังกลาวก็ไดพังครืนลงมา
คุณลุงทานหนึ่งซึ่งอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับวิกคิงสเลาวา “อยูดีดีอาคารมันก็พังลงมาครืน เสียงมัน
ดังมาก มันพังลงมาเฉย ๆ โดยไมมีใครมาทําอะไรมัน เสียงมันดังไปทั่วเมือง หากไปหาอาน
หนังสือพิมพยุคนั้นไดก็จะเห็นขาวนี้ ” (สมภพ เกาไศยาภรณ, สัมภาษณ, 2556)
ขอมูลที่ไดนําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเลา ความเปนมา และการหายไปของ
วิกคิงส ปตตานี ซึ่งขอมูลที่มีความสมบูรณ ผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหในสวนของการรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอไป
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ภาพที่ 14 ซากแหงความรุงเรืองของวิกคิงสในอดีต
2. ยุครุงเรืองทีมีการปรับรูปแบบเขาสูระบบใหมแลว ไดแก โรงภาพยนตรหรือวิกศรีเมือง โรง
ภาพยนตรปตตานีรามา และโรงภาพยนตรพาราไดส
2.1 โรงภาพยนตรศรีเมือง
โรงภาพยนตรแหงนี้ไดกอตั้งขึ้นในป พ .ศ.2502 ตั้งอยูที่บริเวณถนนจะบังติกอ อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี โรงภาพยนตรหรือวิกศรีเมืองไดปดกิจการเมื่อ 2535 ปจจุบัน เราจะสามารถพบเห็น
โรงภาพยนตรแหงนี้ที่ไดแปรสภาพเปนซุปเปอรมาเก็ต และยังพอมีตัวอาคารใหพอสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตยุคกอนจนถึงยุคปจจุบัน
สําหรับแนวคิดในการเปดโรงภาพยนตรศรีเมืองนั้น คุณวุฒิ พงศเลิศนภากร ซึ่งเปน
ลูกเจาของกิจการวิกศรีเมือง ไดเลาใหฟงวา ผูเปนปู คือ นายฮงมุย พงศเลิศนภากร ไดเปดกิจการนี้ขึ้น
เพื่อใหผูเปนพอ และครอบครัวไดดําเนินกิจการรวมกับครอบครัว โดยมีแนวคิดวา ในสมัยนั้นแหลง
บันเทิงที่ใหทั้งความรู และสาระแกคนในพื้นที่ในเมืองปตตานียังไมคอยจะมีมากนัก รูปแบบ
นันทนาการที่ใหความรูและขอมูลที่มีอยูบางก็ไดแก วิทยุ ที่ใชสําหรับรับฟงขาวสารและผอยคลายโดย
การฟงเพลง การมีโรงหนังจะเปนสื่อทางภาพที่ชวยใหคนในพื้นที่ไดมีรูปแบบการผอนคลายที่
หลากหลายและไดรับสาระมากขึ้น
ดานรูปแบบการบริหารจัดการนั้น จะใชรูปแบบการบริหารแบบครอบครัว โดยผูเปน
พอทําหนาที่ในการฉายหนัง แมและนาเปนคนขายตั๋ว มีลูกจางที่เปนมุสลิมซึ่งเปนคนในทองถิ่นมี
หนาที่วาดรูปปายโฆษณา เจาหนาที่เดินเบอร ยกเกาอี้ พนักงานขับรถ นอกจากนั้นจะมีนักพากยหนัง
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ที่มาจากบริษัทที่โรงภาพยนตรซื้อหนังมาทําหนาที่พากยหนัง เนื่องจากสมัยนั้นการฉายหนังจะมีการ
พากยสด และตองมีการซอมพากยกอนที่จะฉายหนัง ซึ่งนักพากยหนังจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ
เฉพาะตัว นักพากยที่ถนัดภาพยนตรจีนก็จะพากยหนังจีน ผูถนัดภาพยนตรแนวคาวบอยก็จะพากย
หนังคาวบอย ทั้งนี้ โดยสวนใหญแลวนักพากยมาจากหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ในสวนของประเภทของหนังที่ฉายนั้นจะมีคละกันขึ้นอยูกับสายหนังที่โรงภาพยนตร
ซื้อ ซึ่งโรงภาพยนตรศรีเมืองจะรับซื้อจากสายหนังกรุงเทพ สวนใหญรับหนังมาจากบริษัทสหมงคล
ฟลมเปนหลัก โดยที่หนังที่ซื้อมานั้นอาจไดรับทั้งหนังดีและหนังไมคอยมีคุณภาพ เนื่องจากตองซื้อมา
ในรูปแบบซื้อเหมาซึ่งจะมีหลังปะปนคละเคลากันไป
การซื้อหนังจากสายหนังเจาของโรงหนังไมสามารเลือกไดวาจะมีหนังเรื่องใดเปนที่
นิยมหรือไม เพราะไมสามารถรูลวงหนาวาหนังที่ซื้อมาเปนหนังระดับใด บางโรงไดรับหนังที่ดีก็จะได
กําไร และมีผูชมเขาชมมาก ซึ่งแตละโรงจะมีการฉายหนังที่ไมซ้ํากันเพราะเปนการซื้อจากสายหนังที่
ตางบริษัทกัน ยกเวนในชวงสมัยหลัง ๆ ที่รูปแบบโรงภาพยนตรไดปรับเปลี่ยนไป เชน ที่อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดปรับเปลี่ยนไปโรงหนังไปอยูในหางสรรพสินคา หนังที่ซื้อมาจากสายหนัง
และบริษัทเดียวกันสามารถซ้ํากันได เนื่องจากเจาของวิกหนังยอย ๆ เหลานี้อาจเปนเจาของคน
เดียวกัน แตโรงภาพยนตรหลายโรงจึงทําใหเกิดการหมุนเวียนฉายหนังตามโรงยอยตาง ๆ
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในเรื่องการบริหารจัดการโรงภาพยนตรรูปแบบเกาที่เปน
Stand alone นั้น นับวามีความแตกตางดานคาใชจายและการบริหารจัดการ เนื่องจาก เมื่อปรับเปน
โรงหนังเล็ก ๆ คาใชจายตาง ๆ จะนอยลงไปนอย แตหากเปนสมัยกอนที่เปนโรงหนังเดี่ยว คาใชจาย
จะสูง เนื่องจากตองมีการจัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน มีรถแหหนัง ทําปายโฆษณาใหญ ๆ ซึ่ง
การใชวิธีการดังกลาวลวนตองใชแรงงานคนและคาใชจายทั้งสิ้น
ดานสภาพของโรงภาพยนตรศรีเมืองในยุคนั้นเปนอาคารอาคารตึก 2 ชั้น ดานหนา
โรงภาพยนตรเปนลานโลง ภายในตัวอาคารมีการใชไฟฟาในการฉายหนังแลว และมีการใชพัดลมเมื่อ
ฉายหนัง มีที่นั่งประมาณ 100 กวาที่นั่ง สําหรับราคาตั๋วนั้น จะอยูที่ประมาณ 5 บาท 10 บาท และ
15 บาท โดยมีการฉายวันละ 2 รอบ รอบเชาเริ่มตั้งแต 10 โมงเชา-เที่ยง รอบบายเริ่มตั้งแตบาย 2
โมง และหากเปนวันเสารและอาทิตยจะมีการเพิ่มชวงรอบค่ําเริ่มเวลาประมาณทุมครึ่ง หนังที่ฉายใน
สมัยกอนสวนใหญแลวจะมีความยาวประมาณ 2 ชัว่ โมง
ในสวนของของประเภทหนังที่ไดรับความนิยมในพื้นที่นั้น สวนใหญจะเปนหนัง
อินเดีย เพราะประชากรในพื้นที่สวนใหญเปนชาวมุสลิม แตก็ยังมีการฉายคละกันบางกับหนังฝรั่งและ
หนังอินเดีย ผูชมสวนใหญจะเปนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ และบางสวนจากนอกเมืองที่เดินทางมาจาก
อําเภอใกลตัวเมืองปตตานี เชน อําเภอหนองจิก อําเภอยะหริ่ง ซึ่งผูชมเหลานี้สวนใหญจะเดินทางเขา
มาในเมืองเพื่อชมภาพยนตรดวยรถโดยสารประจําทาง
ทายาทเจาของกิจการโรงภาพยนตรศรีเมืองไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุ ด
คือ ชวง งานเทศกาลสําคัญประจําป เชน วันรายอ อันถือเปนวันเฉลิมฉลองเมื่อเสร็จสิ้นการถือศีลอด
ของชาว มุสลิม ในชวงนั้นวิกหนังจะมีโอกาสตอนรับผูคนจํานวนมากทั้งจากในเมืองและนอกเมือง
เนื่องจากผูคนในพื้นที่จะเดินทางมาพักผอน นันทนาการนอกบาน และจับจายใชสอยในตัวเมือง
ปตตานี ซึ่งการไดชมภาพยนตรก็ถือเปนการนันทนาการของผูคนที่เปนทางเลือกหลักในยุคนั้น
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หลังจากยุคแหงความรุงเรืองของวิกศรีเมืองไดเปลี่ยนไปสูยุคแหงความรวยรินและโรยรา
ในยุคสุดทายกอนปดกิจการโรงภาพยนตร ผูชมภาพยนตรไดลดลงไปมาก อันเรื่องมาจากไดมี
วีดิโอเกิดขึ้น จากรูปแบบที่ผูคนไดเขามาดูหนังดวยกันในโรงภาพยนตร ไดปรับเปลี่ยนไปดูหนังในบาน
แทน ซึ่งสรางความสะดวก สบาย ประหยัดมากกวา เนื่องจากเมื่อซื้อวีดิโอเทปหนึ่งมวนก็สามารถ
ใหญาติพี่นองเพื่อนฝูงยืมไปดูตอได ดานสถานการณภายความไมสงบภายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตก็สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของคนดูหนัง ซึ่งวิกศรีเมืองเองก็เคยโดย
ระเบิดในชวงการฉายภาพยนตรเรื่อง “คอนวอย” อีกประเด็นในชวงของยุคถดถอยของโรงหนังศรี
เมืองที่ลูกชายเจาของวิกศรีเมืองไดใหขอมูลเพิ่มเติม คือ ระยะหลังหนังดีดีมักจะถูกโกงราคาสูงขึ้น ทํา
ใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น และไมคุมคาที่จะลงทุนในภาวะที่ผูชมไมคอยนิยมเขามาดูหนังเหมือนเชนใน
อดีต ประกอบกับการเดินทางของหนังแตละเรื่องจากสายหนังใชเวลานานประมาณ ครึ่งเดือน - 1
เดือน ทําใหผูชมตองใชเวลารอนานกวาที่หนังจะฉาย และบางทีวีดิโอก็ไดมีการคัดลอกลงวีดิโอเพื่อ
ฉายกอนลวงหนาที่จะฉายในโรงหนัง (วุฒิ พงศเลิศนภากร, สัมภาษณ, 2556)

