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This study aims to examine the presentation of the image of people with Down’s 

syndrome in a short documentary film in Thailand and how a film could raise awareness of the right 
image of Down’s syndrome. The research was conducted using three methods; character analysis, 
in-depth interview, and observation. The researcher analyzed the characteristics of people with 
Down’s syndrome in three Thai films which used image and stereotype theory. Also, the participants 
included three communicative and self-supporting Down’s syndrome people, and three of their 
parents were interviewed and their behavior was also observed. The results were then used to make 
a short documentary film on Down’s syndrome. As a result of the in-depth interviews, people with 
Down's syndrome and their parents thought that the media only presented Down’s syndrome in the 
negative, such as an inability to learn and help themselves. Actually, most people with Down’s 
syndrome can learn and develop differently, depending on how they were parented. Besides, the 
research found that a short documentary film could present an image of Down’s syndrome people in 
various aspects, and reflects reality. The findings ensured that a short documentary film is one of the 
influential communications that can deliver the right image of Down’s syndrome people to be better 
understood by Thai society. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 
ส่ือประเภทต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคญัในการปลกูฝังวิถีชีวิต คณุค่า ความหมาย ทศันคติ 

และจิตส านึกของคนในสังคม โดยเฉพาะส่ือภาพยนตร์ส่ือชนิดเดียวในประเทศไทยท่ีมี 
กฎหมายออกมาควบคุม โดยมีการเซ็นเซอร ์หรือตัดทอนเนือ้หาบางส่วนภายใตพ้ระราชบัญญัติ 
ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 นั้นแสดงว่าส่ือภาพยนตรน์ั้นมีอ  านาจมากพอท่ีจะส่งผล  
ต่อทัศคติและความคิดของผู้ชมได้ ภาพยนตร์ท่ีมีการน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละคร 
ถกูประกอบสรา้งขึน้มาจนกลายเป็นบรรทัดฐานของคนในสังคม เช่น ภาพลักษณข์องคนพิการใน 
ภาพยนตรไ์ทยถูกตอกย ้าจนกลายเป็นมายาคดิว่าคนพิการนั้นพิการเพราะบุญกรรมท่ีท าขึน้ 
ในอดีตหรือชาติปางก่อน ท าใหผู้ช้มมีภาพจ าเกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นผูม้ีเคราะหก์รรม เป็นคนน่า
สงสาร น่าเวทนา แท้จริงแลว้ความพิการเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุ หรือ
จากกรรมพันธุ์และพันธุกรรมและความ เจ็บ ป่วย  แต่ส าหรับสังคมไทยเรื่องบุญกรรม 
ถูกปลูกฝังมานาน จึงมีความเชื่อว่าความพิการเป็นเรื่องของบุญกรรม ละครและภาพยนตรไ์ทย  
ก็เลือกท่ีจะตอกย า้ความเชื่อนี ้โดยการท าใหค้นพิการดนู่าสงสาร (กุลภา วจนสาระ, 2548) 

คนพิการมักถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในส่ือโดยไม่รูต้ัว  เช่น ในส่ือโฆษณาท่ีคนพิการ 
มักถกูเลือกปฏิบัติทัง้ท่ีโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่นการน าคนพิการมาน าเสนอเพื่อวัตถุประสงค ์
ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นสรา้งแบรนด์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและการน าเสนอข่าว 
ท่ียังเป็นไปในภาพลักษณ์เชิงลบท าใหค้นพิการมีภาพของความเป็นผูน่้าสงสารเพราะส่ือมุ่งเน้น
ท่ีความพิการมากกว่าจะมองเรื่องความสามารถ  ส่ือต่าง ๆ ล้วนมีอิทธิพลต่อการรับรู ้และ
การตัดสินใจ พฤติกรรมของบุคคลท่ีผ่านมาการน าเสนอข่าวของคนพิการในสังคมไทยยังมีนอ้ย 
จึงท าใหค้นทั่วไปไดร้บัสารจากส่ือเพียงดา้นเดียว 

ในขณะเดียวกันยังมีส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีมีการน าเสนอภาพความเป็นจริงนั้นคือส่ือ
ภาพยนตร์สารคดี  ซึ่ ง เป็ นภาพยนตร์ท่ีถูกสร้างขึ ้นจากบริบททางความจริงในสังคม 
ท่ีมีหลากหลายแง่มุมเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความคิด ความรูสึ้กผ่านมุมมองของผูส้รา้งภาพยนตร์ 
John Grierson บิดาแห่งภาพยนตรส์ารคดีได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับภาพยนตรส์ารคดีว่า 
เป็นการสรา้งสรรค์ท่ีถ่ายทอดมาจากความเป็นจริงไม่มีนักแสดงไม่มีการเขียนบทแบบนวนิยาย  
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ควรได้มาจากความเป็นจริงและจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นจริง 
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เพราะจะท าใหภ้าพยนตรม์ีปรชัญาและดสูมจริงมากกว่าเร่ืองท่ีแต่งขึน้กล่าวคือภาพยนตรส์ารคดี 
คือการน าเสนอความเป็นจริง แต่ในขณะเดียวกันภาพยนตรส์ารคดีก็ควรจะมีการเติมเต็มด้วย  
ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินผู้สร้างงานชิ ้นนั้น ๆ  ภาพยนตร์เป็นศิลปะในการน าเสนอ 
ไม่ต่างจากศิลปินท่ีสรา้งงานจิตรกรรมหรือประติมากรรม ภาพยนตรจ์ะต้องท าหน้าท่ีน าเสนอ  
ส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงแล้วถ่ายทอดออกมาผ่านความคิดสรา้งสรรค์ของผู้สรา้งด้วยเช่นกัน (บรรจง โก
ศลัวฒัน,์ มปป) 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีภาพยนตรไ์ทยมีการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ท่ีมี 
ภาวะดาวน์ซินโดรมมาโดยตลอดแต่เนื้อหาของส่ิงท่ีน าเสนอแม้จะมีการเป ล่ียนแปล ง
แต่ภาพลักษณข์องตัวละครก็ยังคงถูกน าเสนอในรูปแบบเดิม ๆ จนท าใหภ้าพลักษณข์องตัวละคร 
ในภาพยนตรน์ั้นกลายมาเป็นภาพจ าของผู้ชมว่าคนท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมจะต้องเป็นเช่นนี้ 
ทั้งท่ีตัวละครเหล่านี้ถูกรับบทโดยผู้ท่ีไม่ได้มีภาวะดาวน์ซินโดรม  กระบวนการผลิตซ ้าของส่ือ 
ภาพยนตรท์ าให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับผู้ท่ีมีอาการดาวน์ซินโดรม 
อย่างเช่นในภาพยนตรไ์ทยเรื่อง เอ๋อเหรอ ท่ีฉายในปีพ.ศ. 2548 ภาพลักษณ์ของตัวละครถูก  
น าเสนอว่าเป็นตัวตลกเป็นคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสุดท้ายกลายเป็น  
คนท่ีน่าสงสารและเมื่อส่ือสร้างภาพลักษณ์ของตัวละครท่ีมีภาวะของดาวน์ซินโดรมขึ ้นมา  
ในรูปแบบเดิมมุมมองเดิมท าให้เกิดการเหมารวมทัศนคติ (Stereotype) ของคนในสังคมขึน้มา 
กลายเป็นมาตรฐานว่าผู้ ท่ีมี ภาวะดาวน์ซินโดรมทุกคนจะต้องเหมือนในภาพยนตร์หรือ 
เหมือนในส่ือท่ีพวกเขาเห็นกันการน าเสนอภาพดงักล่าว  เช่น ภาพลกัษณข์องการเป็นคนช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ตัดผมทรงแปลกๆ ใส่เสือ้ผ้าตัวใหญ่ๆ เหมอลอย พูดจาไม่รูเ้รื่อง ซึ่ง เป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีท าใหผู้ท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมถกูผูอ้ื่นตัดสินว่าไม่มีความสามารถ เป็นผูบ้กพร่องทางสติปัญญา
ถกูกลั่นแกลง้ ถูกตัดโอกาสในการเขา้รบัการศึกษาหรือโอกาสในการเรียนรูด้า้นต่าง ๆ กลุ่มเด็กท่ีมี 
ภาวะดาวนซ์ินโดรมคือกลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องพัฒนาการจนไม่สามารถพฒันาศักยภาพท่ีมีอยู่ได้ 
ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือการเรียนการสอนตามปกติทั่ วไป  
เน่ืองจากขอ้จ ากัดบางประการท่ีมีอยู่ในตัวเด็ก ทางดา้นกายภาพ สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ ์
หรือสัมพันธภาพทางสังคมซึ่งความบกพร่องของดาวนซ์ินโดรมจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความบกพร่อง  
ทางสติปัญญาอันเกิดจากความผิดปกติ ในจ านวนโครโมโซมโดยถูกจัดกลุ่มในคู่มือการวินิจฉัย 
และ ตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 หน้าท่ี 69 -71 โดยกระทรวง 
สาธารณสขุ (สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ, 2555) 
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โดยกลุ่มอาการดาวนเ์กิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเป็นความผิดปกติทางพนัธุกรรม 
ท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดมีลักษณะผิดปกติของรูปร่างหนา้ตาท่ีสามารถเห็นไดช้ัดตัง้แต่แรกเกิดเด็กจะมี 
ความพิการทางด้านสติปัญญาหรือท่ีเรียกว่าภาวะบกพร่องทางสติปัญญามีพัฒนาการล่าช้า  
ร่วมกับความพิการทางร่างกาย กลุ่มอาการดาวน์สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยผู้ท่ี มีภาวะ
ดาวนซ์ินโดรมเหมือนกับเด็กทั่วไปเพียงแต่มีรหัสโครโมโซมเพิ่มมา 1 ตัวเรียกว่า ‘สภาวะ Trisomy 
21’ ส่งผลใหเ้ด็กมีสภาวะแตกต่างกันไปบางคนอาจมีภาวะกลา้มเนือ้อ่อนแรงกลา้มเนือ้พฒันาได้ 
ชา้บางรายอาจมีอาการผิดปกติของต่อมไทรอยดห์รือหูรบัฟังไดไ้ม่ปกติ ท าใหร้บัรูแ้ละพัฒนาช้า 
กว่าคนรุ่นเดียวกันสังคมต้องท าความเข้าใจว่าเด็ก  ๆ เหล่านี้ ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่ วไป 
เขาสามารถเติบโตและมีพัฒนาการได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดหากได้รับการเสริมสรา้งพัฒนาการ  
ท่ีเหมาะสม (สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ, 2555) 