ภาพที่ 15 วิกศรีเมืองในอดีต ชวงน้ําทวมเมืองปตตานี
2.2 โรงภาพยนตรปตตานีรามา
ในยุคที่โรงภาพยนตรไดเขาสูการเปลี่ยนผานดานเทคโนโลยี โรงภาพยนตรปตตานีรามาไดถูก
กอสรางขึ้นเพื่อสรางพื้นที่นันทนาการใหแกผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานีและจังหวัดใกลเคียง ดวย
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รูปแบบอาคารที่มีความทันสมัย ระบบการฉายหนังและรูปแบบการบริหารจัดการที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับยุคสมัย การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสรางภายในอาคารเพื่อ
รองรับผูชมที่มีจํานวนมากขึ้น ดานหนาโรงภาพยนตรมีบริเวณที่จอดรถกวางขวาง มีรานคาอยู
รายรอบบริเวณเพื่อรองรับลูกคาที่มีความประสงคจะรับประทานอาหารทั้งอาหารคาว อาหาร
หวานหรืออาหารสําหรับรับประทานเปนของวาง ระหวางการรอคอยชมภาพยนตร หรือซื้อ
พกพาเขาไปทานในขณะที่นั่งชมภาพยนตรภายในโรงภาพยนตรก็ได เชน ขาวโพดคั่ว เมล็ด
แตงโม ลูกอม ออยควั่น และถือเปนโรงภาพยนตรแหงแรกในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ที่
มีการใชเครื่องปรับอากาศ
โรงภาพยนตรปตตานีรามา ถือเปนมิติใหมของตัวแทนความทันสมัยในรูปแบบการ
นันทนาการทางสายตาในยุคนั้น และกําเนิดขึ้นในชวงปลายยุคของวิกศรีเมือง ผูกอตั้งเปนคน
เดียวกันกับเจาของวิกคิงส ปตตานี คือ คุณประยุทธ กฤษฎาวัฒน โดยไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ
เทศบาลเมืองปตตานี และไดเปดการฉายหนังรอบปฐมฤกษในป พ.ศ.2517 (ปยะนันท นิภานันท
,2554,หนา 283)
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงบริบทดานพื้นที่ของโรงภาพยนตรปตตานีรามาแลวจะพบวา เปน
ศูนยกลางการคา และการคมนาคมที่มีความเจริญแหงใหม ตั้งอยูในทําเลที่มีการเชื่อมตอระหวาง
พื้นที่ที่เคยเปนโรงภาพยนตรในอดีต เชน วิกคิงส และวิกศรีเมือง เมื่อผูชมเขามาชมภาพยนตร
ที่นี่แลว สามารถที่จะเดินไปจับจายใชสอยในพื้นที่ตลาดโตรุงซึ่งตั้งอยูในบริเวณที่ใกลกัน และ
สะดวกสําหรับการคมนาคมทั้งทางน้ําและทางบก เนื่องจากตั้งอยูใกลกับริมแมน้ําปตตานี และ
บริเวณถนนปตตานีภิรมย อาเนาะรู อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีจึงสะดวกสําหรับการเดินทาง
ดวยรถยนต รถจักรยานยนตร สามลอ รถยนตโดยสาร (ตุกตุก) รวมทั้งการเดินทางดวยเรือตาม
เสนทางในแมน้ําปตตานี
คุณชลิต เดชาภิชล ซึ่งเปนผูจัดการโรงภาพยนตรปตตานีรามาในชวงยุคทายกอนยุติกิจการได
ใหขอมูลวา “ โรงภาพยนตรปตตานีรามาเปนโรงภาพยนตรที่มีความทันสมัยสมบูรณแบบมาก
ที่สุดในเมืองปตตานี ณ ชวงเวลานั้น เนื่องจากเปนโรงภาพยนตรที่ใหญ ตัวอาคารมีขนาด 2 ชั้น
มีทั้งที่นั่งสําหรับชมภาพยนตรแบบทั่วไปและแบบหองซาวน (เสียงจากตนฉบับหนัง) มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากการฉายหนังจําเปนตองใชกระแสไฟฟามากเปนพิเศษ โรงภาพยนตร
ปตตานีรามาจึงตองมีการติดตั้งเครื่องปนไฟสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน
นอกจากนี้ โรงภาพยนตรปตตานีรามาไดมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ครบวงจร และ
โดยเฉพาะในชวงที่ตนไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูจัดการนั้น มีพนักงานอยูประมาณ 13 คน รับ
หนาที่ในเรื่องการเก็บตั๋ว กวาดขยะ คุมเครื่องปรับอากาศ เครื่องไฟ ฉายหนัง ชวยฉายหนัง
พนักงานขายตั๋ว และเดินตั๋ว สวนตนเองรับผิดชอบหนาที่ในการเปนผูจัดการและรับผิดชอบใน
เรื่องการทําบัญชี การบุคหนัง การเก็บเงิน การจายเงิน การดูแลเจาหนาที่ในโรงภาพยนตร
ในชวงที่ตนเองรับหนาที่ในการเปนผูจัดการ วิกปตตานีรามาจะรับภาพยนตรมาจากหุนสวน
ธุรกิจ คือ โรงภาพยนตรเฉลิมไทย หาดใหญ และบริษัทเพชรมณีฟลม โดยที่การฉายหนังจะฉาย
วันละ 4 รอบ ราคาตั๋วในชวงนั้น เริ่มตนตั้งแต 12 บาท 15 บาท และ 20 บาท สําหรับหองซาวน
ซึ่งจุไดประมาณ 30 คน ในสวนของลูกคานั้นจะมีทุกชนชั้นอาชีพ ทั้งขาราชการ ประชาชนทั่วไป
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และลูกจางเรือประมงพาณิชย (ชลิต เดชาภิชล, สัมภาษณ, 2556)
สืบเนื่องจากวิกปตตานีรามาไดมีการทําสัญญาเชาที่ดินกับเทศบาลเมืองปตตานี เมื่อหมด
สัญญาเชาจึงไดมีการโอนกรรมสิทธิ์การเชาที่ดินใหแกโรงภาพยนตรพาราไดสปตตานีเปนผูเชา
ตอไปจนมีการรื้อถอนไปในป พ.ศ.2546 (ปยะนันท นิภานันท ,2554,หนา 283)
สําหรับสาเหตุในการกอตั้งโรงภาพยนตรปตตานีรามานั้น เพราะตองการใหเปนสถานบันเทิง
ที่ใชสําหรับพักผอนหยอนใจที่ทันสมัยสําหรับผูคนทั้งในและนอกพื้นที่เมืองปตตานี เนื่องจาก
สมัยกอนบานเมืองยังสงบ ไมมีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่เชนดังปจจุบันนี้ หากจะมีอยูบางก็
เปนเพียงการเรียกคาคุมครอง ซึ่งยุคสมัยที่ตนเปนผูจัดการโรงหนังในชวงแรกก็มีการเรียกเก็บคา
คุมครองอยูบาง (ชลิต เดชาภิชล, สัมภาษณ, 2556)
สําหรับสาเหตุแหงความโรยราและหายไปของวิกปตตานีรามานั้น ผูจัดการทานเดียวกันนี้ได
วิเคราะหวา เปนเพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะวีดิโอ ซีดี ซึ่งเปนสื่อที่
สามารถเขาถึงไดงายกวาราคาถูกกวา และสะดวกตอการชมทุกสถานที่ สามารถชมเมื่อไหรก็ได
นาจะเปนสาเหตุหลักในการทําใหโรงภาพยนตรปตตานีรามาไมสามารถตานทานกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได ประกอบกับภาระคาใชจายที่สูง เมื่อเทียบกับปริมาณผูชมและผลกําไรที่ไดรับ
ทายที่สุดวิกปตตานีรามา ตํานานแหงความทันสมัยแหงการนันทนาการทางสายตาในพื้นที่อําเภอ
เมือง ปตตานีก็ไดปดกิจการลง
ทั้งนี้
ในชวงหนึ่งภายหลังจากที่วิกปตตานีรามาไดเลิกกิจการไป นาย คมน อรรฆเดช ประธาน
บริษัทโคลีเซี่ยม กรุป ไดเขามาติดตอเพื่อทําสัญญาเชาพื้นที่กับเทศบาลเมืองปตตานี เพื่อจัดตั้งโรง
ภาพยนตรในรูปแบบของพลาซาศูนยการคาครบวงจร เพื่อปรับรูปโฉม สีสันของโรงภาพยนตรใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น
แตแผนงานดังกลาวตองชะงักและยุติลงเสียกอน เนื่องดวย เปนชวงที่
สถานการณความไมสงบในพื้นที่ ไดปะทุขึ้นอีกครั้งในป 2547 และพรอมกันนั้น ในป 2555 ของคมน
อรรฆเดช ไดเสียชีวิตลง สงผลใหการลงทุนเพื่อกอสรางโรงภาพยนตรดังกลาวตองลมเลิกไป
(ประชาชาติธุรกิจ,2547:ออนไลน)
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ภาพที่ 16 โรงภาพยนตรปตตานีรามาในยุคที่รุงเรือง

ภาพที่ 17 ซากแหงความรุงเรืองของโรงภาพยนตรปตตานีรามา
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ภาพที่ 18 ปตตานีรามาในวันที่ถูกรื้อถอน

ภาพที่ 19 การเซ็นสัญญาระหวาง คมน อรรฆเดช กับเทศบาลเมืองปตตานี ในการกอสรางโรง
ภาพยนตรแหงใหม ในพื้นที่วิกปตตานีรามาเดิม
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2.3 โรงภาพยนตรพาราไดส
โรงภาพยนตรพาราไดส ถือเปนโรงภาพยนตรแหงสุดทายที่มีการกอสรางขึ้นในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี และอยูรวมสมัยใกลเคียงกับวิกปตตานีรามา โรงภาพยนตรพารา
ไดสตั้งอยูที่ถนนปตตานีภิรมย ตําบลอาเนาะรู จังหวัดปตตานี ฝงตรงขามวิกพาราไดสเปน
มัสยิดปากีสถาน ดานซายมือของวิกติดถนนปรีดา ตําบลอาเนาะรู จังหวัดปตตานี อันเปน
สถานที่ตั้งของวิกคิงสในอดีต ผูวิจัยไมสามารถทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิกพาราไดส
มากนัก เนื่องจากเจาของกิจการ และผูที่เกี่ยวของกับวิกไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ทําใหไม
สามารถติดตอเพื่อขอรับทราบขอมูลได ในการวิจัยเรื่องนี้ จึงดําเนินการไดเพียงในสวนของ
การเก็บขอมูลดานบริบทของโรงภาพยนตรในอดีตจากความทรงจําของผูที่อาศัย และ
ประกอบการคาขายใกลโรงหนัง รวมทั้งการบันทึกภาพนิ่ง และวีดิโอสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของโรงหนังในยุคปจจุบัน
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลทําใหทราบวา ยุคสมัยที่วิกพาราไดสยังรุงเรืองนั้น
บริเวณดานหนาวิกจะมีรานคา รานอาหารอยูจํานวนหลายราน ดานขางวิกจะมีสถานที่
สําหรับเลนสนุกเกอร ผูชมที่เขาชมจะมีทั้งในสวนที่เปนประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยพุทธ
มุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งลูกจางเรือประมงพาณิชย (สุรพล สุรัตนวราพล
,
สัมภาษณ, 2556)
ในชวงที่ภาพยนตรไทยรุงเรือง วิกพาราไดสไดมีโอกาสตอนรับดาราภาพยนตรที่มี
ชื่อเสียง เชน สันติสุข พรหมศิริ จากภาพยนตรเรื่องบุญชู ผมไดยินเสียงคนกรี๊ดเสียงดังหนา
โรงหนัง จึงไดโผลหนาไปดู ก็เห็นดารามา ในชวงยุคสุดทายของโรงภาพยนตรพาราไดส ไดมี
การปรับตัวเพื่อความอยูรอดโดยการฉายหนังประเภทเรทอาร ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกจางเรือประมงพาณิชยที่เขามาทํางานในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ในชวงของวิกพาราไดสซึ่งประสบกับสถานการณเศรษฐกิจตกต่ํา และคนเริ่มสนใจ
เทคโนโลยีรูปแบบนันทนาการทางสายตาแบบใหม คือ วีดิโอ วิกพาราไดสจึงถึงคราตองปด
กิจการ พรอม ๆ กับการเขามาทํารังของนกนางแอนดานในโรงหนัง สงผลใหเจาของกิจการ
ตัดสินใจยกเลิกและขายกิจการใหกับผูที่รับซื้อวิกพาราไดสรายใหม ซึ่งภายหลังได
เปลี่ยนแปลงลงทุนทําธุรกิจเลี้ยงนกนางแอนแทน (นักวิชช สุรัตนวราพล, สัมภาษณ, 2556)
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ภาพที่ 20 วิกพาราไดส

ภาพที่ 21 ทางเขาวิกพาราไดส
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3. ภาพรวมของปฐมบท และจุดสิ้นสุดของโรงภาพยนตรในเมือง จังหวัดปตตานี
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดมีการกําหนดยุคสมัยของโรงภาพยนตรภายในพื้นที่เขต
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปน 4 ยุค ไดแก ยุคริเริ่ม ยุครุงเรือง ยุครวยริน ยุคโรยรา
ยุคริเริ่ม ถือเปนยุคแรกที่ปรากฏโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี ที่ผูวิจัย
พยายามสืบคนขอมูลตาง ๆ ทั้งจากตัวบุคคล และเอกสาร แตประสบปญหาในเรื่อง
แหลงขอมูลที่ชัดเจน ขอมูลบางสวนมีความซ้ําซอนในเรื่องของพื้นที่และปรากฏในชื่อที่
แตกตางกัน และเนื่องจากสวนใหญขอมูลปรากฏในรูปแบบคําบอกเลาสืบตอกันมา รวมทั้ง
ความทรงจําของผูคน ผูวิจัยจึงมิไดละเลยที่จะเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไวเพื่อตรวจสอบ
ความชัดเจนจากหลักฐานอื่น ๆ ประกอบกันอีกครั้ง โรงภาพยนตรในชวงดังกลาว คือ โรง
ภาพยนตรนิวส วิกไอตอง แหลงขอมูลสวนใหญระบุวา ตั้งอยูที่ถนนอาเนาะรู ดานขวามือทาง
ไปตลาดพิธานปตตานี
ยุครุงเรือง เปนยุคที่ผูวิจัยไดแบงไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพความรุงเรือง และ
การไดรับความนิยมจากคนดุของโรงหนังในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี โรงภาพยนตร
ดังกลาวมีทั้งที่อยูในรูปแบบเกา และรูปแบบใหมที่มีการปรับปรุงดานเทคโนโลยี โรง
ภาพยนตรรูปแบบเกา ไดแก โรงภาพยนตรคิงสหรือวิกไอเย็นวิก ตั้งอยูบริเวณถนนบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี และโรงภาพยนตรที่มีการปรับปรุงรูปแบบใหมีความทันสมัยทั้ง
ดานตัวอาคารและเทคโนโลยี ไดแก โรงภาพยนตรศรีเมือง โรงภาพยนตรปตตานีรามา และ
โรงภาพยนตรพาราไดส
ยุครวยริน
ผูวิจัยไดกลาวถึงสภาพลมหายใจที่รวยริของโรงภาพยนตร และ
การลดความนิยมของผูคน ที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปสนใจรูปแบบการนันทนาการใหม
ๆ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อสรางรูปแบบการดูหนังที่แตกตางไปจากเดิม เชน วีดีโอ โดยที่มี
การกลาวถึงสภาพ และสาเหตุของความรวงโรยของโรงภาพยนตรทุกยุค ทุกโรงที่ตั้งอยูใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ยุคโรยรา
เมื่อถึงคราที่โรงภาพยนตรทุกโรงตองปดกิจการความบันเทิงและ
การนันทนาการทางสายตา ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รูปแบบนันทนาการแบบใดที่
ไดเขามาทดแทนและแทนที่โรงภาพยนตร ผูคนและสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ
ใด ความคาดหวังตออนาคตของการนันทนาการของผูคนในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดปตตานี
จะเปนไปในรูปแบบใด
ทั้งนี้ รายละเอียดผลการวิจัยบางสวนจากโครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต
ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร (Pattanirama : Life to remember behind
the scene) ในสวนของวิถีชีวิต ความทรงจําของผูคนในพื้นที่เกี่ยวกับการนันทนาการโดย
การชมภาพยนตรในพื้นที่จังหวัดปตตานี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี จะกลาว โดยสรุปคราว ๆ ดังตอไปนี้
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บริบทของโรงภาพยนตร ในพื้นที่อําเภอเมือง ปตตานีในแตละยุค
ทําเลที่ตั้ง
จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจโรงภาพยนตรที่ตั้งในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี พบวา ตั้งแตเริ่มมีการกอตั้งโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พื้นที่ตั้งของ
โรงภาพยนตรจะตั้งอยูในบริเวณที่เปนยานธุรกิจของเมือง หรือใกลตลาด ทารถ การสัญจรไปมา
สะดวก หากนับตั้งแตยุควิกนิวส วิกคิงส วิกศรีเมือง วิกปตตานีรามา และวิกพาราไดส จะมีลักษณะผัง
ที่ตั้งเปนสี่เหลี่ยมตามมุมเมือง ดังนี้

1.วิกนิวส
แม
น้ํา
ปต
ตา

นี

5.วิกพารา
ไดส
ถ.ปตตานี
ภิรมย

ถ.ปรีดา

ทางไปตลาดพิธานปตตานี
2. วิกคิงส

4.วิกปตตานี
รามา

ตลาดโตรุง

3.วิกศรีเมือง

รอยเรียงเรื่องเลาเกี่ยวกับหนังและโรงหนัง
หากจะกลาวถึงเรื่องเลา และความทรงจําตาง ๆ เกี่ยวกับโรงภาพยนตรหรือโรงหนัง ในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีนั้นจะพบวามีสารพัดเรื่องเลา ทั้งสนุกสนาน ประทับใจ เศรา ตื่นเตน
สยองขวัญ ซึ่งโครงการวิจัยเรื่องนี้ จะขอนําบางสวนของเรื่องเลาความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
ดังตอไปนี้
สนุกสนานฮาเฮ
จากการสัมภาษณกลุมยอยกลุมผูหญิงในพื้นที่ชุมชนคลองชาง ตําบลอาเนาะรู จังหวัดปตตานี
ไดเลาเกี่ยวกับความสนุกสนานในชวงที่ยังมีโรงหนัง ซึ่งขอสรุปเปนเนื้อหาใจความ ดังนี้
“ สมัยกอนรูปแบบการนันทนาการยังไมคอยหลากหลายเหมือนเชนปจจุบัน การดูหนังก็เปน
ทางเลือกหนึ่งที่พวกเราชอบไปดู เวลาเขาไปดู เราก็เฮกันไป โดยเฉพาะเวลามีหนังกลางแปลง เรา
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จะพกเสื่อไปดวยสําหรับใชปูเวลาดู ก็สนุกนะ ยุคนั้น” (บีเบาะ เปาะเด็น, สัมภาษณ, 2556)
ในสวนของอดีตนักรองหญิงมลายูในชุมชนอาเนาะซูงาไดเลาเรื่องราวความสนุกสนานเมื่อครั้ง
ยังเปนวัยรุน และกําลังหัดรองเพลงวา “ เวลาหนังฉายแตละครั้งก็จะมีเพื่อน ๆ และคนในชุมชน
มาบอกเรา เราชอบฟงเพลงและรองเพลงอินเดีย เพลงมลายู พอหนังใหม ๆ ฉาย เราก็จะหัดรอง
เพลงตาม บางครั้งเราหัดรองเพลงโดยการฟงจากรายการเพลงในวิทยุ กวาจะรองได ก็ตองใช
ความพยายาม แตก็สนุกดี ” (นิยะ ยะโกะ , สัมภาษณ, 2556)
ผูที่มีความทรงจําเกี่ยวกับความสนุกสนานยามวัยรุนเมื่อครั้งที่วิกปตตานีรามาและพาราไดส
ยังเปนที่นิยมของกลุมวัยรุนในพื้นที่ ดังนี้ “ สมัยกอนสนุกนะ ตอนนั้นเรายังเปนวัยรุนอยู ชอบไป
ดูหนังที่วิกรามา พาราไดส เราแอบหนีไป เพราะเวลาไปเราอยากใสกางเกงแบบวัยรุน แตถาใส
ออกจากบานพอแมก็จะวา เลยตองขนเสื้อผาไปใสที่บานเพื่อน นัดเจอกัน นึกถึงตอนนั้นก็ตลกดี ”
(รอปอะ ห, สัมภาษณ, 2556)
ดานลุงอูเซ็งผูมีอาชีพปนสามลอรอบเมืองปตตานีมากวา 40 ป ไดเลาเกี่ยวกับความสนุก
ในชวงที่วิกนิวส วิกไอตองยังคงมีอยูในพื้นที่วา
“ ก็สนุกนะ ตอนนั้นสถานที่และรูปแบบ
นันทนาการในเมืองตานีไมคอยมีมากนัก ตอนหนุม ๆ ลุงเองก็เขาวิกโนนออกวิกนี้ ชวนภรรยาไปดู
จนอายุ 30 กวาถึงจะเลิกดู ” (อูซ็ง เจะหลง, สัมภาษณ, 2556)
และแมบานผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนโรงเหลา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีไดเลาเกี่ยวกับ
คานิยม และการนันทนาการของผูคนในยุคสมัยนั้นวา “ โอย สมัยกอนไมเหมือนสมัยนี้ เวลาไปดู
หนังแตละครั้งจะอุมลูกจูงหลานกันไป ไอฉันก็บานนะตอนนั้นกลางค่ํากลางคืนก็อุมลุกไปดู ยุงกัด
ก็ยังอุตสาหนั่งดู ตอนนั้นไปดูวิกคิงส ” (เจะเยาะ หะยีแยนา, สัมภาษณ, 2556)
ประทับไวในความทรงจํา
ในสวนของความประทับใจนั้นไดมีผูที่อยูรวมสมัยยุควิกหนังตาง เชน วิกปตตานีรามา ดังนี้
“ ตอนนั้นสนุกมาก ชวยเขาเดินตั๋วไดดูหนังฟรี เวลาวงดนตรีมาคนเยอะมากโดยเฉพาะวง
ชาตรี ทางวิกก็จะใหตังคเราเพิ่ม ตอนนั้นจําไดวาดารามาพักที่โรงแรมศานติสุข เขาสั่งอาหารราน
เรา พอไปสงที่หองเขา ๆ ใหตังคมา 20 บาท ยังจําเสียงเขาไดเลย เปนเสียงใหญ ๆ เหมือนที่
แสดงในหนังนะ” (จิรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ, สัมภาษณ, 2556)
นอกจากนี้ผูที่ประทับใจในการชมภาพยนตรอินเดียไดกลาวเกี่ยวกับความประทับตอหนังใน
ยุคนั้นวา “ ชวงนั้นหนังอินเดียเรื่องชางเพื่อนแกวดังมาก เปนหนังดี ดูแลวไดขอคิด ชอบนะ
เพลงเขาเพราะ และสอนคติดีดีใหเราดวย ” (อับดุลเลาะ ตาเยะ, สัมภาษณ, 2556)
ดานผูชมที่ชมภาพยนตรวิกคิงสไดเลาเกี่ยวกับเรื่องราวความประทับใจในชวงนั้นวา
“ ตอนนั้นวิกคิงสมันเกานะ แตเราก็ชอบไปดูกัน เขาใชเครื่องปนไฟนะในยุคนั้น ยังไมมีแอร
ดวย เวลาไฟดับแตละครั้ง หนังที่กําลังดูสนุก ๆ ก็หยุดฉาย คนดูก็โหกัน บางคนมีอะไรในมือก็
เคาะเกาอี้ไป พอไฟมาก็โหอีก สนุกสนานกัน ” (บีเบาะ เปาะเด็น, สัมภาษณ, 2556)
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เรื่องเศรา เคลาน้ําตา
เมื่อพูดถึงหนังหรือภาพยนตรแลวก็มักจะเกี่ยวโยงกับการสรางอารมณรวมและความรูสึก
ใหแกผูชม ดังเชน นายมามะ ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนตันหยงลุโละ ผูเคยมีอาชีพเปนนักพากยหนังได
เลาเกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับภาพยนตรอินเดียวา “ มีหนังอินเดียเรื่องนึง ผมชอบมาก มัน
เศราและใหขอคิดดีมาก พี่ชายเปนผูราย นองชายเปนตํารวจ ตอนที่นองชายจะจับพี่ชายมันดูแลว
เศรามาก ผมยังประทับใจอยูจนถึงทุกวันนี้ ”
ตื่นเตน ระทึกใจ
ผูที่เคยรับฟงเกี่ยวกับเหตุการณวิกศรีเมืองถูกวางระเบิดไดเลาเกี่ยวกับเหตุการณความตื่นเตน
ในครั้งนั้นวา “ตอนนั้นหนังคอนวอยดังมาก เปนหนังฝรั่ง คิดวาเนื้อหามันไปเสียดสีเจาหนาที่
รัฐนะ…. โห พอเกิดระเบิดขึ้น คนหนีตายกันจาละหวั่น รองเทาเนี่ยกวาดไดเปนเขง ๆ ” (จิรศักดิ์
อรุณวัชรพันธ, สัมภาษณ, 2556)
ตํานานแหงความสยองขวัญ
ดานความสยองขวัญ สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับผี ที่ในสมัยกอนการเดินทางสัญจรไปมายัง
ไมมีความสะดวกดังเชนทุกวันนี้ เรื่องราวจากความทรงจําเมื่อครั้งยังมีวิกหนังในพื้นที่เมือง
ปตตานีในครั้งนั้นเชน
“ เรื่องผี ๆ ก็มีนะ อยางเวลาที่พวกเราไปดูหนังสมัยกอนตองเดินเทา และตองผานจุดตาง ๆ
ที่เปนที่ร่ําลือกันวาผีดุ จุดหลัก เชน ถาผานเสนถนนปากน้ํา โรงเหลาก็แถวถนนหนากุโบรลางา
มันจะแสดงตัวเปนลูกกลม ๆ กลิ้งอยูบนถนน แตมันไมทําอะไรหรอก แคหลอกเฉย ๆ ” (อับดุล
เลาะ ตาเยะ, สัมภาษณ, 2556)
“ ตอนนั้นที่ผมทํางานในวิกรามานะ มันมีเจาที่นะ หากใครผานไปหนาวิกตอนกลางคืน จะเน
ผูชายเดินไปเดินมาหนาวิก เขาละ และในวิกเองที่หนาหองเครื่องใกลแอรนะ เวลาเขาโชวตัวกจะ
เห็นเปนคนรูปรางใหญยังกับยักษแนะ ” (ตูแวแม ตูแวปูเตะ, สัมภาษณ, 2556)
รสนิยม และการเลือกประเภทหนัง
จากการเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกิจการโรงภาพยนตร และผูที่มีความทรงจํา
เกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี เกี่ยวกับรสนิยม และประเภทของหนังที่เปนที่นิยมของผูชม
ในเมืองปตตานีนั้นพบวา ผูชมสวนใหญเปนมุสลิม สวนใหญนิยมการชมภาพยนตรอินเดีย
เนื่องจากมีความคลายคลึงกับวิถีของผูคนในพื้นที่ในหลาย ๆ ดาน เชน วัฒนธรรมการแตงกายที่
มิดชิด หลักคิดดี ๆ ที่ไดจากภาพยนตร นอกจากนี้ นักแสดงนําจะเปนผูที่มีหนาตาหลอเหลาและ
สวยงาม สามารถดึงดูดใจผูชมได ประกอบกับการที่หนังอินเดียมีเพลงที่ขับรองอยางไพเราะ
สนุกสนาน ยิ่งเปนการตรึงความประทับใจคนดูใหอยากชมหนังอินเดียมากขึ้น จนบางคนสามารถ
รองเพลงอินเดียได (นิยะ ยะโกะ, สัมภาษณ, 2556)
ซึ่งนอกเหนือจากผูชมที่เปนมุสลิม ผูชมที่เปนชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็ชอบดูหนังอินเดีย
เชนกัน ดังที่อามาผูสูงอายุที่อาศัยอยูและคาขายอยูบริเวณตรงกันขามกับวิกคิงสเลาใหฟงเรื่องราว
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รสนิยมการดูหนังของตนเองวา “ ดูหนังทุกประเภทนะ หนังจีน หนังฝรั่ง หนังอินเดีย หนังอินเดีย
ชอบ สนุกดี เนื้อหามันดี เรื่องชางเพื่อนแกวสนุก ” (จู ลิมวนาทิพงษ, สัมภาษณ, 2556)
ในสวนของประเภทหนังที่มีการฉายในวิกหรือโรงภาพยนตรตาง ๆ ในเมืองปตตานีนั้น สวน
ใหญแลวจะไมแตกตางกันมากนัก แตจะเปนที่รับรูกันในหมูผูชมวาแตละวิกหนังแตละแหงจะเปนที่
ขึ้นฉายในหารฉายหนังประเภทใด เชน วิกศรีเมืองจะเปนที่ขึ้นชื่อเรื่องหนังอินเดีย และมีหนัง
อินเดียดี ๆ มาฉายบอย ๆ วิกปตตานีรามา จะมีหนังหลากหลายประเภท เชน หนังฝรั่ง เชน หนัง
เรื่องบัญญัติ 10 ประการ ที่มียอดคนดูถลมทลาย 10 วัน 10 คืน ในชวงเทศกาลวันรายอ หนังจีน
กําลังภายใน หนังฮองกง เชน ผูหญิงขาใครอยาแตะ
วิกพาราไดสที่มีการฉายทั้งหนังไทย หนังวัยรุนเอาใจตลาด และทายที่สุดเมื่อถึงครารวงโรยก็
ฉายหนังเรทอาร ฯลฯ สําหรับภาพยนตร หรือหนังที่เปนที่ประทับใจของผูคนมาจนถึงทุกวันนี้
ไดแก
ภาพยนตรอินเดีย ชางเพื่อนแกว
ธรณีกนั แสง
ภาพยนตรฝรั่ง
เบ็นเฮอร คอนวอยสองผูยิ่งใหญ
ภาพยนตรจีนกําลังภายใน ไอหนุมหมัดเมา
ภาพยนตรฮองกง
ผูหญิงขาใครอยาแตะ
ภาพยนตรไทย
บุญชูผูนารัก
สําหรับดารายอดนิยมที่อยูในดวงใจตลอดกาลนั้น หากเปนดาราจากภาพยนตรมาเลเซียก็จะมี
พีรอมลี ซาโรมา ดาราภาพยนตรอินเดีย เชน ซามิ การปูร ราเยซ ดาราภาพยนตรไทย เชน มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร
ปจจัยหรือสาเหตุในการเลือกประเภทหนัง
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่ภายในเขตเมืองปตตานี และเมืองยะลา พบวา ปจจัย
และสาเหตุหลักในการเลือกประเภทหนังนั้นมาจากสาเหตุและปจจัยหลักหลายประการ ดังนี้
1.
ความชอบ เปนที่ทราบกันดีวาการเลือกชมภาพยนตรสักเรื่องผูชมตองมีความนิยม
ชมชอบในประเภทหนังนั้น ๆ ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนลําดับแรกในการเลือกชมภาพยนตรในพื้นที่เมือง ปตตานี
2.
รสนิยมของผูคนในแตละยุค ในแตละยุคจะมีหนังประเภทตาง ๆ ที่แตกตางกันออกไป
ดังเชน หนังอินเดียที่ยุคหนึ่งเปนที่รูจักและชื่นชอบของผูดู แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผานไป คนรุนใหมก็
เปลี่ยนแปลงรสนิยมในการชมภาพยนตรไปดวย
3.
ความถี่ในการนําเสนอ โฆษณา เปนอีกสาเหตุหนึ่งในชวงที่วิกหนังตาง ๆ เริ่มมีการแขงขัน
และมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสื่อตาง ๆ รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธที่นาสนใจจะชวยดึงดูด
ผูชมใหอยากชมภาพยนตรนั้น ๆ เชน การประชาสัมพันธดวยรถแห หุนหนาโรงภาพยนตร
4.
วัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่ ผูชมมักจะเลือกชมภาพยนตรที่สอดคลองหรือคลายกับ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของสังคมที่ตนดํารงอยู ไมดานใดก็ดานหนึ่ง เชน ชาวมุสลิมในพื้นที่
จังหวัดปตตานีชอบชมหนังอินเดีย เพราะมีเนื้อหาที่สามารถเปนบทเรียนสอนชีวิตได
สิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งในปจจัยและสาเหตุในการเลือกชมภาพยนตรของผูชมในเมือง
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ปตตานีที่เปนพลวัตร และยังคงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเสมอตลอดทุกยุค ทุกสมัย
โรงภาพยนตรในเมืองตานี หายไปไหน
สําหรับสาเหตุในการหายไปของโรงหนัง โรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีนั้น
สามารถสรุปไดในประเด็นหลัก ๆ ดังตอไปนี้
1.
การขาดการปรับปรุง พัฒนาวิกหนัง โดยเฉพาะวิกเกาแกที่กอสรางมานานแลว ทําใหคนดูลด
ความนิยมที่จะไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรนั้น สงผลใหกิจการขาดทุน และทายที่สุดตองปด
กิจการ
2.
การพัฒนาดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อดานสายตาที่หลากหลายและเขาถึงผูคนมากขึ้น ทั้ง
ยังมีราคาที่ประหยัด สามารถรับชมไดทุกที่ เชน วีดิโอ ทําใหผูคนนิยมที่จะชมภาพยนตรภายในบาน
ของตนเองมากกวาที่จะออกมาชมในโรงภาพยนตร
3.
คานิยม ความเชื่อ จากเดิมที่ผูคนในพื้นที่ยังไมมีการปฏิบัติตามหลักในลักษณะที่เครงครัด
มากนัก เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผานไป ผูคนเขาถึงการศึกษาศาสนามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
หลักการคําสอนมากกวาในอดีต เชน การแตงกาย การคลุมศีรษะที่มิดชิดตามหลักการศาสนา การ
หลีกเลี่ยงการปะปนกันระหวางหญิงชายที่ไมใชญาติสนิทภายในสถานที่รโหฐาน การเลือกชมในสิ่งที่ดี
มีประโยชนมากกวาสิ่งที่ไรสาระ โดยเฉพาะภาพยนตรยุคใหมที่มีเนื้อหาสุมเสี่ยงตอความเชื่อ และการ
ปฏิบัติตนที่ขัดกับจริยธรรมอันดีงาม ลวนเปนเหตุผลสําคัญในการเลิกชมภาพยนตรภายในโรง
ภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมือง ปตตานีทั้งสิ้น
4.
สถานการณและความปลอดภัย เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหผูคนในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นใน
การออกมาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร รวมทั้งทําใหผูลงทุนดานกิจการภาพยนตรไมเสี่ยงที่จะ
ลงทุนในพื้นที่แหงนี้มากนัก และสิ่งนี้ไดสงผลกระทบตอกิจการของโรงหนังในยุคหลัง ดังที่ทายาทของ
วิกศรีเมือง ไดกลาวเกี่ยวกับเองนี้วา “ ตราบใดที่เรายังไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกคนดูไดวา
เขาจะมีความปลอดภัยเมื่อเขามาดูหนังในโรงหนัง เมื่อนั้นเราก็ไมสามารถที่จะดึงเขาออกมายังโรงหนัง
ได ” (วุฒิ พงศเลิศนภากร, สัมภาษณ, 2556)
อยางไรก็ตาม ถึงแมหนทางในการจะฟนคืนของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี หรือในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใตอาจเปนเหมือนอนาคตอันเลือนรางที่เกือบดับมอดไปแลวก็ตาม แตยัง
มีผูที่ไดเสนอแนวทางความคิดหลายทานเสนอวา การนันทนาการในพื้นที่แหงนี้ ตองสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม และความตองการของคนในพื้นที่ หากจําเปนที่จะตองมีโรงภาพยนตร
อีกครั้ง อาจตองพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัย และอาจตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความ
ทันสมัย ครบวงจร เชนดังที่มีวิกหนังยอย ๆ ในหางสรรพสินคาตามเมืองใหญ ๆ เชน กรุงเทพ ฯ
หาดใหญ แต ณ วันนี้ดูเหมือนผูคนจะมีทางออกของตัวเองในการนันทนาการในแบบที่ตนเองเลือก จึง
เปนหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ที่ตองเขามาดูแลในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งปจจุบันความ
เชื่อมั่นเหลานี้ไดลดหายลงไปมาก
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วิถีชีวิตผูคนในเมืองตานี
หากจะกลาวถึงวิถีชีวิตของผูคนในเมืองปตตานี โดยมองผานการนันทนาการโดยใชโรง
ภาพยนตร และภาพยนตรแลวจะพบวา มีความนาสนใจและมีการเปลี่ยนผานจากยุคดังกลาว
จนถึงยุคปจจุบัน ในลักษณะที่คอยเปนคอยไป ซึ่งสามารถแยกยอยในประเด็นดังตอไปนี้
- การแตงกาย
เนื่องจากโครงการวิจัยเรื่องนี้ไดเนนในเรื่องโรงภาพยนตรและภาพยนตรเปนประเด็น
หลัก ผูวิจัยจึงขอเนนในเรื่องการแตงกายที่เปนทั้งวิถีของผูคนในชีวิตประจําวันทั่วไป และ
วัฒนธรรมในการแตงกายเมื่อยามไปชมภาพยนตร ดังเชนที่ผูชมภาพยนตรที่มีความทรงจํา
เกี่ยวกับความหลังในเรื่องแฟชั่นการแตงกายในยุคนั้นวา
“ ก็ธรรมดาเวลาไปดูหนังก็ตองหลอตองสวยกัน เพราะออกมานอกบาน ทรงผมที่ฮิตในชวง
นั้นถาเปนผูชายก็ทรง มิตร ชัยบัญชา” (อูเซ็ง เจะหลง, สัมภาษณ, 2556)
“เวลาหนังมาเลยฉายเราก็แตงตัวตามแฟชั่นที่หนังฉาย ผูหญิงก็สวมเสื้อแบบนางเอกซาโรมา
กระโปรงบางแบบหางปลา ผมก็ดัดใหหยิก ” (บีเยาะ เปาะเด็ง, สัมภาษณ, 2556)
“ ก็มี ๆ เวลาหนังอินเดียเรื่องไหนดัง เราก็จะเห็นหญิงขายบริการแถววิกคิงส แตงกาย ทําผม
เลียนแบบ ” (สมภพ เกาไสยาภรณ, สัมภาษณ, 2556)
“ สมัยกอน ดูหนังเขาก็แตงกายแบบธรรมดานะ ตามวัฒนธรรมเขา ผูหญิงก็สวมผาถุง ผูชาย
ก็โสรง กางเกงก็มีบาง ” (จู ลิมวนาทิพงษ, สัมภาษณ, 2556)
ทั้งนี้ หากจะกลาวถึงเรื่องการแตงกายในยุคสมัยที่ยังคงมีโรงภาพยนตรในพื้นที่ปตตานี นั้น
สามารถโดยสรุปโดยคราว ดังนี้
1. การแตงกายของชาย หญิงโดยเฉพาะผูเปนมุสลิมในยุคนั้นมีทั้งที่แตงกายตามธรรมเนียม
วัฒนธรรมของผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต คือ หากเปนผูหญิงสวมใสเสื้อบานง
กุรง หรือเสื้อปกติทั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน สวมผาถุง ในกรณีเปนผูชายจะสวมโสรง หรือ
กางเกง และเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต ซึ่งการแตงกายลักษณะนี้จะใชในวิถีชีวิตประจําวันและการไปดู
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร
2. การแตงกายของชายและหญิงโดยเฉพาะมุสลิมในพื้นที่ยามออกไปชมภาพยนตรในโรง
ภาพยนตร หรือออกนอกบาน บางสวนอาจมีการตามแฟชั่นที่ไดรับอิทธิพลจากภาพยนตร ทั้ง
ภาพยนตรมาเลเซีย เชน ซาโรมา ซึ่งเปนดาราหญิงยอดนิยม ภาพยนตรไทย เชน ตามรูปแบบ
ของ มิตรชัย บัญชา ทั้งดานทรงผม เสื้อผา กางเกง ภาพยนตรตางประเทศ (ฝรั่ง) ตามแฟชั่น
คาวบอย ฯลฯ
3. วัฒนธรรมการแตงกายที่เลียนจากภาพยนตร หรือแฟชั่นตามยุคสมัยในพื้นที่อาจมีบาง แตยัง
มีขอบเขตของวัฒนธรรม และ ความเชื่อควบคุมดวยบางสวน ซึ่งสิ่งนี้จะปรากฏทั้งในกลุมชนที่
เปนมุสลิม และกลุมที่เปนชาวไทยเชื้อสายจีน เชน การที่ผูหญิงในสมัยนั้น (ยุคโรงหนัง) หากจะ
สวมกางเกงก็ตองหลบเลี่ยงออกมาสวมนอกบาน และเปลี่ยนเปนผาถุงหรือกระโปรงอีกครั้งเมื่อ
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เขาไปในบาน ในสวนของผูชายชาวไทยเชื้อสายจีนบางคนก็จะไมคอยตามแฟชั่นมากนัก
เนื่องจากครอบครัวยังควบคุมในเรื่องการแตงกายที่ขัดกับวัฒนธรรมของตน เพื่อไมใหเลียนแบบ
วัฒนธรรมภายนอกจนเกินไป ดังที่คุณลุงทานหนึ่งที่อาศัยอยูขาวิกคิงสไดใหขอมูลกับผูเขียนวา
“ แฟชั่นก็มีนะ ตามแบบภาพยนตร แตผมไมไดแตงตามนั้น เพราะครอบครัวยังควบคุมเรื่อง
นี้อยู” (สมภพ เกาไศยาภรณ,สัมภาษณ,2556)
4. การแตงกายตามหลักการความเชื่อในยุคนั้น ยังไมปรากฏชัดเจนมากนั ก ดังเชน ที่ปรากฏใน
บทสัมภาษณเกี่ยวกับผูหญิงในชุมชนคลองชางที่เลาวา
“ ยุคนั้นยังไมคอยมีคนคลุมผากันหรอก หากคลุมก็จะคลุมแบบไมมิดชิด ไมเหมือนเชน
รูปแบบทุกวันนี้ เพิ่งมาคลุมจริง ๆ ไมกี่ปมานี้เอง ” (บีเบาะ เปาะเด็ง,สัมภาษณ,2556)
และการสะทอนรูปแบบการแตงกายของมุสลิมโดยชาวไทยเชื้อสายจีนวา “ ตอนนั้นเขาไมได
คลุมหัวกันเหมือนตอนนี้นะ หากคลุมก็จะเปนผาบาง ๆ ไมเหมือนตอนนี้ ” (จิรศักดิ์ อรุณวัชร
พันธ, สัมภาษณ, 2556)