จากแนวทางของกรมสุขภาพจิตในประเทศไทยการดูแลและช่วยเหลือเด็กกลุ่ม ท่ี
มีอาการดาวน์ซินโดรม คือการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง 
ใช้ชีวิตในสังคมได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากนี้การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ  
อย่างถูกต้องยังสามารถลดความเครียดความวิตกกังวัลของผู้ปกครองไดอ้ีกด้วย  องคป์ระกอบ 
ส าคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการคือการเริ่มพัฒนาเมื่อเด็กมีความพรอ้มและพัฒนา 
อย่างสม ่าเสมอ โรคนีไ้ม่มียารกัษาใหห้ายขาดการเรียนรูแ้ละพัฒนาการเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรทราบ 
แมว้่าเด็กและผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะมีความล่าชา้ทางพัฒนาการและยงัไม่มีทางรกัษา  
ให้หายขาดแต่พวกเขากลับมีความสามารถและพรสวรรค์อีกหลายอย่าง ท่ีควรได้รับโอกาส 
และการสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาการใหเ้ขามีโอกาสและมีส่วนร่วมในสังคมเป็นการช่วยใหเ้ขามี
พฒันาการท่ีดีและมีศกัยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไปในสงัคม (ชดาพิมพ ์เผ่าสวสัด์ิ, 2561) 

ประทุมมาศ พรช านิ อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิ เศษและการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก  
ท่ีมีความต้องการพิเศษและท่ีปรึกษามูลนิธิ The Rainbow Room กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ ์
ของนิตยสาร The Cloud ออนไลน ์ว่า 

“สังคมท่ีไม่ยอมรบั สังคมท่ีไม่เขา้ใจ สังคมท่ีไม่ใหโ้อกาสและมัวแต่มองว่าเขาน่าสงสาร 
ทัง้ท่ีจริงๆ แลว้เขามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาและใชช้ีวิตในสังคมได้ สังคมต่างหากพรอ้มจะเปิดรับ 
ความแตกต่างและให้โอกาสเขามาอยู่ร่วมกันไหม เราต้องท าความเข้าใจพัฒนาการของเขา 
โดยเฉพาะ เพราะเขาไม่ได้มีพัฒนาการอย่างเด็กส่วนใหญ่  อาจจะมีอะไรท่ีเราต้องดูแล 
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หรือท าความเขา้ใจเป็นพิเศษ แต่ไม่ไดห้มายความว่าเขาพิเศษไปกว่าเด็กทั่วไปเพราะเด็กทุกคน 
ในโลกมีความพิเศษเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั” (มิ่งขวญั รตันคช, 2563) 

ส่ือภาพยนตรส์ารคดีเป็นส่ือท่ีบันทึกเหตุการณจ์ริงหรือสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพแวดลอ้มทาง 
สังคม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงหรือถูกสรา้งขึน้มาใหม่โดยมี 
เนือ้หามุ่งเนน้ไปท่ีการน าเสนอขอ้เท็จจริงมากกว่าการใหค้วามบันเทิง จึงท าให้ผูว้ิจัยเลือกใชส่ื้อ 
ประเภทภาพยนตร์สารคดีในการน าเสนอภาพลักษณ์ของผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม ดังนั้น 
งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในการสรา้งสรรคส่ื์อภาพยนตรส์ารคดีเพื่อน าเสนอภาพลกัษณ์
ของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมใหม้ีความเหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถสรา้งความเขา้ใจในเร่ืองของผูท่ี้
มีภาวะดาวนซ์ินโดรมแก่ผูช้ม 

ควำมมุ่งหมำยของงำนวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1 เพือ่ศึกษาการน าเสนอภาพลกัษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทย 

2 เพื่อสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ัน้สารคดีท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
1.เพื่อส่ือสารใหค้นในสงัคมรบัรูถ้ึงภาพลกัษณท่ี์เหมาะสมของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

ขอบเขตงำนวจิัย 
1.ศึกษาการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทย จ านวน 3 เร่ือง 
ไดแ้ก่เรื่อง โว๊กว๊าก (2547), เอ๋อเหรอ (2548), เดอะดาวน ์(2558) 
2.สัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมในระดับท่ี 

สามารถส่ือสารและช่วยเหลือตนเองได ้จ านวน 3 คน และสมัภาษณผ์ูป้กครองจ านวน 3 คน 
3.สรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัภาวะดาวนซ์ินโดรม 

นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
ภาวะดาวนซ์ินโดรม หมายถึง ภาวะบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีส าคญัโรคหน่ึงซึ่งเกิดจาก 

ความผิดปกติของโครโมโซมคู่ท่ี 21 ลักษณะของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะประกอบดว้ยอาการ 
กล้ามเนือ้อ่อนปวกเปียก ตาเฉียงขึน้ จมูกแบน และท่ีส าคัญคือมีภาวะบกพร่องของพัฒนาการ  
และสติปัญญา 
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ภาพลักษณ์  หมายถึง บุคลิกลักษณะความสามารถหรือ ส่ิงท่ีแสดงออกมา 
ซึ่งจะส่งผลต่อการรบัรูข้องผูท่ี้พบเห็นเกี่ยวกบัลกัษณะบุคลิกภาพและศกัยภาพของตัวบุคคล ไดแ้ก่  
1. ภาพลกัษณภ์ายนอก 2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก 3. การใชค้ าพดู 4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล 

ภาพยนตรส์ารคดีสัน้ หมายถึง ภาพยนตรท่ี์มีการน าเสนอความจริง เหตกุารณ์ และ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม โดยมีการน าเสนอผ่านมมุมองของผูส้รา้ง ท่ีมีความยาวนอ้ยกว่า 40 นาที 

 

กรอบแนวคิดในงำนวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อส่ือสารใหค้นในสังคมไดเ้ขา้ใจภาพลักษณท่ี์เหมาะสมของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม

ไดท้ราบแนวคิดและกระบวนการน าเสนอภาพลกัษณผ่์านภาพยนตรส์ัน้สารคดี 
 
 

 
 

วิเคราะหภ์าพลักษณด์าวนซ์ินโดรมใน
ภาพยนตรไ์ทย 
1. ภาพลกัษณภ์ายนอก  

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก 

3. การใชค้ าพดู  

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล 

 
ภาวะดาวนซ์ินโดรม 
1.การสมัภาษณเ์ชิงลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม

และผูป้กครอง  

2. การสงัเกตพฤติกรรมของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโด

รม 

การสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ท่ี

มีเนือ้หาเกี่ยวกบัภาวะดาวนซ์ินโดรม 



 

บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีสั้นท่ีมี เนื ้อหาเกี่ ยว  

กับผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม” เป็นงานวิจัยเชิงสรา้งสรรค์ด้วยการสร้างภาพยนตรส์ารคดีสั้น 
ท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมในสงัคมไทยเพื่อใหผู้ค้นในสงัคมเขา้
ใจคนท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมมากขึน้ และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 
โดยไดท้ าการศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงันี ้

1. ภาพยนตรส์ารคดี  
2. ทฤษฎีเรื่องภาพลกัษณ ์การเหมารวม และภาพตวัแทน 
3. ภาวะดาวนซ์ินโดรม  
4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. ภำพยนตรส์ำรคด ี
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 การเกิดขึน้ของภาพถ่ายและภาพยนตรอ์ันเป็นส่ิงประดิษฐ์  

ท่ีสามารถถ่ายทอดความจริงอย่างท่ีตาเห็นไดท้ าให้การเร่ืองเล่าเริ่มเปล่ียนไป จวบจนถึงปัจจุบัน 
การสร้างภาพยนตร์สารคดี (Documentary film) เป็นรูปแบบหน่ึงในการพยายามบันทึก
ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์บางอย่าง ท่ี เกิดขึ ้นเอาไว้ เงื่อนไขของการมี เทคโนโลยีอย่าง 
กล้องบันทึกภาพและภาพเคล่ือนไหวจึงเป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้เกิดการสร้างเรื่องเล่า 
อย่างสารคดีได้ อย่างไรก็ ตามในอีกด้านหน่ึงความเป็นจริง ท่ีสารคดีพยายามน าเสนอ 
หลายต่อหลายครั้งก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีปราศจากกรอบคิดและอคติของผู้สรา้งและการตีความของผู้ชม 
(ภสัสร สงัขศ์ร, 2559) 

ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ท่ีถูกสร้างขึ ้นจากบริบททางความจริงในสังคม 
ท่ีมีหลากหลายแง่มุมเพื่อบันทึกเหตุการณ์ ความคิด ความรูสึ้กผ่านมุมมองของผูส้รา้งภาพยนตร ์
John Grierson บิดาแห่งภาพยนตรส์ารคดีได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับภาพยนตรส์ารคดีว่า 
เป็นการสรา้งสรรคท่ี์ถ่ายทอดมาจากความเป็นจริง ไม่มีนักแสดงไม่มีการเขียนบทแบบนวนิยาย 
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ควรได้มาจาก  ความเป็นจริงและจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 
เพราะจะท าใหภ้าพยนตรม์ีปรชัญาและดูสมจริงมากกว่าเร่ืองท่ีแต่งขึน้ กล่าวคือภาพยนตรส์ารคดี 
คือการน าเสนอความเป็นจริง แต่ในขณะเดียวกันภาพยนตร์สารคดีก็ควรจะมีการเติมเต็ม  
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ดว้ยความคิดสรา้งสรรคข์องศิลปินผูส้รา้งภาพยนตรเ์ป็นศิลปะในการน าเสนอไม่ต่างจากศิลปินท่ี 
สรา้งงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมผู้สรา้งเข้าไปด้วย  ภาพยนตรจ์ะต้องท าหน้าท่ีน าเสนอ 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงแล้วถ่ายทอดออกมาผ่านความคิดสรา้งสรรค์ของผู้สรา้ง (ปัทมา สุวรรณภักดี, 
2555) 

1.1 ความหมายของภาพยนตรส์ารคด ี
จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554  ค าว่า “สารคดี” มีความหมายว่า 

เร่ืองท่ีเรียบเรียงขึน้จากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 
ปัทมวดี จารุวร (2528) ไดใ้หค้วามหมายของภาพยนตรส์ารคดีไวว้่า “วิธีการใดๆก็ตามใน