ภาพที่ 22 การแตงกายและทรงผมเลียนแบบ
ดาราในภาพยนตร คุณรอซีเดาะ ดอรอฮิม
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- สภาพแวดลอมทางกายภาพ
พื้นที่ชุมชนตาง ๆ ไมมีบานเรือน หนาแนน หรือกระจุกดังเชนทุกวันนี้ สวนใหญที่พักอาศัย
ยังคงเปนเรือนไมในสวนของชุมชนมุสลิมและชาวไทยพุทธ และเปนอาคารตึกสําหรับผูที่เปนชาว
ไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ ในอดีตโดยสวนใหญแลวชาวมุสลิมในพื้นที่เมืองปตตานีจะนิยมตั้งถิ่นฐาน
บานบริเวณริมแมน้ําปตตานี เนื่องจากสะดวกในการคมนาคมทางน้ํา รวมทั้งเปนเสนทางในการ
ออกเรื่อเพื่อประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ในขณะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนสวนใหญนิยมตั้ง
บานเรือนภายในตัวเมือง ยานธุรกิจ เนื่องจากสวนใหญจะประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก
- คานิยม นันทนาการ
คานิยมในที่นี้ผูวิจัยไดกลาวไปบางแลวในเรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องรสนิยมในการเลือกชม
ภาพยนตรในของผูคนในยุคนั้น แตในที่นี้ผูวิจัยจะขอเพิ่มเติมในเรื่องของ คานิยมในการ
นันทนาการซึ่งในอดีต ผูคนในพื้นที่มีทางเลือกในก ารนันทนาการไมมากนัก ที่ปรากฏอยูจะเปน
การนันทนาการโดยการชมภาพยนตรทั้งจากโรงภาพยนตร และงานเทศกาลประจําปตาง ๆ เชน
วันรายอ วันเฉลิมฉลองการสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว การชมหนังตะลุง มะโยง สิละ ดิเกรฮูลู
และการละเลนพื้นเมืองตาง ๆ
ในอดีต กลุมชนทุกความเชื่อยังคงมีปฏิสัมพันธและการไปมาหาสูกันอย างสม่ําเสมอโดยเฉพาะ
ในกิจกรรมงานบุญ ประเพณีตาง ๆ เชน งานแตงงาน พิธีเขาสุหนัต (การขลิบอวัยวะเพศชาย)
กิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในวัดหรือตามศาลเจาตาง ๆ นอกจากนี้ การนันทนาการรูปแบบอื่น ๆ ก็
จะปรากฏในรูปแบบของการฟงรายการเพลง หรือรายการขาวจากวิทยุ การเดินทางทองเที่ยวโดย
การเยี่ยมญาติพี่นองเพื่อนฝูง หากเปนผูที่มิใชมุสลิม อาจมีการเที่ยวผับ บารบาง แตเปนสวนนอย
- อาชีพ
ผูคนในเมืองปตตานีในยุคนั้น ยังมีจํานวนไมมากนัก สวนใหญจะประกอบอาชีพประมง
พื้นบาน รับจาง ปนสามลอ เกษตรกรรมในสวนที่เปนชาวมุสลิม และชาวไทยพุทธ และประกอบ
อาชีพคาขายในสวนของผูที่เปนชาวไทยเชื้อสายจีน
วัตถุประสงค 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใช
กิจกรรมนันทนาการ
บริบทดานพื้นที่เมืองปตตานี ชายแดนใต อดีต-ปจจุบัน
จากคําบอกเลาของกลุมเปาหมายที่ไดเก็บขอมูล ทําใหทราบวา เมืองปตตานีในอดีต (ยุคโรง
ภาพยนตรยังคงอยู) และปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในเรื่องของบริบทดานพื้นที่ในบาง
ประการ เชน การกระจุกตัวและความหนาแนน ปจจุบันจะมีความหนาแนนของชุมชนและผูคน
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มากกวาอดีต ในขณะที่ในอดีตมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรมากกวาปจจุบัน
โดย ที่ตามชุมชนตาง ๆ เชน ชุมชนมุสลิมจะปรากฏลักษณะหนึ่งที่ชัดเจนที่เปนการบงบอก
ถึงอัตลักษณ คือ มัสยิด และชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีศาลเจาตาง ๆ เปนแหลงรวมใจและสถานที่
ในการประกอบพิธีกรรม กิจกรรมตามความเชื่อ สวนชาวไทยพุทธมีวัดเปนศูนยรวมทางจิตใจ
และการประกอบพิธีกรรม ประเพณีตาง ๆ ทางศาสนา
ดานพื้นที่ทางกายภาพที่พบในสวนของที่ตั้งของโรงภาพยนตรนั้น สวนใหญจะตั้งในบริเวณ
ยานเศรษฐกิจที่มีการสัญจรไปมาคับคั่ง ใกลตลาด และศูนยกลางการคมนาคม ซึ่งชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนสวนใหญจะอาศัยและเปดรานคาในบริเวณดังกลาว
ในขณะที่ชุมชนมุสลิมสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณริมแมน้ําปตตานีเปนหลัก ฉะนั้น ในการเก็บ
ขอมูลงานวิจัยเรื่องนี้ โครงการวิจัยจึงไดคัดเลือกตัวแทนกลุมเปาหมายโดยการเลือกตามสภาพ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรกายภาพ คือ ยึดแมน้ําปตตานีและตัวเมืองปตตานีเปนหลัก
บริบทดานวิถีของคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี อาชีพ ความเชื่อ การปฏิสัมพันธ คานิยม อดีตและ
ปจจุบัน
ดังที่ไดกลาวไปแลวในวัตถุประสงคขอที่
1 เกี่ยวกับอาชีพของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ใน
อดีตประกอบอาชีพประมงพื้นบาน รับจาง ปนสามลอ เกษตรกรรม และคาขายในกลุมชาวไทยเชื้อ
สายจีน แตปจจุบัน การประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากขึ้น จึงปรากฏในรูปแบบอาชีพรับ
ราชการ การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับจาง และขายแรงในประเทศเพื่อนบานเชน
มาเลเซีย เปนตน
ดานการปฏิสัมพันธนั้น หากพิจารณาจากอดีตจนถึงปจจุบัน จะพบวาในอดีตผูคนระหวาง
ความเชื่อจะมีปฏิสัมพันธที่ชัดเจนกวา เชน การไปมาหาสู การทํากิจกรรมรวมกัน โดย เฉพาะในชวง
งานเทศกาลสําคัญตาง ๆ เชน วันรายอ วันสมโภชศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว ในขณะที่ปจจุบัน ดวย
ปจจัยหลาย ๆ ประการ เชน สถานการณความไมสงบในพื้นที่ทําใหเกิดความหวาดระแวง ไดทําใหการ
เกิดชองวาง และขาดหายไปของการปฏิสัมพันธ ในบางพื้นที่
ในสวนรูปแบบการนันทนาการในยุคปจจุบันนั้น มีความหลากหลายมากกวาในอดีต และบาง
กิจกรรมมีความเปนปจเจกมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบดังกลาวอาชีพ อายุ และระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
เปนปจจัยภายนอกสําคัญที่สงผลตอรูปแบบการนันทนาการดังกลาว เชน หากเปนวัยรุนสมัยนี้ การขี่
รถมอเตอรไซคเลนรอบเมืองก็ถือเปนการผอนคลายยามวาง ในขณะที่กลุมผูสูงอายุนิยมการรวมกลุม
เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน การเรียนศาสนาเพิ่มเติมเปนกิจกรรมนันทนาการ
นอกจากนี้หากพิจารณาดานกายภาพดานการแตงกาย ทั้งจากผูใหขอมูลที่เปนชาวมุสลิม
และผูใหขอมูลชาวพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีนแลว จะพบวา มีการพัฒนาและพลวัตรในเรื่องการแตง
กายและการปฏิบัติตัวในบางประการ เชน ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะผูหญิง มีการแตงกายที่ถูก
หลักการศาสนามากขึ้น สงผลใหเกิดรานคาเสื้อผา ผาคลุมตามรูปแบบการแตงกายของมุสลิมเพิ่มมาก
ขึ้นในเมืองปตตานี เมื่อเทียบกับในอดีต และเชนเดียวกันกับการเกิดขึ้นของแฟชั่น รสนิยมการแตง
กายของคนรุนใหมที่เนนสีสันและรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานในเรื่องวัฒนธรรมการ
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แตงกายกับตางพื้นที่ที่มีความเชื่อเดียวกันมากขึ้น เชน การแตงกายดวยชุดอาบายะหของผูหญิงมุสลิม
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากศาสนาและรูปแบบการแตงกายจากตะวันออกกลาง การแตงกายดวยเสื้อผาที่มี
สีสันสดใส มีลวดลายลักษณะแบบมลายู หรือดอกไมตาง ๆ อันเปนเอกลักษณของพื้นที่ชายแดนใต
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย (กะยะห,สัมภาษณ,2556)
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ดูเหมือนจะเปนที่ยอมรับและปฏิบัติตามเปนสวนใหญในกลุมผู
นับถือศาสนาอิสลาม เพราะเปนหนทางหนึ่งในการดํารงตนตามหลักการศาสนา แตอยางไรก็ตาม ใน
หมูมุสลิมบางคนยังปรากฏในเรื่องการแตงกายเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก หรือตามรูปแบบแฟชั่น
ยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนรุนใหม อันเปนการบงบอกถึงความหลากหลายในการปฏิบัติตน
ของคนในพื้นที่เมืองปตตานี
ทั้งนี้ จากการพูดคุยสัมภาษณกับผูที่นับถือศาสนาพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ที่มีความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตร ในเมืองปตตานี กลาวโดยสรุปวา
การแตงกายของมุสลิมในเมือง ปตตานีในอดีต ไมไดเหมือนดังเชนปจจุบัน เปนการแตงกายแบบทั่ว ๆ
ผูหญิงสวนใหญไมคอยคลุมศีรษะ ยังมีการไปมาหาสูระหวางชนตางศาสนิก ซึ่งตางจากปจจุบันนี้ ที่ไม
สามารถเห็นภาพดังกลาวไดงายนักในยุคนี้
วัตถุประสงค 3. เพื่อศึกษาขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผาน
ความทรงจํา และความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
รูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา และความรูสึกตอโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี แบงเปน 2 ยุค คือ 1. ยุคที่โรงภาพยนตรยังคงมีอยูในพื้นที่ และ 2. ยุคหลัง
โรงภาพยนตร
1.

ยุคที่โรงภาพยนตรยังคงมีอยูในพื้นที่
ดังที่ไดกลาวมาแลวในผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูคนในยุครวมสมัยโรงภาพยนตร
ในเมืองปตตานี ไดมีรูปแบบนันทนาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการชมศิลปะการแสดง
พื้นบานของจังหวัดชายแดนภาคใต เชน หนังตะลุง หนังลอมผา หนังขายยา จนถึงยุคสมัยที่มีการ
สรางโรงภาพยนตรขึ้นในพื้นที่เมืองปตตานี ผูคนจึงใหคุณคาแกโรงภาพยนตรในฐานะเปนพื้นที่การ
นันทนาการที่สามารถสรางความสุขไดโดยไมมีการแบงชนชั้น ความเชื่อ วัฒนธรรมความบันเทิงถือ
เปนสวนหนึ่งที่ไมมีความแปลกแยกกับชุมชนมากนัก จวบจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
คานิยม รูปแบบนันทนาการที่ไดเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผูคนในพื้นที่ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
พื้นที่ในการนันทนาการไปตามยุคสมัย ประกอบกับการปรับตัวที่ไมทันตอยุคสมัยของโรงภาพยนตร
สงผลใหโรงภาพยนตรไดสูญหายไปจากพื้นที่จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลดานเอกสารสามารถจําแนกระยะเวลาที่โรงภาพยนตรไดมีการ
ดําเนินกิจการในพื้นที่เมืองปตตานีได ดังนี้
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โรงภาพยนตรในเมืองปตตานีที่มีการเปดกิจการกอนป 2470-2545
1.1 โรงภาพยนตรนิวส หรือวิกไอเย็น ไมสามารถระบุอายุของโรงภาพยนตรได แตจากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดพบ สันนิษฐานวานาจะมีอายุมากกวา 70 ป
โรงภาพยนตรในเมืองปตตานีที่มีการเปดกิจการตั้งแตป 2470-2545
1.2
โรงภาพยนตรคิงสปตตานี หรือโรงภาพยนตรโกลบ 2470
1.3 โรงภาพยนตรศรีเมืองปตตานี
1.4 โรงภาพยนตรปตตานีรามา
1.5
โรงภาพยนตรพาราไดสปตตานี
2.
ยุคหลังโรงภาพยนตร ภายหลังจากการปดกิจการของโรงภาพยนตรพาราไดส ถือเปน
ชวงเวลาที่โรงภาพยนตรไดหายไปจากพื้นที่เมืองปตตานี จากการเก็บขอมูลในภาพรวม ผูคนในพื้นที่
ที่เปนคนรวมสมัยยุคโรงภาพยนตร ยังคงมีความทรงจํา ความประทับใจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร และ
ภาพยนตรที่ไดชมมาในอดีต แตเนื่องจากการปรับเปลี่ยนดานคานิยม และการปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนาที่มีความชัดเจนมากขึ้น สงผลใหความทรงจําตอการนันทนาการรูปแบบดังกลาวเปนเพียง
ความทรงจํา และเรื่องเลาในอดีต ซึ่งผูคนกลุมนี้สวนใหญไดปรับเปลี่ยนวิถีตามยุคสมัย และความ
เชื่อของตนเอง นอกจากนี้ สวนหนึ่งของผูคนกลุมนี้ไดแสดงความคิดเห็นที่เปนกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณความปลอดภัยในพื้นที่ที่อาจสงผลกระทบตอรูปแบบการนันทนาการที่ไมสอดคลองกับ
บริบทและวัฒนธรรมของผูคน
ในสวนของกลุมผูคนรุนใหมที่เกิดหลังยุคโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี มีทัศนะตอรูปแบบ
นันทนาการทางสายตาโดยการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร ปรากฏขอมูลวา โรงภาพยนตรมิไดมี
อิทธิพลตอคนรุนหลัง เนื่องจากในปจจุบันรูปแบบการนันทนาการไดมีความหลากหลายมากขึ้น
ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนรุนใหมจึงมีทางเลือกในการผอนคลายมิใชเฉพาะเพียงแคการชม
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร กลุมคนรุนนี้ยังคงไดรับการถายทอดเรื่องราวความทรงจําเกี่ยวกับความ
ประทับใจตอภาพยนตร และโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีจากผูปกครอง ญาติผูใหญ ผูสูงอายุ
อยางไรก็ตาม ทางเลือกที่เหมาะสมกับการนันทนาการของคนรุนใหม ควรมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของแตละวัย และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง
ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอ
ภาพยนตร (Pattanirama : Life to remember behind the scene) ผูวิจัยไดมีการจากเอกสารที่
เกี่ยวของ และการวิจัยโดยการเก็บขอมูลภาคสนาม สามารถสรุปผลการวิจัย ดังตอไปนี้
6.1 สรุปผลการศึกษาดานเอกสาร
การศึกษาวิจัยดานเอกสารของโครงการวิจัยเรื่องนี้ ไดเนนในประเด็นเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
การนันทนาการ ภาพยนตรและโรงภาพยนตร ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องประวัติศาสตร ความเปนมา
และพัฒนาการและประเภทของภาพยนตรและโรงภาพยนตรในเมืองไทยเปนหลัก โดยเฉพาะบทบาท
หนาที่ของภาพยนตร โรงภาพยนตรที่มีตอผูคนในสังคม การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร
สื่อมวลชน บทบาทของสื่อ และการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การนันทนาการมีความหมายโดยสรุปในรูปแบบของการกระทํากิจการใด ๆ ของผูคนใน
ชวงเวลาวางจากภารกิจประจํา ตามความสมัครใจ การนันทนาการมีรูปแบบที่หลากหลาย แตกตาง
กันไปตามความถนัด วัยและความชอบของผูคน ซึ่งในเรื่องการชมภาพยนตรในรงภายนตรก็ถือเปน
สวนหนึ่งของการนันทนาการดวยเชนกัน
ในสวนของภาพยนตรและโรงภาพยนตรนั้น จากการศึกษาในสวนนี้ พบวา กําเนิดและ
พัฒนาการภาพยนตรในเมืองไทยมีมาอยางยาวยาวนาน ดังที่ โดม สุขวงศ ( 2553) ไดกลาวถึงกําเนิด
ยุคเริ่มตนของโรงภาพยนตรในเมืองไทยมีมาตั้งแตป 2439 โดยพระพุทธเจาหลวงเปนพระองคแรกที่
ไดเห็นภาพยนตร เมื่อครั้งประภาส ณ ประเทศสิงคโปรและชวา และในป 2440 นับเปนครั้งแรกที่
ประเทศไทยไดมีภาพยนตรเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยในป 2440 โรงภาพยนตรไดกําเนิดขึ้นเปนครั้ง
แรกในเมืองไทยเชนเดียวกัน และมีการฉายภาพยนตรครั้งแรกที่โรงละครของหมอมเจาอลังการ
ดานการศึกษาในเรื่องโรงภาพยนตรในพื้นที่จังหวัดปตตานีนั้น เอกสารในสวนนี้ปรากฏนอย
มาก เทาที่สามารถรวบรวมขอมูลได ปรากฏในเรื่องของประวัติศาสตรของโรงภาพยนตรในเมือง
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ปตตานีในอดีต ซึ่งปรากฏขอมูลในเรื่อง ยุคสมัยของโรงภาพยนตรที่ปรากฏชัดเจนคือ ตั้งแตป พ .ศ.
2470-2545 ไดมีโรงภาพยนตรเกิดขึ้นในเมืองปตตานี จํานวน 4 โรง ไดแก
1.2 โรงภาพยนตรคิงสปตตานี หรือโรงภาพยนตรโกลบ 2470 ในชวงแรกวิกคิงสเปนโรงละคร
และรองรับวงดนตรีลูกทุงที่เดินทางมาเปดแสดงในจังหวัดปตตานี จนกระทั่งเขาสูป 2495 จึงถูก
ดัดแปลงเปนโรงภาพยนตร
1.3 โรงภาพยนตรศรีเมืองปตตานี กอตั้งขึ้นเมื่อป 2503 ปดกิจการในป 2535
1.4 โรงภาพยนตรปตตานีรามาถือกําเนิดขึ้น กอนที่โรงภาพยนตรศรีเมืองจะปดกิจการ มีการเซ็น
สัญญาเชากับเทศบาลเมืองปตตานีในวันที่ 12 สิงหาคม 2512 โดยกําหนดการสรางใหแลวเสร็จในป
2513 และมีการจัดฉายภาพยนตรเรื่องปฐมฤกษในวันที่ 19 ธันวาคม 2517 หมดสัญญาเชาในวันที่
15 ตุลาคม 2544และมีโอนกรรมสิทธิ์การเปนผูเชาที่ดินใหกับเจาของโรงภาพยนตรพาราไดสปตตานี
และมีการรื้อถอนอาคารในป 2546
1.5 โรงภาพยนตรพาราไดสปตตานีเปนโรงภาพยนตรสุดทายในประวัติศาสตรปตตานี ไมมีขอมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับปที่สราง และไดปดกิจการลงในป 2550 โดยการขายกิจการใหกับนักลงทุนเพื่อทํา
ธุรกิจเลี้ยงนกนางแอน
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของภาพยนตรแลวจะพบไดวา ภาพยนตรแตละแหงลวนมีบทบาท
หนาที่ในการนําเสนอตัวตน การบันทึกสังคม วัฒนธรรมของสังคม และมีการสื่อสารไปสูคนหมูมาก
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงบทบาทของภาพยนตรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จะพบวามีความ
หลากหลายทั้งแงลบและบวก เชน การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม อุดมการณทางการเมือง การตีแผสังคม
และสภาพปญหา เปนตน
นอกจากนี้ ภาพยนตรไดทําหนาที่ในการสื่อสารไปยังคนหมูมาก ในฐานะสื่อทางสายตา มีการ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คานิยม และการพัฒนาดานเทคโนโลยี โดยที่สวนหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย ภาพยนตรในฐานะสื่อไดมีบทบาทสวนหนึ่งใน
การสรางและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นใหเกิดขึ้น
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6.2 สรุปผลการศึกษาภาคสนาม
ผลการศึกษาวิจัยภาคสนามสรุปและวิเคราะหผลตามขอบเขตดานเนื้อหา ประชากร พื้นที่
การวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา
กลุมเปาหมายแบงเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมเปาหมายหลัก ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายหลักได จํานวน 47 คน จาก
ตัวแทนผูคน ดังตอไปนี้
1.เจาของกิจการ ผูริเริ่ม 2. คนดู ผูคนที่มีความหลัง ความรัก ความประทับใจตางๆ ตอโรงหนัง หรือ
ภาพยนตร 3. คนฉายหนัง หรือคนที่เกี่ยวของในหองฉาย ผูชวย 4. วัยรุน เยาวชนรุนใหม ที่มี
ทางเลือกเกี่ยวกับการผอนคลายในยุคปจจุบัน
กลุมเปาหมายรอง
ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายรองได จํานวน 34 คน จากตัวแทนผูคนตอไปนี้
1. คนเดินตั๋ว 2. คนสงฟลม คนสงหนัง 3. สายหนัง 4. คนขายตั๋ว 5. คนพากยหนัง 6. คนเขียน
โปสเตอรหนาโรงหนัง 7. คนขายของ/ คนขี่รถรับจาง 8. คนขับรถโฆษณาหนัง 9. เพื่อนบานที่อยู
รอบๆโรงหนัง และคนอื่น ๆ ที่มีสวนไดสวนเสียที่นอกเหนือจากที่กลาว เชน ชางตัดผม คนตัดเสื้อผา
รานขายรองเทา
1. ภาพวิถีชีวิต ความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายโดยการชมภาพยนตร ของผูคนในพื้นที่จังหวัด
ปตตานี
1.1 บริบทชุมชน
พื้นที่และชุมชนที่ไดเลือกในการเก็บขอมูลประกอบไปดวย บริเวณรอบเทศบาลเมืองปตตานี
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี และบริเวณชุมชนที่ตั้งอยูรอบเขตเมืองปตตานี อันไดแก ชุมชนปากน้ํา (ยู
โยดานภาษี) ชุมชนปากน้ํา (บือติงหะยีแม หรือบือติงวอกะห) ชุมชนอาเนาะซูงา ชุมชนคลองชาง ชุมชน
สะบารัง ซึ่งชุมชนดังกลาวนี้ มีลักษณะทางภูมิศาสตรที่ตั้งอยูใกลกับโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี ผูคน
ในชุมชนมีความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตรและภาพยนตรที่ไดรับชม รวมทั้งสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองปตตานีตั้งแตยุคที่ยังคงมีโรงภาพยนตรในพื้นที่จวบจนโรงภาพยนตร
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ไดเลิกกิจการไป ลักษณะเดนของชุมชนเหลานี้ คือ เกือบทุกชุมชนตั้งอยูริมแมน้ําปตตานีและใชเปน
เสนทางสัญจร รวมทั้งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางเพื่อมาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรใน
เมืองปตตานี
ทั้งนี้ ประชากรสวนใหญในชุมชนที่ไดคัดเลือกนั้นเปนมุสลิม นอกจากบางชุมชน เชน คลอง
ชาง อาเนาะซูงา และบริเวณดานในของเขตเทศบาลเมืองปตตานีที่มีประชากรเปนชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวไทยพุทธอาศัยอยูดวย ดานพื้นที่จังหวัดยะลานั้น โครงการวิจัย ฯ ไดเลือกพื้นที่จังหวัดยะลา
เพื่อสํารวจและเก็บขอมูลโรงภาพยนตรเกาที่ไดปดกิจการไปแลวรอบเมืองยะลา และ หางโคลีเซี่ยม ซีนี