การบันทึกแง่มมุต่างๆ ของความจริงลงบนแผ่นฟิลม์ จะโดยถ่ายเหตุการณจ์ริง หรือสถานการณท่ี์
เหมือนจริง เพื่อท่ีจะกระตุน้อารมณห์รือเหตผุลในกลุ่มผูช้ม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อขยายขอบเขต
ของความรูแ้ละความเข้าใจของคนเราให้กว้างออกไปและเพื่อน าเสนอปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม”  

Kalow, Duke, & Center for Documentary (2011) อธิบายว่าภาพยนตร์สารคดีนั้น
ผูส้รา้งไม่ควรเล่าถึงเร่ืองราวแต่ตอ้งแสดงใหค้นดเูห็นว่าเกิดอะไรขึน้ในภาพยนตร์ ผ่านการถ่ายท า
เหตกุารณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ การบนัทึกภาพเป็นส่ิงท่ีสามารถท าไดค้รัง้เดียว ไม่สามารถสรา้งขึน้ใหม่เพื่อ
แกไ้ขส่ิงท่ีพลาดได ้

อุรุพงศ ์รกัษาสัตย์ (2562) ได้อธิบายถึงการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีไวว้่า กระบวนการ
สรา้งภาพยนตรส์ารคดีเกี่ยวขอ้งกบัการคิดคน้วิธีการท่ีจะเล่าเร่ืองจากความจริง การเลิกใชอ้ปุกรณ์
ในการถ่ายท า การจัดเนือ้หา รูปแบบ แผนการผลิต และทางเลือกต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในการถ่าย
ท าลว้นมีความส าคญัในการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีทัง้สิน้ 

ชญานุช วีรสาร (2560)ได้ให้ความหมายของภาพยนตรส์ารคดีไว้ว่า เป็นภาพยนตรท่ี์
สร้างขึ ้นบนพื ้นฐานของความเป็นจริงในสังคมท่ีมีหลากหลายแง่มุม เพื่อบันทึกเหตุการณ ์
พฤติกรรม ความคิดอารมณ ์ความรูสึ้ก และบรรยากาศอื่น ๆ ผ่านมมุมองของผูส้รา้งและถ่ายทอด
ออกมา  การเล่าเรื่องในภาพยนตรม์ีวิธีการท่ีแตกต่างจากสารคดีทางโทรทัศน ์เพราะรูปแบบของ
โทรทัศน ์และพฤติกรรมของผูช้มโทรทัศนต่์างจากภาพยนตรท่ี์ตอ้งจดจ่ออยู่ภายในพืน้ท่ีและเวลา 
ภาษาในการเล่าเร่ืองต่างกัน ในขัน้ตอนการผลิต ภาพท่ีใชต้อ้งมีองคป์ระกอบชดัเจน มีความคมชัด 
ใหอ้ารมณ ์และมีความหมายในตวั 

กล่าวโดยสรุปคือ ภาพยนตรส์ารคดีเป็นการน าเสนอความจริง เหตุการณ์ และปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในสังคม โดยมีการน าเสนอผ่านมุมมองของผูส้รา้งท่ีจะท าใหภ้าพยนตรส์ารคดีนั้นแตกต่าง
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จากภาพยนตรท์ั่วไป ภัสสร สังขศ์ร (2559) อธิบายถึงภาพยนตรส์ารคดีว่ามีวัตถุประสงค์ในการ
น าเสนอท่ีหลากหลาย ดงันี ้

1. ภาพยนตรส์ารคดีในฐานะภาพแทนของความจริง 
นบัแต่อดีตกระบวนการในการจดบนัทึกถกูถ่ายทอดผ่านการวาด การป้ัน หรือการจด

บัน ทึกมีการบัน ทึก เรื่อ งราวด้วยเครื่องมื อ ต่างๆ จนเมื่ อมี เทคโนโลยี ในการถ่ ายภาพ 
เข้ามาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราว ท าใหข้อบเขตของการบันทึกส่ิงรอบตัวถูกถ่ายทอด 
เร่ืองราวหรือความจริงไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ “สารคดีเป็นตรรกะในการรวบหลักฐานขึน้มาประกอบสรา้ง 
เป็นเรื่องเล่าเพื่อโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อในมุมมองท่ีคนท าภาพยนตร์พยายามจะน าเสนอ  
ความสมัพนัธ์ของสารคดีกับ ความจริงว่ามันถูกประกอบสรา้งขึน้มาโดยเราตอ้งไม่ลืมว่าความจริง 
แต่ละส่วนมีความเกี่ยวขอ้งกับประสบการณ ์อารมณ ์ความรูสึ้กส่วนตัวรวมถึงอคติของผูท่ี้ไดร้บัชม 
(ภสัสร สงัขศ์ร, 2559) 

2. ภาพยนตรส์ารคดีในยคุอาณานิคม 
การบันทึกการเดินทาง (Travelogue) โดยใช้ภาพยนตร์เป็นรูปแบบแรก  ๆ 

ของภาพยนตร์สารคดีในต้นศตวรรษท่ี 20 ผู้ถ่ายท าและผู้เดินทางนั้นมักเป็นชาวผิวขา ว
เจา้อาณานิคมท่ีเดินทางไปเพื่อถ่ายท าและเก็บบนัทึกขอ้มูลเกี่ยวกบัผูค้นในดินแดนท่ีไม่เคยมีใคร
รูจ้ัก โดยเนือ้หาหลักของภาพยนตรส์ารคดีในยุคแรกนีก้็คือชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท่ีแปลกตา  
จากส่ิงท่ีผูช้มเคยรบัรู ้อย่างไรก็ตามพลงัของภาพเคล่ือนไหวในตน้ศตวรรษท่ี 20 ท าใหจ้ินตนาการ 
ของโลกส่วนอื่น ท่ี ไม่ ใช่ ยุ โรปและอ เมริกาในสายตาของประเทศโลกท่ีห น่ึงชัด เจนขึ ้น 
ภาพยนตรม์ักถูกน าเสนอในรูปแบบของการท่องเท่ียวโดยท่ีผูช้มไม่จ าเป็นตอ้งไป  ท่องเท่ียวเอง 
ไปจนถึงการถ่ายทอด วัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ท่ีห่างไกลท่ีอาจจะสูญหาย การน าเสนอเนือ้หาท่ี
ตอ้งการน าเล่าเรื่องให้ผูฟั้งแต่ละครัง้ได ้ผูบ้รรยายกลายเป็น“ผูตี้ความ” ท่ีอยู่ระหว่างคนดูและตัว
ภาพยนตรส์ารคดี แต่การตีความของผูช้มลว้นมีความแตกต่างกนัไป (ภสัสร สงัขศ์ร, 2559) 

3. ภาพยนตรส์ารคดีในฐานะของโฆษณาชวนเชื่อ 
ภาพยนตร์สารคดีก าลังเล่าความ เป็นจริงก็สามารถถูกใช้เพื่ อการโฆษณา 

ชวนเชื่ออย่างตรงไปตรงมาไดเ้ช่นกัน การเปลี่ยนผ่านเขา้สู่สภาวะสมัยใหม่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 
19 ต้นศตวรรษท่ี 20 นั้นน ามาสู่การเปล่ียนแปลงการท าความเข้าใจการรับรูโ้ลกของมนุษย์ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท่ีชัดเจนท่ีสุดอาจเป็นการเกิดขึน้ของรัฐสมัยใหม่ ในขณะเดียวกัน
ภาพยนตรก์็มีอิทธิพลในการสรา้งส านึกท่ีมีต่อโลกและการท าความเขา้ใจโลกดว้ยเช่นกนั Triumph 
of the Will (1935) ถูกใช้เป็นสารคดีโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเฉลิมฉลองการขึน้สู่อ  านาจของ Adolf 
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Hitler ในปี 1934 ก ากบัโดย Leni Riefenstahl ในปี 1902-2003 ภาพยนตรส์ารคดีเร่ือง Triumph 
of the Will ประกอบไปด้วยการเดินขบวนของเหล่าสมาชิกพรรคนาซีและการกล่าวสุนทรพจน์ 
โดยฮิตเลอรแ์ละสมาชิกพรรคระดับสงูคนอื่น ๆ ต่อหนา้ประชาชน โดยภาพยนตรเ์ร่ืองนีถ้กูถ่ายท า 
ดว้ยภาพมมุสงู หรือการใชภ้าพถ่ายทางอากาศเพื่อสรา้งภาษาของภาพท่ีท าใหพ้รรคนาซีและผูน้  า 
ถูกน าเสนอในลักษณะยิ่งใหญ่อลังการ  การน าเสนอความจริงของภาพยนตร์สารคดีและ 
ความพยายามจูงใจผู้คนของโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เริ่มและจบท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 เท่านั้น 
ในปัจจุบนัเมื่อนึกถึงประเทศแห่งการท าโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง อย่างเช่น การน าเสนอภาพ
ผูน้  าของเกาหลีเหนือ การสรา้งลัทธิบูชาบุคคล (Personality Cult) ใหผู้น้  าของเกาหลีเหนือตัง้แต่ 
ผ่านหนังสือเรียนโรงเรียน และผ่านภาพยนตรส์ารคดีท่ีมีการออกฉายทางโทรทัศน ์ไปทั่วประเทษ
เกาหลีเหนือได้มีการเผยแพร่ ภาพยนตร์สารคดีและโฆษณาชวนเชื่อประวัติ  Kim Jong-un 
โดยเนือ้หาพยายามย า้ถึงความสามารถดา้นการยิงปืนของผูน้  า หรือความสามารถในดา้นภาษา 
และการท่ี Kim Jong-un ได้ค้นพบพื ้นแผ่นดินใหม่ ๆ ท่ีไม่มีผู้ใดเคยพบเจอข้อมูลดังเกล่าท่ีถูก
น าเสนอนัน้ คนภายในอาจะคิดว่าเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อท่ีถกูสรา้งภาพขึน้โดยรฐั แต่ในทาง
กลบักนัภาพยนตรส์ารคดีท่ีเป็นการน าเสนอความเป็นจริงนัน้ กลับสามารถกลายมาเป็นส่ิงท่ีท าให้
คนเคารพนบัถือผูน้  าของพวกเขาได ้(ภสัสร สงัขศ์ร, 2559) 