เพล็กซยะลา เพื่อเปนตัวแทนโรงภาพยนตรแหงเดียวที่ยังมีอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
เมื่อกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต ความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายโดยการชมภาพยนตร
ของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผูคนในพื้นที่ฯ มักจะนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงภาพยนตรหรือวิกหนัง
และภาพยนตรหรือหนัง รวมทั้งคานิยม โลกทัศนของผูคนในยุคที่ยังมีโรงภาพยนตรอยู ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1.2 โรงภาพยนตร และประวัติของโรงภาพยนตรในพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี
ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สามารถสรุปไดเกี่ยวกับรูปแบบการผอนคลายของผูคนในเมือง
ปตตานี วาเปนสถานที่หลักอันดับตน ๆ ของแหลงนันทนาการของผูคนในยุคนั้น เนื่องจากในสมัยนั้น
แหลงบันเทิงตาง ๆ ยังไมมีความหลากหลายและมากมายดังเชนในปจจุบัน ประกอบกับพัฒนาการดาน
เทคโนโลยีในการนําเสนอสื่อตาง ๆ ทางสายตายังไมล้ําหนามากนัก สงผลใหผูคนไดใหความสําคัญใน
การเลือกโรงภาพยนตรในการผอนคลาย โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ที่มีโรง
ภาพยนตรจํานวนหลายโรง โดยที่โครงการวิจัยไดกลาวสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวความเปนมาของโรง
ภาพยนตรที่ผูคนในพื้นที่ยังคงจดจําไดดังตอไปนี้
ยุคสมัยโรงภาพยนตร ทั้ง 4 ยุค ไดแก
1.
ยุคริเริ่ม
โรงภาพยนตรที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกในพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี ไดแก โรง
ภาพยนตรนิวส หรืออีกชื่อคือ วิกไอเย็น โรงภาพยนตรยนตรคิงสหรืออีกชื่อในอดีตคือ วิกโกลบ
2.
ยุครุงเรือง โรงภาพยนตรที่เกิดขึ้นในยุคนี้ไดแก โรงภาพยนตรศรีเมือง โรงภาพยนตรปตตานี
รามา และโรงภาพยนตรพาราไดส โรงภาพยนตรที่ไดขึ้นชื่อในเรื่องความทันสมัย พื้นที่กวางขวางและ
มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเปนแหงแรก คือ โรงภาพยนตรปตตานีรามา
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3.
ยุครวยริน เปนยุคที่โรงภาพยนตรหลายแหงในพื้นที่อําเภอเมือง ปตตานีไดปดกิจการ
ลง เชน โรงภาพยนตรคิงส โรงภาพยนตรศรีเมือง สวนโรงภาพยนตรปตตานีรามา และโรงภาพยนตร
พาราไดส ยังคงดําเนินกิจการแตตองประสบกับภาวะการพัฒนาดานเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการนันทนาการของผูคนในพื้นที่ และคานิยมในการผอนคลายทางสายตา รวมทั้งภาวะ
การศึกษาดานศาสนาของผูคนที่มีมากขึ้นและนําไปสูการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งสถานการณความไม
สงบในพื้นที่ ทําใหโรงภาพยนตรที่เหลือตองพยายามปรับตัวเพื่อการคงอยูในฐานะพื้นที่แหงการ
นันทนาการ
4.
ยุคโรยรา โรงภาพยนตรที่ยังคงเหลืออยูมีเพียงโรงภาพยนตรพาราไดส ที่มีการปรับตัวในดาน
การลดราคาตั๋วเขาชมภาพยนตร การฉายหนังในประเภทเรทอารเพื่อเนนกลุมลูกคาที่เปนลูกเรือ
ประมงพาณิชยฯ ทั้งนี้ ในสวนของโรงภาพยนตรปตตานีรามานั้น ในชวงทายไดมีนักลงทุนจากนอก
พื้นที่ตองการเปดโรงภาพยนตรปตตานีรามาขึ้นใหมภายใตรูปแบบโรงภาพยนตรที่มีการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคแบบครบวงจรเชนดังโรงภาพยนตรโคลีเซียมยะลา แตเนื่องจากปญหาดาน
ความไมสงบในพื้นที่และการเสียชีวิตของนักลงทุนฯ สงผลใหโครงการนี้ตองยกเลิกไปในที่สุด
ทั้งนี้ การแบงยุคสมัยของโรงภาพยนตรเปน 4 ยุคดังกลาว ผูวิจัยไดใชเกณฑลักษณะทาง
กายภาพของโรงภาพยนตรที่มีการพัฒนาดานรูปแบบของอาคาร การบริหารจัดการ และการพัฒนา
ดานเทคโนโลยี รวมทั้งความนิยมของผูคนในการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเปนหลัก
นอกจากนี้ ในสวนของชื่อโรงภาพยนตรบางแหงอาจมีหลายชื่อ เนื่องจาก ในอดีตมีจะการ
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงภาพยนตรเมื่อมีการเปลี่ยนผูดําเนินกิจการ และบางชื่ออาจเปนชื่อที่เรียกกัน
เฉพาะในผูคนบางกลุมที่มีภาษาแตกตางกัน เชน ชาวมุสลิมอาจเรียกชื่อโรงภาพยนตรนิวสในอีกชื่อวา
วิกไอเย็น เปนตน
1.3 เรื่องเลาเกี่ยวกับภาพยนตรและโรงภาพยนตร
เรื่องราวที่ไดรับการถายทอดจากผูที่มีความทรงจําเกี่ยวกับภาพยนตรและโรงภาพยนตรสวน
ใหญสามารถสรุปประเด็นได ดังนี้
1.3.1 ภาพยนตร ความทรงจําสวนใหญมักกลาวถึงความประทับใจและสะทอน
ความรูสึกเกี่ยวกับภาพยนตรที่ไดชม เชน ภาพยนตรอินเดียมักไดรับการรําลึกถึงในฐานะ ภาพยนตรที่
มีเนื้อหาที่ดี สามารถเปนบทเรียนสอนใจใชในการดําเนินชีวิตไดในเรื่องความกตัญู ความรัก เนื้อ
เพลงที่ไพเราะจนสามารถจดจําไปรองได นักแสดงที่มีสวย หลอ มีฝมือในการแสดง ภาพยนตรมลายู
หรือมาเลยที่มีเนื้อหาสอดคลองกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเปนคนมลายู เนื้อเพลงไพเราะ
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ผูชมสามารถเขาใจความหมายของเพลงทําใหสามารถเขาถึงเนื้อหาอันสงผลถึงอารมณรวมในการชม
ภาพยนตร ภาพยนตรตางประเทศ (ฝรั่ง) ในฐานะภาพยนตรที่มีความบูไดสมจริง ชมแลวสนุก ฯล
1.3.2 โรงภาพยนตร สิ่งที่ผูคนไดจดจําสวนใหญมักจะมีความเกี่ยวของกับลักษณะทาง
กายภาพของโรงภาพยนตร รูปแบบ ระบบการบริหารจัดการ ความทันสมัย สถานที่สําหรับการพบปะ
นันทนาการ เชน โรงภาพยนตรคิงสเปนโรงภาพยนตรเกา ขณะนั่งชมภาพยนตรจะมีตัวเรือดคอยกัด
ใหรูสึกคัน และมีการใชเครื่องปนไฟเนื่องจากสมัยนั้นยังไมมีไฟฟาเพียงพอสําหรับการฉายภาพยนตร
ทําใหขณะฉายภาพยนตรเกิดไฟดับบอย ๆ คนดูจึงตองโหรองเพื่อใหมีการปนไฟใหทันกับอารมณใน
การชมภาพยนตรที่ตองมีความตอเนื่อง โรงภาพยนตรศรีเมืองในฐานะวิกที่มีการฉายภาพยนตรอินเดีย
ที่ดีและมีชื่อเสียง โรงภาพยนตรปตตานีรามาในฐานะโรงภาพยนตรที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น มีการใช
เครื่องปรับอากาศเปนแหงแรกในปตตานี มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย สถานที่กวางขวาง เกาอี้
นานั่ง เปนตน
1.4 คานิยมหรือสาเหตุในการเลือกประเภทภาพยนตร
คานิยมหรือสาเหตุในการเลือกชมภาพยนตรมาจากสาเหตุหลักหลายประการ ดังนี้
1. เนื้อหาของภาพยนตร ตองเปนภาพยนตรที่ดี ไมขัดหลักศีลธรรมอันดีงาม สามารถนําไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตได
2. เนื้อเรื่อง การดําเนินเรื่องมีความนาสนใจ มีเพลงประกอบเรื่องที่ไพเราะ มีความหลากหลาย
ในการแสดงออกทางอารมณ และสามารถสงตออารมณดังกลาวไปยังผูชมได
3. ความสอดคลองกับบริบทดานวัฒนธรรม ความเชื่อ เชน ภาพยนตรมลายูที่ผูแสดงพูดภาษา
มลายู ทําใหผูชมมีความเขาใจและเขาถึงเนื้อหาที่ตองการสื่อซึ่งเปนผูที่มีภาษาและวัฒนธรรมคลายกัน
4. นักแสดงมีความสามารถในการแสดง และสามารถโนมนาว ดึงดูดใจคนดูได
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชกิจกรรม
นันทนาการ
2.1 บริบทดานพื้นที่ และวิถีชีวิตผูคนในเมืองปตตานีในอดีตจนถึงปจจุบัน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีในอดีต กลาวไดวา เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ ความ
บันเทิง การศึกษาของผูคนในพื้นที่จังหวัดปตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีในยุคสมัยที่ยังคงมีโรง
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ภาพยนตรนั้น สภาพทางกายภาพของอาคารบานเรือนยังไมหนาแนนเชนปจจุบันนี้ ผูคนสวนใหญนับ
ถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพประมงพื้นบาน รับจาง ชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพคาขาย
การปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมสวนใหญในอดีตยังคงมีการไปมาหาสูกัน ทั้งในลักษณะของการเปน
เพื่อน การไปชวยงานที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมตาง ๆ เชน งานแตงงาน การนันทนาการในอดีตยังไมมี
ความหลากเชน ปจจุบัน สวนใหญจะมีงานสําคัญประจําปในวันฮารีรายา
(เทศกาลของชาวมุสลิม
ภายหลังสิ้นสุดการถือศีลอด) ซึ่งจะมีการละเลน เชน มะโยง หนังตะลุง หนังกางแปลง ร็องเง็ง ที่
สามารถเปนแหลงผอนคลายใหกับผูคนทั้งในเมืองและนอกเมืองปตตานีไดเขามาพักผอน
ผลจากการวิจัย พบวาผูคนในอดีตที่อาศัยอยูในเมืองปตตานีทุกความเชื่อ ไดใชโรงภาพยนตร
เปนสถานที่ผอนคลายเพื่อชมภาพยนตร เปนแหลงบันเทิงและรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนฝูง ดังทีไดรับขอมูลจากแมบานผูสูงอายุทานหนึ่งในเมืองปตตานีวา “สมัยกอนเขาไปดูหนังกันทั้ง
ครอบครัว มีลูกเล็กเด็กแดงก็พาไปดวย” ดานความเชื่อนั้น สามารถกลาวสรุปจากผูใหขอมูลที่เปนชาว
มุสลิมสวนใหญวา ในอดีตผูคนที่นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญไมคอยศึกษาดานศาสนามากนัก
จํานวนสถานศึกษาดานศาสนายังมีนอยหากเทียบกับยุคปจจุบัน สงผลใหผูคนยังคงมีการปฏิบัติตาม
วิถีวัฒนธรรมของชาวมลายู เชน การละเลนมะโยงเพื่อสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษ การบูชา
จาวทะเล การแตงกายที่ไมปกปดตามหลักการ เชน การใชผาคลุมบาง ยาวคลายของชาวอินเดียมา
คลุมที่ไหลหรือคลุมหัวแตยังเห็นเสนผมอยู หญิงสาวสวนใหญยังไมคลุมศีรษะ เปนตน
นอกจากนี้ ภาพยนตรบางเรื่อง รวมทั้งนักแสดงนําบางคนยังมีอิทธิพลตอแฟชั่นการแตงกาย ทรง
ผม และการขับรองเพลงในยุคนั้น เชน การแตงกายของหญิงสาวที่เลียนแบบเพชรา เชาวราษฎร หนุม
ๆ แตงกายและทําทรงผมเลียนแบบมิตร ชัยบัญชา และการรองเพลงอินเดีย มลายูเลียนแบบ
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เชน ชางเพื่อนแกว
ดานผูชมภาพยนตรนั้น ในอดีตจะมีแทบทุกวัย โดยที่ยุคโรงภาพยนตรชวงแรก กลุมผูชมหลักจะ
เปนผูที่มาชมกันเปนครอบครัว ผูชมที่มีอายุวัยกลางคนหรือวัยทํางาน ในยุคกลางผูชมจะเปน
ครอบครัว ผูชมวัยทํางานและเยาวชน วัยรุน ในยุคหลังผูชมจะเปนเยาวชน วัยรุน และผูที่มีอาชีพ
ลูกจางเรือประมงพาณิชยเปนหลัก
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3. เพื่อศึกษาขอมูลดานการรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา
และความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
จากคําถามในการวิจัยในประเด็นเรื่องงานวิจัยจะสามารถเปนสวนหนึ่งของการถายทอด
ความคิด ความรูสึก และความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายและความบันเทิงของผูคนในพื้นที่ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตรในพื้นที่เมืองปตตานีในอดีต และทางเลือกเพื่อการผอนคลาย
ความเครียดของผูคนในพื้นที่ชายแดนใตที่เหมาะสมควรเปนรูปแบบใด รวมทั้ง คนยุคปจจุบัน และคน
รุนใหมในพื้นที่มีวัฒนธรรมในการผอนคลายทามกลางสถานการณความขัดแยงในพื้นที่อยางไรบาง ทํา
ใหผูวิจัยสรุปประเด็นคําตอบดานรูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา
และความรูสึกตอโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี เปน 2 ยุค คือ 1. ยุคที่โรงภาพยนตรยังคงมีอยูในพื้นที่
2. ยุคหลังโรงภาพยนตร
1.