มนสินีย์ ถนอมกล่ิน (2561) อธิบายถึงการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ว่ามี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์ควบคมุความสัมพนัธใ์นสังคมนัน้ โดยเร่ิมปรากฏเด่นชดัในศตวรรษ
ท่ี 16 ช่วงการปฏิรูปทางศาสนา การโฆษณาชวนเชื่อไดถู้กน ามาใชเ้พื่อต่อตา้นคริสตจกัร) และเร่ิม
ใชก้ันอย่างแพรห่ลายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เน่ืองจากประเทศในยุโรปหลายๆ ประเทศเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งต่อมาบทบาทของการประชาสัมพันธจ์ึงเร่ิมปรบัฐานะไปเป็นการโฆษณาชวน
เชื่อมากขึน้ โดยพรรคการเมืองต่างๆ ไดน้ าการโฆษณาชวนเชื่อเขา้มาใชใ้นการสรา้งภาพลักษณท่ี์
ดีใหก้บัพรรคและเพื่อการเผยแพรอ่ดุมการณท์างการเมืองท่ีตนยึดถือ 

4. ภาพยนตรส์ารคดีในฐานะส่ือเพื่อความบนัเทิง 
การสรา้งภาพยนตรส์ารคดีจึงไม่ใช่เพียงการสะทอ้นความเป็นจริงของโลก แต่ผูส้รา้ง 

ภาพยนตรส์ารคดีจะตอ้งหาวิธีเล่าเร่ืองเพื่อสรา้งความบนัเทิงใหก้ับผูช้ม ท่ีน ามาสู่รายได ้แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าในแง่ของธุรกิจบันเทิงต้องมีเข้าใจทิศทางของตลาดว่า ณ เวลานั้นตลาดต้องการ  
ความบันเทิงรูปแบบไหน เพราะการสรา้งภาพยนตรท่ี์เหมาะกับการตลาดในยุคนั้นก็จะสามารถ 
สรา้งรายไดใ้หคุ้ม้ค่ากบัเงินและเวลาท่ีลงทนุไปกบัการสรา้งภาพยนตรเ์ร่ืองหน่ึง ซึ่งรายไดจ้ากการ
ฉายภาพยนตร์ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักท่ีค่ายหนังส่วนใหญ่คาดหวังจากการลงทุนเช่นกัน 
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ในแง่ของการศึกษาก็สามารถถ่ายทอดความรู้ท่ี เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้เป็นวงกว้าง  
และสามารถกระจายออกไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองใน ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถ
ท าใหอ้ปุกรณก์ารถ่ายรูปและภาพเคล่ือนไหวเขา้ถึงผูค้นไดม้ากขึน้ ใครก็สามารถมีกลอ้งเป็นของ
ตนเองไม่ว่าจะกล้องจากโทรศัพท์ ไปจนถึงกล้องระดับมืออาชีพ  ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดี  
จึงสามารถถ่ายท าเรื่องราวแล้วเผยแพร่ออกทางอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทันที  โดยไม่จ าเป็น 
ตอ้งรอส่ือเก่าอย่างโทรทัศนห์รือโรงภาพยนตรเ์ช่นแต่ก่อน นั่นหมายถึงว่าผูท่ี้สามารถถ่ายทอดและ 
เล่าเร่ืองความเป็นจริงของโลกในวนันีไ้ดด้ว้ยตนเอง (ภสัสร สงัขศ์ร, 2559) 

“มันไม่ใช่หนัง fiction ปกติทั่วไป คือมันมีเรื่องราวท่ีเกิดขึน้จริงและหลายครั้งก็ให้ 
แรงบันดาลใจท่ีเหนือไปกว่าหนังปกติ เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายท่ีมันไม่มีพื ้นท่ีของมั นเลย”   
(ธิดา ผลิตผลการพิมพ,์ 2559) 

ความเปล่ียนแปลงบางอย่างในตลาดภาพยนตรใ์นไทยช่วงก่อนหนา้นีเ้มื่อสักสองถึง 
สามปีท่ีแล้วการได้เห็นภาพยนตรส์ารคดีสักเรื่องเข้ามามีพื ้นท่ีในโรงหนังเครือใหญ่เป็นเรื่องท่ี  
แทบจะไม่ปรากฎหรือหากมีก็จะมีการจ ากัดโรงภาพยนตรท่ี์ฉายภาพยนตร์สารคดีในตลาด  
ภาพยนตรใ์นไทยซึ่งหลายคนอาจไม่คุ้นเคยหรืออาจไม่เคยรูจ้ักมันมาก่อน เพราะหนังสารคดี  
นบัเป็นอตุสาหกรรมท่ีเล็กและใหม่มากส าหรบัคนไทยเพราะความเขา้ใจดัง้เดิมของคนไทยเมื่อพูด
ถึงสารคดีแล้วก็มักจะนึกไปถึง รายการโทรทัศน์ชีวิตสัตว์โลก ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ส่วนในฝ่ัง  
ของผู้บริโภครูปแบบการรบัชมเนื้อหาก็มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เช่น การท าสารคดี  
หัวขอ้เดียวท่ีมีความยาวหน่ึงชั่วโมงครึ่งอาจไม่ไดร้บัความนิยมเท่าเดิม เพราะอุปกรณ์การรบัส่ือ  
ในมือของผู้บริโภคมีหลากหลายขึน้ ในแง่นี ้จึงต้องพบคู่แข่ง ในบ้านของผู้บริโภคมากมาย 
ตัง้แต่คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟนไปจนถึงแท็บเล็ตต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตสารคดีก็สามารถ 
ผลิตเพื่อไปลงฉายผ่านส่ืออื่น ๆ ไดใ้นปัจจบุัน เช่น หนงัสือพิมพอ์ย่าง The New York Times หรือ 
The Guardian ท่ีแต่เดิม ป็นผู้ผลิตส่ิงพิมพ์เท่านั้น ต่อมาด้วยพื ้นท่ีของโลกออนไลน์ท าให้ The 
New York Times และ  The Guardian สามารถสรา้ง “สารคดี” ขนาดสัน้ได้ โดยแทนท่ีจะต้อง 
“ฉาย” ผ่านทางโทรทัศน์อย่างเดียว และสามารถเผยแพร่ผ่านทางพื ้นท่ีทางออนไลน์อื่นๆ 
ได้มากมายรวมไปถึงการเข้ามาของระบบสตรีมมิ่ งเช่น Netfilx ท่ี เปิดกว้างให้ผู้บริโภค 
สามารถเลือกชมภาพยนตรส์ารคดีไดห้ลากหลายมากขึน้ โดยอินเตอรเ์น็ตเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ 
คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรีการได้เห็นได้รู ้ถึงข้อมูลและความหลากหลาย ท าให้ผู้บริโภค 
มีความเป็นปัจเจคบุคคลมากขึน้ทั้งในเรื่องทัศนคติการคิดวิเคราะห์แยะแยะ  ทางเลือกใหม่ 
ในการบริโภคจึงเกิดขึ ้นมากมายเพื่ อตอบโจทย์ความหลากหลายของคนในสังคม ซึ่ ง 
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‘ภาพยนตรส์ารคดี’ คือหน่ึงในผลิตภณัฑท่ี์สรา้งทางเลือกใหม่ๆใหผู้บ้ริโภค (ธิดา ผลิตผลการพิมพ,์ 
2559) 

ในปัจจุบันภาพยนตร์สารคดีได้มีการแบ่งประเภทโดย Academy Award (Oscar) 
หรือ รางวัลตุ๊กตาทอง เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับความส าเร็จในด้านศิลปะและด้านเทคนิคใน
อตุสาหกรรมภาพยนตรซ์ึ่งถกูจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี ไดใ้หก้ าหนดและแบ่งประเภทของภาพยนตร์
สารคดีไวว้่า เป็นการสรา้งภาพยนตรท่ี์เกิดจากการบันทึกภาพท่ีเกิดขึน้ในเหตุการณจ์ริง สามารถ
ใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการสรา้งภาพยนตร ์เช่น การใชภ้าพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ท่ีอยู่บนความเป็นจริง 
มิใช่เรื่องท่ีแต่งขึน้ ประเภทของภาพยนตรส์ารคดีในการประกวดรางวัลตุ๊กตาทองค า (Oscar) แบ่ง
ไว ้2 ประเภท คือ  

1. ภาพยนตรส์ารคดียอดเยี่ยม  (Best Documentary Feature) คือ ภาพยนตรส์าร
คดีท่ีมีความยาวมากกว่า 40 นาที รวมเครดิตทา้ยเรื่อง 

2. ภาพยนตร์สารค ดีสั้นยอด เยี่ ยม  (Best Documentary Short Subject) คื อ 
ภาพยนตรส์ารคดีท่ีมีความยาวไม่เกิน 40 นาที รวมเครดิตทา้ยเรื่อง (The Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, 2020) 

ในโลกยุคดิจิทัลท่ีแทบทุกคนมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ ต่าง ๆ ด้วยตนเองจึงเกิด
การสรา้งเนือ้หาหรือการเล่าความจริงท่ีถกูน าเสนอผ่านมมุมองท่ีหลากหลายมากขึน้ ผูค้นสามารถ
เล่าเร่ืองของตนเองผ่านการถ่ายท าง่าย ๆ โดยกลอ้งดิจิทัลหรือแมแ้ต่กลอ้งจากโทรศัพทก์็สามารถ
เป็นเครื่องมือในการบนัทึกเหตกุารณไ์ด ้นีคื้อความสามารถท่ีท าใหค้นธรรมดาสามารถเล่าเร่ืองราว 
และความจริงผ่านมุมมองของตัวเองได้มากขึน้  อีกทั้งในปัจจุบันภาพยนตร์สารคดีไม่ใช่ส่ิง 
ท่ีสรา้งขึน้เพื่อระบบ  อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ต่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความเป็นจริง  
ในสังคม ส่ือประเภทภาพยนตรส์ารคดีสัน้สามารถท่ีจะเขา้ถึงผูช้มไดง้่ายกว่าและสามารถน าเสนอ
เร่ืองราวไดต้รงประเด็น  

ภาพยนตร์สารคดียังได้มีการจัดประเภทและรูปแบบโครงสร้างการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตรส์ารคดีไว ้ดงันี ้

1.2 ประเภทของภำพยนตรส์ำรคดี  
ประเภทของภาพยนตรส์ารคดี (Modes of Documentary) โดย Bil Nichols (2001) 

 แนวภาพยนตรส์ารคดีมักถกูแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามส่วนประกอบของภาพยนตร ์ไดแ้ก่ รูปแบบ
การเล่าเร่ืองและวิธีการถ่ายท า โดยถกูแบ่งลักษณะเฉพาะและรูปแบบของภาพยนตรส์ารคดีเอาไว ้
ดงันี ้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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1.2.1 ภาพยนตรส์ารคดีอธิบาย (The Expository) 
เป็นภาพยนตร์สารคดีท่ีเล่าเรื่องราวโดยตรงผ่านการตีความจากภาพท่ีเห็น 