ยุคที่โรงภาพยนตรยังคงมีอยูในพื้นที่
ดังที่ไดกลาวมาแลวในผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูคนในยุครวมสมัยโรงภาพยนตร
ในเมืองปตตานี ไดมีรูปแบบนันทนาการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการชมศิลปะการแสดง
พื้นบานของจังหวัดชายแดนภาคใต เชน หนังตะลุง หนังลอมผา หนังขายยา จนถึงยุคสมัยที่มีการ
สรางโรงภาพยนตรขึ้นในพื้นที่เมืองปตตานี ผูคนจึงใหคุณคาแกโรงภาพยนตรในฐานะเปนพื้นที่การ
นันทนาการที่สามารถสรางความสุขไดโดยไมมีการแบงชนชั้น ความเชื่อ วัฒนธรรมความบันเทิงถือ
เปนสวนหนึ่งที่ไมมีความแปลกแยกกับชุมชนมากนัก จวบจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
คานิยม รูปแบบนันทนาการที่ไดเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผูคนในพื้นที่ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
พื้นที่ในการนันทนาการไปตามยุคสมัย ประกอบกับการปรับตัวที่ไมทันตอยุคสมัยของโรงภาพยนตร
สงผลใหโรงภาพยนตรไดสูญหายไปจากพื้นที่จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลดานเอกสารสามารถจําแนกระยะเวลาที่โรงภาพยนตรไดมีการ
ดําเนินกิจการในพื้นที่เมืองปตตานีได ดังนี้