และเสียงท่ีผ่านการบรรยายจากผู้สรา้งภาพยนตร ์เนน้การใหข้อ้มูลและชุดความรูอ้ย่างประเด็น
มากท่ีสุด มีจุดประสงคคื์อการน าเสนอความรูแ้ก่ผูช้ม แต่การน าเสนอเรื่องดว้ยรูปแบบนีต้อ้งให้
ความถกูตอ้งของขอ้มูล ความยุติธรรมของเนือ้หาท่ีน าเสนอ เพราะการน าเสนอประเด็นหน่ึงมักมี
มุมมองท่ีหลากหลาย เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Why We Fight (1942-1943) โดย Frank Capra, 
Anatole Litvak, Anthony Veiller, The Plow That Broke the Plains (1936) โดย Pare Lorentz 

1.2.2 ภาพยนตรส์ารคดีตีความประกอบ (The Performative) 
ภาพยนตรส์ารคดีประเภทนีผู้ส้รา้งจะน าประสบการณข์องตวัเองมาเป็นประเด็น

หลักในการน าเสนอ และเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สรา้ง ภาพยนตรส์ารคดี
ประเภทนีเ้นน้การน าเสนอดว้ยภาพและเสียงเพื่อเนน้อารมณข์องเร่ือง ไม่เนน้การใหข้อ้มูลความรู ้
แต่ข้อมูลท่ีน าเสนอนั้นต้องมีความถูกตอ้งไม่บิดเบือนข้อมูลพื่อท่ีจะเน้นอารมณ์ของภาพยนตร์
เพียงอย่างเดียว เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Man with a Movie Camera (1929) โดย Dziga Vertov, 
Night and Fog (1956) โดย Alain Resnais 

1.2.3 ภาพยนตรส์ารคดีแบบสะทอ้นกระบวนการผูส้รา้ง (The Reflexive) 
เป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีมุ่งเนน้การสะทอ้นตัวตนของผูส้รา้งโดยเชื่อมโยงระหว่าง 

ความเป็นจริงและความเป็นกลางเป็นการน าเสนอมุมมองของผู้สรา้งโดยตรงโดยแสดงให้เห็น
ขัน้ตอนของการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีโดยมีทีมผลิตเป็นส่วนหน่ึงของภาพยนตรเ์ร่ืองนัน้ ๆ และมัก
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ชม เน้นการตั้งค าถามต่อผู้ชมให้คิดตาม  เช่น 
ภาพยนตรเ์รื่อง Land Without Bread (1933) โดย Luis Buñuel, Exit Through the Gift Shop 
(2010) โดย Banksy, The Spaghetti Story (1957) โดย David Stanko และ The Act of Killing 
(2012) โดย Joshua Oppenheimer 

1.2.4 ภาพยนตรส์ารคดีแนวกวีนิพนธ ์(The Poetic) 
เป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีเกิดจากการรวบรวมภาพและเสียงท่ีบนัทึกมาผสมผสาน

กัน จนเกิดเป็นภาพยนตรท่ี์มีลักษณะเหมือนงานกวีท่ีเน้นไปยังบรรยากาศแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ 
ภาพยนตรส์ารคดีท่ีเน้นอารมณ์  สุนทรียะของภาพเป็นการตีความเรื่องราวผ่านอารมณ์และ
ความรูสึ้กของผู้สรา้ง เน้นการน าเสนออารมณ์เพื่อให้ผู้ชมได้รูสึ้กถึงความแปลกใหม่ ให้รูสึ้กมี
อารมณร์่วมไปกับภาพยนตร ์แต่การน าเสนอรูปแบบนีห้ากเนน้ไปท่ีภาพและเสียงบรรยากาศมาก
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เกินไปเพื่อสุนทรียะทางอารมณ์อาจจะท าให้ประเด็นหลักของเรื่องถูกถ่ายทอดได้น้อยลง เช่น 
ภาพยนตรเ์ร่ือง By the river โดย นนทวฒัน ์น าเบญจพล, เพลงของขา้ว โดย อรุุพงศ ์รกัษาสตัย์ 

1.2.5 ภาพยนตรส์ารคดีแบบมีส่วนรว่ม (The Participatory) 
เป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สรา้งภาพยนตร์และตัวละคร 

โดยท่ีผู้สร้างภาพยนตรจ์ะเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวัน และได้ถ่ายทอดประสบการณ์ 
โดยตรงจากมุมมองของผูส้รา้งหรือผูผ้ลิตภาพยนตรส์ารคดีจะมีตัวตนท่ีชัดเจนอยู่ในการเล่าเรื่อง
ของภาพยนตรส์ารคดีเรื่องนั้น ๆ โดยมีฐานะเป็นคนด าเนินเร่ืองเพื่อน าเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้กับ
ประเด็นท่ีจะน าเสนอ มีการเนน้การสมัภาษณแ์ละมมุมองของคนอื่น ๆ ท่ีมีความคิดเห็นต่อประเด็น
นั้น เช่น ภาพยนตรเ์ร่ือง Chronicle of a Summer (1960) โดย Jean Rouche ,Supersize Me 
(2004) โดย Morgan Spurlock, Approaching the Elephant (2014)  โดย Amanda Wilder  
และภาพยนตรส์ารคดีของ Michael Moore เช่นเรื่อง Fahrenheit 9/11 (2004), Sicko (2007), 
Michael Moore in Trump Land (2016) 

1.2.6 ภาพยนตรเ์ชิงสงัเกตการณ ์(Observational) 
ภาพยนตรเ์ชิงสังเกตการณ์ เป็นรูปแบบของภาพยนตรส์ารคดีประเภทหน่ึง 

ท่ี ถูกถก เถี ยงกัน  ในวงการวิชาการหลายแขนงไม่ ว่ าจะเป็ นในด้านภาพยนตร์ศึกษ า 
ด้านมานุษยวิทยาและด้านการส่ือสาร ในปี  1972 Roger Sandall นักมานุษวิทยา 
ได้เขียนบทความเกี่ ยวกับค าว่า  “observational”  เป็นครั้งแรกใน Sight and Sound 
ซึ่งเป็นวารสารภาพยนตร์ ของประเทศอังกฤษ โดยได้อธิบายภาพยนตรเ์ชิงสังเกตการณ์ไว้ว่า 
“เป็นภาพยนตรท่ี์แสดงส่ิงต่าง ๆ อย่างท่ีมันเป็น ภายใตเ้วลาและสถานท่ีสรา้ง การสังเกตคือการ
เข้าไปสู้โลก อย่างกระตือรือร้น เป็นรูปธรรม และในขณะเดียวกันก็ยกเลิกความต้องการ 
ท่ีจะควบคุมหรือครอบครองส่ิงท่ีถูกถ่าย” แม้บทความจะระบุว่าการท าภาพยนตร์แบบเชิง
สังเกตการณ์คือการเปิดเผยประสบการณ์ชีวิต ของตัวละครหลักแต่การท าส่ือผ่านคนนอก ก็คือ 
“ปฎิบติัการสรา้งมมุมองใหแ้ก่คนดปูระเภทหน่ึง” 

ภาพยนตรเ์ชิงสังเกตกาณ์ คือภาพยนตรท่ี์เรียบง่ายไม่ได้แสดงปรากฎการณ์ 
ชัดเจน ไม่ฉูดฉาด มีการสร้างจากรายละเอียดปลีกย่อย ผู้ผลิตภาพยนตร์ควรจะเข้าถึง  
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมากกว่าการบรรยายถึงตัวละคร  ภาพยนตรค์วรจะแสดงให้เห็น 
มากกว่าการบอกกล่าว ภาพยนตรเ์ชิงสังเกตการณ์ต้องเป็นภาพยนตรท่ี์มีความหลากหลาย 
ของเสียงผู้คนท่ีเกิดขึน้ในเหตุการณ์ บริบทการพูดเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จริง มิใช่เกิดจากการบรรยาย 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_9/11
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เช่นภาพยนตรเ์รื่อง High School (1968) โดย Frederick Wiseman, Public Housing (1997) 
โดย Frederick Wiseman 

 
1.3 ประเภทและโครงสร้ำงกำรเล่ำเร่ืองของภำพยนตรส์ำรคดี  

จากหนงัสือ Looking Two Ways (1996), De Bromhead ใหค้วามสนใจเรื่องสารคดี 
เป็น วาทกรรมเชิงเหตุผล “สารคดีเป็นหัวใจและจิตวิญญาณไม่ใช่แค่จิตใจ” และส่ิงส าคัญ  
ในการเล่าเรื่องของสารคดีคือการตอบสนองทางอารมณ์  และการเอาใจใส่ De Bromhead 
ได้อธิบายคุณสมบัติของภาพยนตร์สารคดีไว้ว่าในขณะท่ีภาพยนตร์เป็นการเน้นสร้าง  
ประสบการณ์ทางอารมณ์และความรู้สึกซึ่ งแตกต่างจากการน าเสนอข่าวหรือมุมมอง 
ของส่ือหนงัสือพิมพท่ี์มุ่งเนน้ท่ีการวิเคราะหข์อ้มลู ขอ้เท็จจริง (Bromhead, 1996) 

De Bromhead ต้อ งการท่ี จะออกจากความ เป็ นกลางและความจริ งแบบ 
การน าเสนอเชิงข่าว  และไปมุ่ งเน้นท่ี ปัญหาของการเล่าเรื่องในส่วนของความสัมพันธ์ 
และภาพตัวแทน และมองว่าภาพยนตรส์ารคดีเป็นน าเสนอความเป็นจริงไม่ใช่น าเสนอเรื่องจริง 
การเล่าเรื่องของสารคดีไม่สามารถสร้างขึ ้นด้วยค าพูดเพียงอย่างเดียว แต่จะเกิดขึ ้นจาก  
การรวมภาพ เสียง การกระท า ท่ี เกิ ดขึ ้น และโครงสร้างของภาพยนตร์เข้า ไว้ด้วยกัน 
เพื่อสร้างความหมาย  การมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่างโลกของภาพยนตร์และโลกของผู้สร้าง 
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง De Bromhead  จึงได้แบ่งประเภทของภาพยนตร์สารคดีไว้  ดังนี ้
(Documentary modes and narrative structure) 

1.3.1 ภาพยนตรส์ารคดีประเภทการเล่าเร่ืองแบบมีเสน้เร่ืองท่ีชดัเจน (Linear mode) 
ใช้การเล่ า เรื่ อ งแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูด  (H o llyw ood  story te lling ) 

ภาพยนตร์สารค ดี รูป แบบ นี้  จะมี ก ารใช้ตั ว ละครหลัก ท่ี ด า เนิน เรื่ อ งมี ก ารเล่ า เรื่ อ ง 
ในรูปแบบโครงสร้าง 3 องก์ การเล่าเรื่อง  ส่วนใหญ่มักจะมีปมปัญหาและการแก้ปัญหา 
ของตวัละครเป็นหลกั เช่นภาพยนตรเ์ร่ือง Primary (1960) โดย Drew and Leacock 

การเล่า เรื่องแบบค้นหาความจริงบางอย่าง (Detective storytelling ) 

การเล่าเรื่อง รูปแบบนีเ้น้นเรื่องราวของการค้นหาค าตอบผ่านการสรา้งภาพยนตรส์ารคดี เช่น  
Fahrenheit 9/11 (2004), Sicko (2007) โดย Michael Moore 

1.3.2 ภาพยนตรส์ารคดีในการเล่าเร่ืองเชิงวาทกรรม (Discursive mode) 
วาทกรรม คือรูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

การเล่าเรื่องของภาพยนตรส์ารคดีประเภทนีจ้ึงเนน้ใหค้วามส าคญักับขอ้มูลขอ้เท็จจริงและตรรกะ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_9/11
https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_9/11
https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_9/11
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ตามแบบฉบับของสถานการณปั์จจุบันและในปัจจบุันภาพยนตรส์ารคดีท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวการเมือง  
เริ่มมีพื ้นท่ีในการสร้างมากขึน้มักใช้ประโยชน์จากฟุตเทจวิดีโอเพื่อแสดงเรื่องราวภาพยนตร ์
เช่นภาพยนตรเ์ร่ือง The Riveter (1980) โดย Connie Field, The War On Democracy (2007) 
โดย John Pilger 

1.3.3 ภาพยนตรส์ารคดีท่ีมีการแบ่งเป็นตอน (Episodic mode) 
การเล่าเร่ืองแบบนีเ้ป็นประเภทของการเล่าเร่ืองท่ีแบ่งออกเป็นตอนต่างๆ โดยท่ี 

ตัวละครหลักในแต่ละตอนอาจจะไม่ได้ตัวละครเดียวเสมอไปแต่ทุกตอนนั้นจะมีเรื่องราว  
และประเด็นในเรื่องเดียวกัน ในปัจจุบันภาพยนตรส์ารคดีรูปแบบนีถู้กเรียกในอีกชื่อหน่ึงว่าซีรีย ์
และเร่ิมกลบัมาไดร้บัความนิยมอีกครัง้เน่ืองจากอิทธิพลของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และบริการสตรีมมิ่ง 
เช่น Netflix, Amazon Prime, Hulu และ YouTube Premium เช่นภาพยนตรเ์รื่อง Nannook of 
the North (1922) โดย Robert J. Flaherty, Hospital (1970) โดย Frederick Wiseman, Making 
A Murderer (2015)  โดย Steven Avery 

1.3.4 ภาพยนตรส์ารคดีประเภทบทกวี (Poetic mode) 
การเล่าเรื่องในรูปแบบของบทกวีเป็นการด าเนินเรื่องราวผ่านภาพและเสียง  

บรรยากาศ เป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีเน้นอารมณ์สุนทรียะของภาพมีการตีความตามความรูสึ้ก  
ของผู้เล่า เรื่องราวใช้งานเปรียบเปรยน าเสนอผ่านความแตกต่างเพื่อสร้างคว ามรู้สึกใหม่ 
เช่นภาพยนตรเ์ร่ือง Listen to Britain (1942) โดย Humphrey Jennings 

1.3.5 การผสมผสานกนัของประเภทต่างๆ (Hybrid mode) 
การใช้ภาพยนตรบ์ันทึกเรื่องราว (The Diary Film) คือการบันทึกเรื่องราว 

ผ่านกาลเวลา โดยใช้โครงสรา้งของภาพยนตรใ์นการเล่าเรื่อง  เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Tarnation 
(2003) โดย Jonathan Caouette. 

การใช้ภาพยนตรใ์นการบันทึกการเดินทาง (The Road Movie) คือการบันทึก 
เร่ืองราวผ่านการเดินทางของตัวละครในเร่ือง เช่น ภาพยนตรเ์ร่ือง Don’t Look Back (1966) โดย 
Donn Alan Pennebaker 
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2. ทฤษฎเีร่ืองภำพลักษณ ์กำรเหมำรวม และภาพตัวแทน  
2.1 ภำพลักษณแ์ละควำมคิดเหมำรวม  

2.1.1 ภาพลกัษณ ์(Image)  
ภาพลักษณ์ (Image) ในความหมายใน พจนานุกรม  ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือ ท่ีคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้ น หรือ  จินตภาพ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 

Philip Kotler (2000) ไดใ้หค้วามหมายของ “ภาพลกัษณ”์ ไวว้่าเป็นองคร์วมของ
ความคิด ความเชื่อ ความประทบัใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

Kolers & Roediger (1984) ไดใ้หค้วามหมายของ “ภาพลักษณ์” ไวว้่า เป็นส่ิงท่ี
มนุษยส์รา้งภาพประทับของผูอ้ื่นไวใ้นใจไดห้ลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นเพศ สีผิว อายุ การแต่งกาย และ
ส่วนมากเป็นภาพท่ีเกิดขึน้เมื่อแรกเห็น ภาพของผุอ้ื่นมักก่อใหเ้กิดการตดัสินบุคคลนัน้ทันที และคน
ส่วนมากมักจะตัดสินผู้อื่นบนพื ้นฐานของ “แบบฉบับทางวัฒนธรม” (Culture Stereotype) 
มากกว่าจะตดัสินจากบุคคลท่ีไดพ้บ  

Rogers (1974) ไดใ้หค้วามหมายของ “ภาพลักษณ”์ ไวว้่าเป็นภาพของตนท่ีมอง
ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร ซึ่งส่ิงท่ีตนเองรบัรูน้ัน้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกบัภาพท่ีคนอื่นรบัรู ้ 

อ าานวย วีรวรรณ (2540) ไดแ้บ่งประเภทของภาพลกัษณไ์ว ้ดงันี ้ 
1. ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ เป็นการปล่อยใหภ้าพลักษณ์เป็นไป

ตามสภาวะแวดลอ้มท่ีมากระทบ ซึ่งภาพท่ีออกมาอาจผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพล
ของทศันคติในแต่ละสงัคมไม่เหมือนกนั 

2. ภาพลักษณ์เกิดขึน้จากการปรุงแต่ง เป็นการใช้กระบวนการในการสรา้ง
ภาพลักษณใ์หเ้กิดภาพตามความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือภาพลวงก็
ตาม 

อาภรณ ์ภู่วิทยพันธุ ์(2547) อา้งถึงใน พัชราวลี จินนิกร (2559) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ “ภาพลักษณ์” ว่าหมายถึงบุคลิกลักษณะ ความสามารถหรือส่ิงท่ีคุณเป็น และแสดงออกมา 
ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรูข้องผู้ท่ีพบเห็นเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ และศักยภาพของตัวบุคคล 
ภาพลักษณ์ท่ีแสดงออกทางกายภาพของร่ายกาย เป็นพฤติกรรมของบุคคลล้วนเป็นความ
ผสมผสานกันระหว่างความเป็นลักษณะเฉพาะตัวและความเป็นสาธารณะ ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ี
เกิดขึน้ในบุคคลแต่ละคนซึ่งลว้นมีความแตกต่างกัน ปัจจัยในการสรา้งภาพลักษณ์ของบุคคลมี
ดงันี ้ 
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1.1 ภาพลกัษณภ์ายนอก ไดแ้ก่ การแต่งกาย ใบหนา้และทรงผม 
1.2 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย กริยาท่าทาง 
1.3 การใชค้ าพดู การส่ือสาร 
1.4 คณุลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติ  

เสรี วงษ์มณฑา (2541) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาพลักษณ์” ไว้ว่า เป็น
องคป์ระกอบระหว่างข้อเท็จจริงและการประเมิณส่วนตัวของบุคคลหน่ึง  ซึ่งอาจแตกต่างไปจาก
สภาพความเป็นจริงได้ และภาพลักษณ์นั้นยังก่อให้เกิดอคติในการพิจารณาส่ิงต่างๆ เพราะ
ภาพลกัษณเ์ป็นเร่ืองท่ีฝังใจยากท่ีจะแกไ้ข  

จากความหมายข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  ภาพลักษณ์ หมายถึงบุคลิกลักษณะ 
ความสามารถหรือส่ิงท่ีเป็น ท่ีแสดงออกมา เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ในบุคคลแต่ละคนซึ่งล้วนมีความ
แตกต่างกนั การท่ีมีทศันคติต่อภาพลักษณข์องผูอ้ื่นไม่ว่าจะเป็นทางท่ีดี หรือไม่ดีนัน้ก็ย่อมแตกต่าง
กนัออกไป  ภาพลกัษณจ์ึงเป็นกระกวนการท่ีเกิดขึน้จากระบบความคิด โดยทางประสบการณต์รง
และประสบการณท์างออ้ม ซึ่งประสบการณเ์หล่านีต้อ้งอาศยัการตีความและผ่านทัศคติของแต่ละ
บุคคล 

2.1.2 ความคิดเหมารวม (Stereotype) 
แนวคิดภาพเหมารวมนั้นได้เกิดขึน้ครั้งแรกในปี ค .ศ. 1922 โดย Lippmann 

(1922) อา้งถึงใน ตรีเดช ไชยหา (2552) ได้อธิบายคุณลักษณะ 4 ประการของรูปแบบท่ีเรียกว่า 
“ภาพเหมารวม” ไวด้งันี ้  

1. เป็นส่ิงท่ีไม่สลบัซบัซอ้น 
2. โดยส่วนมากมกัเป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้งหรือเขา้ใจผิด 
3. เป็นประสบการณ์ โดยอ้อมหรือ เชื่ อตามกันมามากกว่า ท่ีจะเป็น

ประสบการณท่ี์ไดร้บัโดยตรง 
4. ยากต่อการปรบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงความคิด  