โรงภาพยนตรในเมืองปตตานีที่มีการเปดกิจการกอนป 2470-2545
1.1 โรงภาพยนตรนิวส หรือวิกไอเย็น ไมสามารถระบุอายุของโรงภาพยนตรได แตจากการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดพบ สันนิษฐานวานาจะมีอายุมากกวา 70 ป

124

โรงภาพยนตรในเมืองปตตานีที่มีการเปดกิจการตั้งแตป 2470-2545
1.2

โรงภาพยนตรคิงสปตตานี หรือโรงภาพยนตรโกลบ 2470

1.3 โรงภาพยนตรศรีเมืองปตตานี
1.4 โรงภาพยนตรปตตานีรามา
1.5

โรงภาพยนตรพาราไดสปตตานี

2.
ยุคหลังโรงภาพยนตร ภายหลังจากการปดกิจการของโรงภาพยนตรพาราไดส ถือเปน
ชวงเวลาที่โรงภาพยนตรไดหายไปจากพื้นที่เมืองปตตานี จากการเก็บขอมูลในภาพรวม ผูคนในพื้นที่
ที่เปนคนรวมสมัยยุคโรงภาพยนตร ยังคงมีความทรงจํา ความประทับใจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร และ
ภาพยนตรที่ไดชมมาในอดีต แตเนื่องจากการปรับเปลี่ยนดานคานิยม และการปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนาที่มีความชัดเจนมากขึ้น สงผลใหความทรงจําตอการนันทนาการรูปแบบดังกลาวเปนเพียง
ความทรงจํา และเรื่องเลาในอดีต ซึ่งผูคนกลุมนี้สวนใหญไดปรับเปลี่ยนวิถีตามยุคสมัย และความ
เชื่อของตนเอง นอกจากนี้ สวนหนึ่งของผูคนกลุมนี้ไดแสดงความคิดเห็นที่เปนกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณความปลอดภัยในพื้นที่ที่อาจสงผลกระทบตอรูปแบบการนันทนาการที่ไมสอดคลองกับ
บริบทและวัฒนธรรมของผูคน
ในสวนของกลุมผูคนรุนใหมที่เกิดหลังยุคโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี มีทัศนะตอรูปแบบ
นันทนาการทางสายตาโดยการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร ปรากฏขอมูลวา โรงภาพยนตรมิไดมี
อิทธิพลตอคนรุนหลัง เนื่องจากในปจจุบันรูปแบบการนันทนาการไดมีความหลากหลายมากขึ้น
ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนรุนใหมจึงมีทางเลือกในการผอนคลายมิใชเฉพาะเพียงแคการชม
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร กลุมคนรุนนี้ยังคงไดรับการถายทอดเรื่องราวความทรงจําเกี่ยวกับความ
ประทับใจตอภาพยนตร และโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีจากผูปกครอง ญาติผูใหญ ผูสูงอายุ
อยางไรก็ตาม ทางเลือกที่เหมาะสมกับการนันทนาการของคนรุนใหม ควรมีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของแตละวัย และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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6.3 สรุป วิเคราะห อภิปรายผล
เมื่อศึกษาถึงภาพวิถีชีวิต ความทรงจําเกี่ยวกับการผอนคลายโดยการชมภาพยนตร
ของผูค น
ในพื้นที่จังหวัดปตตานี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต และ
รูปแบบการนันทนาการทางสายตาของชาวปตตานีผานความทรงจํา และความรูสึกตอโรง
ภาพยนตรในเมืองปตตานี ผูวิจัยสามารถกลาวสรุป และวิเคราะหผลการวิจัย ดังนี้
6.3.1 ความทรงจํา
ประเด็นในเรื่องความทรงจําถือเปนประเด็นหลักในงานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งศึกษาโดยการเก็บขอมูล
จากผูคนที่อยูรวมยุคสมัยโรงภาพยนตร ทั้งนี้ ความทรงจําที่กลุมเปาหมายไดกลาวถึงสวนใหญจะ
เนนในประเด็นเรื่องความรูสึกที่มีตอโรงภาพยนตร ภาพยนตรที่ไดชม ลักษณะและสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีความเปนอยูของผูคนในยุคนั้น รวมทั้งเรื่องราว
ความประทับใจตอการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมที่มีทั้งตอผูคนที่มีความเชื่อเดียวกัน และผูที่มีความเชื่อแตกตางกัน ทั้งนี้ หาก
วิเคราะหในเชิงความทรงจําสวนใหญที่ผูคนเลือกจําแลว จะเห็นไดวา ผูคนที่มีความทรงจําดังกลาว
จะเลือกจดจําในเรื่องราวที่เปนสิ่งที่ดี สวยงาม ในชวงยุคดังกลาวกลุมเปาหมายหมดไมมีผูใดที่
กลาวถึงโรงภาพยนตร และภาพยนตรในแงลบ
แมในชวงหลังที่มีการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
พฤติกรรมในการนันทนาการ การกระทําดังกลาวจะดําเนินในรูปแบบการคอย ๆ ปรับเปลี่ยน
จนกระทั่งโรงภาพยนตรไดเลิกกิจการไปจากพื้นที่ ทั้งนี้ สิ่งที่ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตประการหนึ่ง
สําหรับความทรงจํา คือ พบวา ผูใหขอมูลจะไมสามารถระบุชวงเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี รวมทั้งผูดําเนินกิจการโรงภาพยนตรในแตละแหง
ซึ่งสันนิษฐานวาสวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมมีความจําเปนจําเพาะที่ตองจดจําในสวนรายละเอียด
เนื่องจากไมมีความเกี่ยวของและผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตของตนในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับปที่กอสรางและปดกิจการ ขอมูลที่ไดสวนใหญจึงมักเปนการกะประมาณระยะเวลาคราว ๆ
ที่ตองนําไปเทียบกับชวงเวลาและเหตุการณสําคัญของพื้นที่ในชวงนั้น ๆ
6.3.2 กลุมเปาหมาย ผูคน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เมื่อวิเคราะหเกี่ยวกับผูชมและผูที่มีความทรงจําเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเมืองปตตานีแลวจะ
เห็นไดวา เปนผูที่นับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญตามสัดสวนประชากร แตทั้งนี้มิไดหมายถึงวา
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กลุมคนที่มีความเชื่ออื่นจะไมมีความทรงจําหรือไมชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร ตรงกันขามผูคน
ทุกความเชื่อตางมีสวนรวมในการบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับภาพยนตรและโรงภาพยนตรรวมทั้ง
สังเกตปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวมกันทั้งสิ้น
จากขอมูลที่ไดจากการวิจัย พบวา ในดานผูคนที่เขามาชมภาพยนตรในเมืองปตตานีนั้น มิไดมี
เฉพาะคนในเมืองเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงผูคนที่อาศัยอยูนอกเมือง และจังหวัดใกลเคียง เชน
สงขลา ยะลา ซึ่งจากการไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและคําบอกเลา พบวา ทางเลือกในการ
นันทนาการโดยการชมภาพยนตรของผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตในอดีตคอนขางมีมาก
เนื่องจากโรงภาพยนตรไดกระจายตัวไปตามอําเภอตาง ๆ แตโรงภาพยนตรที่มีความทันสมัย และมี
ภาพยนตรที่ดีนาเขามาชมจะเปนโรงภาพยนตรภายในตัวเมือง ซึ่งโรงภาพยนตรในอําเภอเมือง
ปตตานีก็มีคุณสมบัติดังกลาวดวยเชนกัน
ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูวิจัยจะขอกลาวในประเด็นของความเชื่อ การแตงกาย
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผูคนในอดีต-ปจจุบัน จากขอมูลในงานวิจัย พบวา ความเชื่อเปน
ปจจัยหลักประการหนึ่งที่มีสวนทําใหวิถีชีวิต โลกทัศนและคานิยมในการนันทนาการของผูคนใน
พื้นที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากอดีต ผูคนชาวมุสลิมในพื้นที่ประกอบอาชีพดานการประมง
พื้นบานเปนหลัก ในขณะที่ผูหญิงสวนใหญดูแลบานและลูก ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ดานอาชีพและบทบาทของผูคน โดยที่มีอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผูหญิงทํางานนอกบาน ใน
เมืองปตตานีในอดีตประชากรอาศัยอยูไมหนาแนนดังปจจุบัน ยานเศรษฐกิจหลักจะมีศูนยรวม
ภายในเขตพื้นที่เมือง ซึ่งจะมีโรงภาพยนตรจะตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน
เมื่อการศึกษาดานศาสนาไดกระจายตัวไปในพื้นที่มากขึ้น การเผยแผศาสนาแกผูคนในพื้นที่
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สงผลใหผูคนมีความเครงครัดในหลักคําสอน
และมีแสดงออกดวยการปฏิบัติตามหลักการ เชน การแตงกายที่มิดชิด ผูหญิงมุสลิม มีการคลุม ฮิญาบมากขึ้น การศึกษาศาสนาจากมัสยิดของผูสูงอายุ การสงลูกหลานเรียนปอเนาะและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามสงผลใหรูปแบบการนันทนาการไดเปลี่ยนแปลงไปดวย
นอกจากนี้ การพัฒนาดานเทคโนโลยีนับแตมีวีดิโอ ไดมีผลสําคัญใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร เปนรูปแบบการชมโดยวีดิโอ ซึ่งผูคนสวนใหญมักนิยมกัน
เนื่องจากความประหยัด และสามารถเผื่อแผใหผูอื่นดูได อีกทั้งยังสามารถเก็บไวดูไดตลอดเวลา
ตามที่ตองการ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวนี้มิเพียงแตปรากฏแคในพื้นที่เมืองปตตานีเทานั้น แตโรง
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ภาพยนตรระบบ Stand-alone เทานั้น แตพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยก็ประสบกับภาวะปญหา
ดังกลาวเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ ในปจจุบัน แผนซีดี ดีวีดี อินเตอรเน็ต และเครือขายเคเบิลทีวี ไดมีบทบาทตอชีวิต
การสื่อสารของผูคนมากขึ้น การที่ผูคนจะปรับเปลี่ยนและหันกลับไปสูรูปแบบการชมภาพยนตรใน
โรงภาพยนตรเพียงอยางเดียวจึงมาสามารถตอบสนองตอความตองการในการใชชีวิตและการ
นันทนาการของผูคนในยุคนี้อีกตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของการแตงกายของผูคนนั้น หากวิเคราะหจากอิทธิพลของการชมภาพยนตร
แลวพบวา ในยุคสมัยโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี ผูชมโดยเฉพาะชาวมุสลิม ไดรับอิทธิพลดานการ
แตงกาย ทรงผม การรองเพลงจากภาพยนตรที่ไดชม สะทอนใหเห็นอิทธิดังกลาวที่ยังคงตกคาง
จนกระทั่งปจจุบัน ปรากฏการณดังกลาวปรากฏใหเห็นในรูปแบบของสถานีวิทยุเพลงมลายู อินเดีย
ยุคที่ยังมีโรงภาพยนตรในพื้นที่ และผูฟงสวนใหญยังคงนิยมขอเพลง รถมอเตอรไซคพวงหรือโชเลย
ยานพาหนะที่เปนที่นิยมตั้งแตยุคที่ภาพยนตรอินเดียเรื่องโชเลยไดฉายในพื้นที่ชายแดนใตจนกระทั่ง
ปจจุบันก็ยังมีการใชโชเลยดังกลาวเปนจํานวนมากในพื้นที่
6.3.3 การนันทนาการที่สอดคลองกับบริบทดานพื้นที่
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนันทนาการในยุคปจจุบันควรมีความสอดคลองกับบริบทดาน
ความเชื่อ วัฒนธรรม และความตองการของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุมเปาหมายที่มิใชมุสลิมได
เนนย้ําในเรื่องความปลอดภัยในการนําผูคนมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมนันทนาการ ภายใตภาวะ
สถานการณความไมสงบฯ โดยที่กลุมเยาวชนตองการพื้นที่ และรูปแบบกิจกรรมนันทนาการที่
สอดคลองกับวัย และมีความหลากหลายตามความตองการของเยาวชน วัยรุน และหนวยงานตาง ๆ
ควรใหการสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง ในขณะที่กลุมผูสูงอายุที่เปนชาวมุสลิมมีความ
สนใจดานกิจกรรม การรวมตัวเพื่อการศึกษาดานศาสนา เพื่อเติมเต็มความเขมแข็งดานความเชื่อ
และจิตวิญญาณ ตลอดจนการเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการศาสนา ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดดานการศึกษาของศาสนาอิสลามที่สงเสริม สนับสนุนใหผูคนเรียนรูตลอดชีวิต ตั้งแตใน
เปลเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
ทั้งนี้ ในสวนของกลุมเปาหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ไดเสนอแนวทางและ
รูปแบบของการนันทนาการในพื้นที่วา ควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมและยุค
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สมัย เชน หากจะมีโรงภาพยนตรเกิดขึ้นในพื้นที่อีก ควรมีการปรับรูปแบบในลักษณะคลายกับ
หางสรรพสินคาที่มีโรงภาพยนตรและแหลงจับจายใชสอย เพื่อใหผูคนมีทางเลือกมากกวาแคการชม
ภาพยนตรเพียงอยางเดียว
6.3.4 สาเหตุในการปดกิจการของโรงภาพยนตรในเมืองปตตานี
จากผลการวิจัยโครงการปตตานีรามาฯ สามารถสรุปวิเคราะหประเด็นปจจัยและสาเหตุใน
การปดกิจการ หรือการสูญหายไปของโรงภาพยนตรไปจากพื้นที่เมืองปตตานี ไดดังตอไปนี้
ปจจัยภายใน
1. โรงภาพยนตร ที่มีการปรับตัวไมทันการเปลี่ยนของสภาพสังคมในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะ
ในยุคที่มีการปรับตัวดานเทคโนโลยีและการแขงขันของสื่อประเภทตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงผูคนไดมาก
ขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงลักษณะของโรงภาพยนตรระบบ Stand alone แลว จะเห็นไดวาไม
สามารถที่จะดํารงอยูภายใตภาวะความตองการที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
สังคมได อันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหโรงภาพยนตรระบบนี้ไดหายไป และถูกแทนที่ดวยโรงภาพยนตร
ระบบมัลติเพล็กซ
2. เนื้อหาของภาพยนตร ที่ไดมีการฉายในโรงภาพยนตรในยุคหลังไดมีการปรับเปลี่ยน
ประเภทหนังที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม ศีลธรรม วิถีวัฒนธรรมประเพณีของคนในพื้นที่
โดยเฉพาะการฉายภาพยนตรเรทอาร
3. พื้นที่ และรูปแบบ การเขาไปรวมกิจกรรมนันทนาการโดยการชมภาพยนตรในโรง
ภาพยนตรในยุคหลังไดถูกปฏิเสธจากคนสวนใหญในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุมผูที่มีความเครงครัดทาง
ศาสนา เนื่องดวย ความไมเหมาะสม และขัดกับหลักการในเรื่องการปะปนกับหญิงชายที่มิใชญาติสนิท
ในครอบครัว ประกอบกับเนื้อหาของภาพยนตรในยุคหลังสวนใหญมีแนวโนมชักจูงไปสูรูปแบบ
แนวคิด ที่มิใชแนวทางของการเปนอิสลามิกชนที่ดี ผูปกครอง และผูที่มีความเครงครัดในหลักการสวน
ใหญจึงหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการนันทนาการในรูปแบบดังกลาว
และมีการปรับเปลี่ยนไปสูการ
นันทนาการรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทดานวัฒนธรรม ความเชื่อของผูคนสวนใหญในพื้นที่
4. ผูดําเนินกิจการโรงภาพยนตร หากวิเคราะหในเรื่องประวัติศาสตรการดําเนินกิจการโรง
ภาพยนตร จะพบไดวาเจาของโรงภาพยนตรสวนใหญเปนทั้งคนภายในและภายนอกพื้นที่ แตทั้งหมด
มิไดเปนผูที่มิไดเปนชาวมลายู และมุสลิมเชนคนสวนใหญในพื้นที่ ผูวิจัยวิเคราะหวา สิ่งนี้เปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหมิสามารถเขาถึงความเปนอัตลักษณของความเปนมลายูไดอยางลึกซึ้ง การขาดการวิเคราะหมิติ
ดานอัตลักษณฺและวัฒนธรรมของพื้นที่ที่สอดคลองกับคานิยมของผูคนและยุคสมัย อัน สงผลใหการ
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นําเสนอและฉายภาพยนตรในยุคหลังมิไดมีเนื้อหาหรือประเภทหนังที่สอดคลองกับความเปนตัวตน
ของคนสวนใหญในพื้นที่เชนดังในอดีต
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานหลักการคําสอนของศาสนาอิสลาม
สงผลใหผูคนในพื้นที่บางสวนเกิดการคลี่คลายในรสนิยมในการชมภาพยนตรที่มาจากพื้นที่อื่นที่มี
ความแตกตางจนเกินไป และบางสวนไดหวนกลับไปสูการชมภาพยนตรแผนซีดี ดีวีดี จากประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่มีการนําเขาจากผูที่ไปประกอบอาชีพรับจางในประเทศมาเลเซีย ซึ่งให
ความรูสึกรวมกันทางชาติพันธและความเชื่อมากกวาภาพยนตรจากพื้นที่อื่น ๆ
ปจจัยภายนอก
1. บริบททางสังคม ทัศนคติ คานิยม ของคนในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป อันมาจากหลาย
-หลากปจจัยดวยกัน เชน การศึกษาดานศาสนาที่นําไปสูการปฏิบัติมากขึ้น หรือกระแสอิสลามานุวัตร
ที่มิใชเพียงเฉพาะมุสลิมในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนประชากรสวนใหญเทานั้น แตแนวคิด
และการปฏิบัติดังกลาวไดถูกขยายและนําไปสูการปฏิบัติของมุสลิมทั่วโลก อันถือเปน กระบวนการองค
รวมของการกลอมเกลาทางศาสนาและแนวทางในการอุทิศ ปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลามในทุก
แงมมุ ชีวติ
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเขาถึง
ผูบริโภคมากขึ้น มีทางเลือกที่หลากหลาย ราคา ประหยัด และสามารถดูไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ดังจะ
เห็นไดจาก ยุคที่โรงภาพยนตรระบบ Stand alone เริ่มเสื่อมความนิยมจากผูคน การมีทีวี วี ดิโอ และ
แผนซีดี ดีวีดี อินเตอรเน็ต ระบบเครือขายเคเบิล ถือเปนทางเลือกในการชมภาพยนตรและขาวสาร
ตาง ๆ ใหผูคนไดมากขึ้นกวาในอดีต
3.ทางเลือกในการนันทนาการที่นอกเหนือจากการชมสื่อทางสายตามีความหลากหลายมากขึ้น
โดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมที่มีรสนิยมดานกิจกรรม และความตองการที่แตกตางจากผูคนในอดีต และมี
การปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วตามยุคสมัย

7. ปญหาและอุปสรรคการในดําเนินงานวิจัย
ในการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง ปตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจําในเมืองตานีหลังจอ
ภาพยนตร (Pattanirama : Life to remember behind the scene) ไดสรุปปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานดังตอไปนี้
1. ดานกระบวนการทํางานวิจัย
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การทํางานมานุษยวิทยาทัศนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะการทํางานในแบบ
มานุษยวิทยาทัศนานั้น เปนการถายภาพและบันทึกจากการถายทําและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเปนปจจุบัน
ที่มิไดปรุงแตง ซึ่งผลก็เปนที่นาพอใจและไมนาพอใจปะปนกันไป อันเกิดจากสถานการณที่คาดไมถึง
คาดไมถูก และไมเปนไปตามคาดหมาย เชนการพูดคุยสัมภาษณในเรือระหวางชมโรงภาพยนตรที่อยู
ใกลกับแมน้ํา การเก็บเสียงสัมภาษณที่ติดเสียงรบกวนจากเครื่องยนตเรือเขามาเปนสวนปะปนกับ
เสียงพูดคุยดวย การสัมภาษณดวยภาษามลายูที่ผูวิจัยไมเขาใจแตทางทีมงานนักวิจัยเปนผูใชภาษา
มลายูไดเปนอยางดีการใหขอมูลที่ไดรับก็ราบรื่นและเปนกันเอง เปนตน
2. ขอบเขตการลงพื้นที่ เพื่อการสืบคนหาขอมูล
ในเบื้องตนการวิจัยนั้นมีงบประมาณที่จํากัด และอันเนื่องมาจากสถานการณในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทางทีมงานวิจัยจํากัดขอบเขตการทํางานวิจัยอยูบนพื้นที่จังหวัดปตตานีเทานั้น แต
ผูใหขอมูลและลักษณะขอมูลที่เปนประโยชนนั้นครอบคลุมไปในเขตเทศบาลเมืองยะลาดวย ทั้งนี้
ระยะเวลาการเดินทาง และเวลาการใหสัมภาษณขอมูลควรอยูในขอบเขตเวลากลางวันอันเนื่องมาจาก
การลงพื้นที่การเดินทางมีความสุมเสี่ยงในเวลากลางคืน
3. ความ ยาก-งายสําคัญในการลงพื้นที่ทําวิจัย
สถานการณในพื้นที่เปนอุปสรรคสวนหนึ่งในการลงพื้นที่วิจัย และสงผลผูใหขอมูลเกิดความ
หวาดระแวงในการใหความรวมมือ เชน การไมยินยอมใหสัมภาษณ การไมยินยอมใหบันทึกภาพ
บันทึกเฉพาะเสียง การหลีกเลี่ยงในการพูดคุย เปนตน
4. ขอมูลและแหลงขอมูลที่หลงเหลือยากตอการติดตาม
ผูวิจัยไดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
4.1
บุคคลผูใหขอมูล ที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับโรงภาพยนตรปตตานีรามาหลงเหลือนอย
มากในพื้นที่จังหวัดปตตานี และการติดตามหา คนที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนตรโดยตรงตองมีคาใชจาย
สูงและระยะเวลาที่จํากัดในการทํางาน เมื่อโรงภาพยนตรปดตัวลงคนสวนใหญที่เกี่ยวของก็เดินทาง
ออกนอกพื้นที่เพื่อหางานใหมในจังหวัดใกลเคียง และการไมมีการจดบันทึกที่อยูหรือติดตอเพื่อน
รวมงานทําใหไมสามารถพบผูใหขอมูลได
4.2 หลักฐานที่เกี่ยวของถูกทําลาย การไมใหความรวมมือ และหายสาบสูญยากแกการ
ติดตามการปดตัวลงของแหลงบันเทิง โรงภาพยนตรนั้นเกิดจากการเสื่อมความนิยมลงทีละนอยใช
ระยะเวลาที่คอนขางยาวนาน และไมมีการคาดการณมากอนวาโรงภาพยนตรจะหายไปในที่สุดและไม
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มีการหวนกลับมาดังเชนที่เคย ดังนั้นหลักฐาน หรือการหาคนที่พอจะมีหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับโรง
ภาพยนตรจึงมีไมมากเทาที่ควร
5. ระยะเวลาในการวิจัยสั้นจนเกินไป

8. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นอิทธิพลของภาพยนตรที่มีผลตอโลกทัศนของผูคนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นรูปแบบ แนวทางการนันทนาการที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
และความตองการของผูคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตภาวะความไมสงบในพื้นที่
3. ควรมีการศึกษารูปแบบประเภทของภาพยนตร หรือโรงภาพยนตรที่สอดคลองกับหลักการศาสนา
และความตองการของผูคนในพื้นที่
4. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูล “อนุสรณแหงความทรงจํา : ในเมืองตานีสูชนรุนปจจุบัน” พรอม
จัดทําเปนนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อใหขอมูลความรู และมีการฉายหนังเร (หนังเกา) ใหแกผูคน
เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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