ภาพเหมารวมมกัจะมีความหมาย เนือ้หาสาระที่ไม่ถกูตอ้งหรือเขา้ใจผิด โดยเป็น
มโนภาพหรือมโนคติท่ีแสดงออกมาในลกัษณะวิจารณห์รือดูถกูดูหมิ่น ภาพเหมารวมนัน้จึงจดัเป็น
ทัศนคติอย่างหน่ึงซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพ รูปร่างลักษณะ 
พฤติกรรม ความชอบความสนใจ โดยส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจผิดหรืออาจเกิดจากอคติ 
มีลักษณะตายตัวท่ียากจะเปล่ียนแปลง และไม่ไดม้าจากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียว แต่
มักจะมาจากประสบการณ์โดยออ้ม ซึ่งทั้งนีส่ื้อมวลชนเองก็มีส่วนในการน าเสนอหรือถ่ายทอด
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ประสบการณโ์ดยออ้มใหก้ับผูร้ับสาร ดังนั้นส่ือมวลชนจึงมีส่วนนการสรา้งลักษณะของภาพเหมา
รวมขึน้มา (ตรีเดช ไชยหา, 2552) 

Samuel Certo (1996) ใหค้วามหมายว่า การคิดแบบเหมารวม คือการประเมิน
ลกัษณะของสมาชิก ในกลุ่มท่ีมีความแตกต่างจากตนเองไม่ว่าจากเป็นดา้นบวกหรือดา้นลบ โดย
มาจากการรบัรูโ้ดยตรง และการรบัรูผ่้านการบอกเล่าจากผูอ้ื่น  

Hamilton & Sherman (1994) ใหค้วามหมายว่า การคิดแบบเหมารวม ว่าเป็น
การรบัรูโ้ดยเกิดจากลักษณะทางกายภาพท่ีเกิดจากการสังเกต จนกลายเป็นลักษณะตัวแทนของ
คนกลุ่มนัน้ ซึ่งสามารถเป็นทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ  

Rajecki (1990) ไดท้ าการศึกษาเกี่ยวกบัผลของส่ือท่ีมีต่อภาพเหมารวมในสังคม
และพบว่าการเรียนรูแ้ละการน าเสนอภาพผ่านส่ือต่างๆ ส่ือมวลชนนั้นมีหนา้ท่ีเป็นกลไกหน่ึงในการ
ถ่ายทอดภาพเหมารวมสู่คนในสงัคม  

ภาพเหมารวมเป็นการตัดสินลักษณะนิสัยของคนคนหน่ึง ตามความเชื่อท่ีมีต่อ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในความคิดของคนเรา ดังนั้น การเหมารวม ก็จะกลายมาเป็นบรรทัดฐานทาง
สงัคมท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ส่ือในฐานะท่ีเป็นแหล่งสรา้งความจริงใน
สงัคม 

กล่าวโดยสรุปว่า ภาพลักษณ์ท่ีถูกสรา้งขึน้และถูกตอกย า้ซ า้ๆ จนบุคคลท่ีถูก
กล่าวถึงในส่ือมีคุณสมบัติหรือลักษณะแบบนั้นในสายตาของผูร้บัสาร จนท าใหผูอ้่านเชื่อและจัด
คนกลุ่มนัน้ใหม้ีลักษณะเช่นนัน้ตลอดไป กระบวนการตดัสินใจเช่นนีเ้รียกว่า “ภาพเหมารวม”  และ
ภาพเหมารวมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอภาพลักษณข์องดาวนซ์ินโดรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน 
การท่ีส่ือภาพยนตรไ์ดน้ าเสนอภาพลกัษณข์องมาในรูปแบบเดิมๆ ท าใหค้นดมูีภาพจ าเหล่านัน้และ
เกิดความคิดเหมารวมดาวนซ์ินโดรมทกุคนว่ามีลักษณะเหมือนกบัภาพยนตรท่ี์ไดด้ ูเพราะภาพของ
ดาวนซ์ินโดรมที่ถกูน าเสนอในภาพยนตรน์ัน้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั 

  
2.2 แนวคิดกำรสร้ำงภำพตัวแทน  

“ภาพตัวแทน” คือ ตัวแทนของส่ิงต่าง ๆ หรือความจริงต่าง ๆ ซึ่ง Stuart Hall (1997) 
อ้างถึงใน ก าจร หลุยยะพงศ์ & กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า การสรา้งภาพตัวแทนเป็น 
การประกอบสรา้งความหมายท่ีท าใหผู้ค้นในแต่ละหน่วยวัฒนธรรมมีความเขา้ใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ตรงกัน  เช่น  โลก  ผู้คน  และเหตุการณ์  ซึ่ งมีทั้ งโลกจริงและโลกสมม ติซึ่ ง เกิ ดจากการ  
สรา้งภาพตัวแทนของส่ิงนั้น วงจรท่ีท าให้เกิดการสรา้งภาพตัวแทน เรียกว่า วงจรทางวัฒนธรรม 
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(Circuit of culture) คือ วงจรของการผลิตสรา้งความหมายท่ีเชื่อมโยงกันอันเป็นระบบของ 
การนิยามว่าแต่ละส่ิงคืออะไร มีตัวตนอย่างไร ความหมายดังกล่าวไม่ใช่ความจริงแท้ในโลก  
ของความจริง (Real world) แต่เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์สรา้งท าให้เกิดการรบัรูต่้อส่ิงเดียวกัน 
จนกลายเป็นความจริงอีกชุดหน่ึงด้วยการถ่ายทอดผ่านการใช้ภาษา สัญญะและภาพท่ีเป็น 
ตวัแทนของส่ิงนั้นอย่างเป็นระบบและแต่ละซึ่งลว้นมีความสัมพันธ์ต่อกันทัง้หมด แนวคิดดังกล่าว 
ต่างจากภาพความหมายทั่ วไปท่ีมุ่งเน้นภาพท่ีสะท้อนจาก  ความเป็นจริง (Reflectionsim) 
หรือภาพท่ีผูผ้ลิตตอ้งการน าเสนอตามความตัง้ใจ (Intentionalism) แต่ภาพตัวแทนกลบัวางอยู่บน 
กรอบความคิดการประกอบสร้างความหมาย (Constructionism) ซึ่งมองในมุมกลับกันว่า 
ภาพท่ีเห็นเป็นภาพท่ีถูกก านดขึน้มาและภาพดังกล่าวก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสังคม  
และวฒันธรรมที่ก าหนดมนัขึน้มา  

Roland Barthes นักวิชาการชาวฝรั่งเศสไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า ความหมายนั้นยังมี 
ความหลากหลายไดอ้ีกดว้ยทัง้ความหมายโดยตรงความหมายโดยนัย รวมถึงความหมายบางอัน 
ก็ยกเป็นความหมายหลัก ซึ่ง Barthes เรียกว่า มายาคติ (Mthy) หากมองความหมายทั่วไป 
กุหลาบมีความหมายว่า ดอกไม้ชนิดหน่ึง ความรักแสนหวาน ความเป็นตะวันออกกลางแ ต่ 
ความหมายเป็นมายาคติกลับมุ่งเน้นเฉพาะความรกัเป็นหัวใจส าคัญเพราะเป็นส่ิงท่ีสังคมใน
ตะวันตกยกย่องมากกว่าจะบอกว่าดอกกุหลาบมาจากดินแดนตะวันออกกลาง  (Barthes & 
Lavers, 1993)  

Stuart Hall (1997) ระบุว่าการศึกษาภาพตัวแทนในยุคใหม่จะมุ่งเน้นภาพตัวแทน 
เป็นส่ิงท่ีประกอบสรา้งขึน้ แนวคิดนีไ้ดร้บัอิทธิพลจากส านักโครงสรา้งนิยมและภาษาศาสตรเ์ชิง 
โครงสรา้งโดยเฉพาะนักคิดชาวสวิสเซอรแ์ลนด์ในนาม Ferdinand de Saussure ท่ีสนใจศึกษา 
สัญญะ (Sign) และพัฒนาเป็นศาสตรด์้านสัญวิทยา (Semiology) มองว่าสัญญะเป็นเรื่อง 
ของความหมาย เช่น ค าว่า กุหลาบ เป็นความหมาย ท่ีท าให้เราคิดถึง ความคิดบางอย่าง 
หรือดอกไม้ในจิตใจ สังเกตว่าค าว่า กุหลาบ ไม่ได้มีอะไรท่ีตรงกับดอกไม้เลย แต่คนเราสามารถ 
คิดตรงกันได้ก็เพราะว่ามีการก าหนดรหัส (Code) เอาไว้และรหัสดังกล่าว  ก็เป็นรหัสท่ีเกิด 
จากสังคมและวัฒนธรรมกา้วเขา้มาเป็นตัวก าหนดนัน้เอง สังคมไทยสั่งสอน ใหเ้ราสะกดค าว่า กุ-
ห-ล-า-บ เพื่ อแทนดอกไม้ แต่ถ้าเป็นชาวอังกฤษก็ต้องใช้ค าว่า  Rose นอกจากนั้น  ค าว่า 
กุหลาบเองก็ยังเป็นตัวแทนของความหมายว่า“รัก” อีกด้วย ซึ่ งในความเป็นจริงไม่ น่าจะ  
เกี่ยวกัน เลยแต่สังคมก็ก าหนดความหมายให้เป็นเช่นนั้น และกลายเป็นมายาคติหรือ 
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ความหมายหลักให้กับสังคมแต่ในความเป็นจริงก็อาจมีความหมายอื่นท่ีต่างไป  (ก าจร หลุยยะ
พงศ,์ 2559) 

2.2.1 การแบ่งประเภทของระบบภาพตวัแทน 
การแบ่งประเภทของระบบภาพตวัแทนนัน้มีหลากหลายรูปแบบหน่ึงในนัน้คือการ 

จัดประเภทของภาพตัวแทนโดย Richard  Dyer’s typography of representation อ้างถึงใน  
กาญจนา แกว้เทพ & สมสขุ หินวิมาน (2553) ไดแ้บ่งภาพตวัแทนออกเป็น ดงันี ้

1. การผลิตซ ้าของภาพตัวแทน (Re-presentation) การผลิตซ ้าโดยใช้ส่ือ 
เป็นตวักลางในการส่ือสารและเป็นตวัแทนของโลกต่อผูช้ม 

2. การเป็นภาพแทน (Being representation): ภาพแทนท่ีถูกผลิตขึน้ซ า้ ๆ 
จนในท่ีสดุกลาย เป็นภาพการเหมารวม (Stereotype) 

3. ผู้สรา้งภาพตัวแทนขึน้ในส่ือต่าง ๆ ท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการ 
สรา้งภาพแทนเหล่านัน้ 

4. ความคิดของผูช้มท่ีมีต่อภาพตัวแทน: ความคิดของผูช้มท่ีหลากหลายนั้น 
ท าใหก้ารตีความหรือการรบัรูข้องแต่ละบุคคลลว้นแตกต่างกนัออกไป  

 
กาญจนา แก้วเทพ & สมสุข  หินวิมาน  (2553) ได้อ ธิบายเพิ่ ม เติม ไว้ว่ า 

ภาพตวัแทนเป็นส่วนหน่ึงของวงจรวฒันธรรมที่มีระบบการสรา้งความหมายใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. ระบบความคิดหรือระบบแผนท่ีความคิด (Mind Map) เป็นระบบท่ีมนุษย ์

สามารจัดกลุ่มแยกหมวดหมู่  จัดประเภท จัดล าดับ หรือสร้างความสัมพันธ์  ของส่ิงต่างๆ 
โดนอ้างอิงจากวัตถุ ผู้คน และเหตุการณ์ เช่น มนุษย์สามารถจัดกลุ่ม  ของส่ิงของท่ีได้รับ รู ้
ผ่านการสัมผัส  การได้ยิน เสียง การเห็นภาพ  โดยใช้หลัก เกณฑ์ของความคล้ายคลึง  
หรือแตกต่างกันตามชุดความคิดหรือภาพตัวแทนท่ีมีอยู่ในสมอง  ของมนุษย์แต่ละคน เช่น 
การแยกแยะความเหมือน และความแตกต่างกันระหว่างนกกับเครื่องบิน ซึ่งในแผนท่ีความคิด 
ท่ีความคิดบางชดุอธิบายว่า สองส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก นกเป็นส่ิงมีชีวิตทางธรรมชาติ 
ส่วนเครื่องบิน เป็นส่ิงประดิษฐ์ของมนษุย ์เป็นตน้ 

2. ระบบการเชื่อมโยงแผนท่ีความคิด (Concept map) กบัชุดสญัญาหรือสญัญะ 
เป็นระบบ ของการเชื่อมโยงภาพ ท่ีมนุษย์ได้จัดกลุ่ม แยกหมวดหมู่ จัดล าดับ หรือสรา้งความ  
สัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ “ภาษา” เชื่อมโยงกับความหมาย หรือ “สัญญะ” ของส่ิงนั้น 
โดยระบบการเชื่อมโยงนีจ้ะท าใหม้นุษยส์ามารถอา้งอิงหรือแลกเปล่ียนความคิดท่ีอยู่ในสมองได ้
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เมื่อมีการใชภ้าษาร่วมกันซึ่งความสัมพันธ์ในระบบนีน้  าไปสู่กระบวนการสรา้งระบบความหมาย 
ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ขึน้มา นอกจากระบบการพูดและเขียนซึ่งเป็น “ภาษา” โดยตรงแล้ว 
ยังมีส่ิงท่ีสามารถบรรจุความคิดและความหมายได้อีกหมายมาย เช่น สีหน้า ท่าทาง ดนตรี 
เครื่องจักร ดิจิตอล หรือส่ิงท่ีอื่นๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดเสียง หรือภาพท่ีแสดงถึงความหมาย  
หรือท าหน้าท่ีเป็น “สัญญะ” ได้ ก็จัดว่า เป็น “ภาษา” เช่นเดียวกัน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สัญญะ 
(Sign) นั้นตอ้งเกิดจากการตกลงความหมายรวมกนั ของคนในแตละสังคม และแต่ละวัฒนธรรม 
ทั้งนี ้หากแนวคิด (Concept) และ สัญญะ (Sign) ของแต่ละคนต่างกันก็จะท าให้ความหมาย 
ของแต่ละคนแตกต่างกันอีกดว้ย ทัง้นีส้  านักวัฒนธรรมศึกษาไดข้ยายการศึกษาเรื่องภาพตัวแทน 
(Representation) มาสู่เรื่องของอ านาจ (Power) โดยเห็นว่า อ านาจของภาพตัวแทน  คือ 
อ านาจในการจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทรวมถึงอ านาจ  ในการอธิบายโลก ดังจะเห็นได้จาก
ภาพตัวแทนมีการก่อรูปความสัมพันธกับอ านาจในท่ีนี้ไม่ใช่อ านาจในความหมายของการใช ้
ก าลังทางกายภาพแต่คืออ านาจของภาพตัวแทนท่ีต้องพิจารณาถึงอ านาจในการก าหนด 
และจัดหมวดหมู่ รวมถึงอ านาจในการอธิบายความหมายของโลกรอบตัวและการแสดงออก  
ซึ่งอ านาจเชิงสัญลักษณ ์(Exercise of symbolic power) ท่ีด ารงอยู่ในปฏิบัติการของภาพตวัแทน 
ทัง้หมดนีถ้ือวา่เป็นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ ในขอบเขตของภาพตัวแทน” อ านาจในท่ีนีจ้ึงหมายถึง 
อ านาจท่ีเขามาก าหนดความคิดของผู้คนเป็นอ านาจท่ีเขามาติดตั้งกรอบวิธีคิดวิธีมองโลก 
หรือแมแ้ต่ตวัความคิดท่ีถกูผลิตหรือส่ือสารออกมา (กาญจนา แกว้เทพ & สมสขุ หินวิมาน, 2553) 

2.2.2 ภาพตวัแทนกบัความพิการในสงัคมไทย 
ความเขา้ใจท่ีมีต่อความบกพร่องทัง้ทางรา่งกายและสติปัญญานั้นไดถู้กน าเสนอ 

ออกมาในสังคมออกมาในหลากหลายแง่มุม  แต่ความพิการในมุมมองทางศาสนาถูกมอง
ว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดโดยพระเจ้าหรือเป็นความโชครา้ย กลายเป็นภาพ
ตัวแทนทางความคิดท่ีถูกสร้างขึ ้นมาในแต่ละสังคม ไม่ เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น 
สงัคมประเทศตะวันตกก็ไม่ไดต่้างกันมากตัง้แต่ความเชื่อทางศาสนาหรือแมแ้ต่ในทางการแพทย ์
หรือพันธุกรรมก็มีชุดความคิดหน่ึงท่ีเป็นการมองความพิการเกี่ยวโยงกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
หรือ ท่ีเรียกกันว่าตัวแบบความพิการทางสังคม เป็นส่ิงท่ีสังคมช่วยกันสร้างขึ ้นอีกทั้งยังมี 
อิทธิพลอย่างมากในการก าหนดเกณฑ์ ต่าง ๆ ในสังคมนั้น  โดยเฉพาะในสังคมไทย คือ 
การตีความทางศาสนาและตัวแบบทางการแพทย์ การตีความทางศาสนาเรื่องค าสอนของ  
พุทธศาสนาให้กระท าแต่ ส่ิงท่ี ดี  ถือ ศีล ท าบุญ ไม่ท าบาป เป็นการสร้างความให้กลัวผล
ของการกระท าโดยเฉพาะการให้สาเหตุของความพิการในปัจจุบันว่าเป็นกรรมท่ีมาจาก 
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การกระท าในอดีตเชื่อกนัว่าชาตินีเ้กิดมาตอ้งชดใชก้รรม มนษุยท์ุกคนเกิดมาเพื่อชดใชก้รรมท่ีเคย
ท าไว้แต่ชาติปางก่อน  ซึ่งหมายความว่าส่ิงท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อความเชื่อในปัจจุบันนั้น 
มาจากส่ิงท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งในอดีตและในอนาคต แต่ส าหรบัทางการแพทย์เป็นอิทธิพล 
ของชดุความคิดท่ีมาพรอ้ม ๆ กบัการพัฒนาทางการแพทยส์มยัใหม่เทคนิควิธีใหม่ ๆ ช่วยใหม้นษุย ์
รูจ้ักสาเหตุของความพิการ เช่น เชือ้โรค ในกรณีของโรคโปลิโอท่ีพบว่ามาจากเชือ้โรคไม่ใช่เพราะ
กรรมจากในชาติท่ีแล้วไปตีขากบมาจึงขาลีบในชาตินี้ หรือผู้ท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมเป็นเพราะ
กรรมจากชาติก่อน แต่จริง ๆ แลว้เป็นเพราะความผิดปกติของโครโมโซมในร่างกายอนัเน่ืองมาจาก
การมีเทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมากขึน้ (ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล, 2551) 

ความพิการ (Disability) เป็นสถานการณ์ท่ีบุคคลไม่สามารถท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้
เพราะมีอุปสรรค เช่น คนพิการขึน้บันไดไม่ไดเ้พราะไม่เอือ้อ  านวย แต่ถา้มีทางลาดคนพิการจะขึน้ 
อาคารได้โดยไม่ต้อ งอาศัยทางบัน ได  ดั งนั้ นความพิ การขึ ้นอยู่ กับสถาน ท่ีและเวลา  
มากกว่าตวับุคคล 

- ความบกพร่อง (Impairment) เป็นลักษณะของการสูญเสียอวยัวะ หรืออวยัวะ 
จิตใจท างาน ไมสมบูรณห์รือท างานไม่ไดเ้ลย โดยมารกัษาไม่ได้ 

- ความเสียเปรียบ (Handicap) เป็นความเสียเปรียบท่ีเกิดขึน้แก่คนพิการ 
หรือบุคคลอื่น เน่ืองมาจากอุปสรรคบางอย่าง เช่น คนทั่ วไปสามารถนั่ งรถเมล์ไปท างานได ้
เสี ย เงิน เพี ยง  5  บาท  แ ต่  คนพิ การไม่สามารถขึ ้น รถ เม ล์ได้จึ งต้อ งโดยสารรถแท็กซี่ 
และมี ค่าใช้จ่ายสูงถึ ง 200 บาท จึงเป็นความเสียเปรียบในการด าเนินชีวิต ท่ีไม่มี ระบบ  
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ี เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างเท่าเทียม (ยุทธพล ด ารงชื่น
สกุล, 2551) 

แนวคิดขา้งตน้เป็นแนวคิดเชิงการแพทย ์ซึ่งมองว่าความพิการเป็นปัญหา โดยมองว่า 
คนพิการไม่สามารถมองเห็นเค ล่ือนไหวอวัยวะบางส่วน ส่ือสารหรือท ากิจกรรมอื่นๆ  
ได้ด้วยวิธี ท่ีคนทั่ วไปสามารถท าได้ ท าให้คนพิการกลายเป็นคนอื่นในสังคมท่ีไม่สามารถ  
อยู่ในสังคมคนปกติได้ แต่ทางด้านแนวคิดเชิงสังคมนั้นมองว่าความพิการไม่ ใช่ ปัญหา 
เพราะเราไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขความพิการได ้อีกทัง้ไม่สามารถบงัคับใหค้นพิการ 
อยู่  ในสภาวะแวดล้อมแบบคนปกติ จึงเกิดความคิดว่าการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อม  
น่าจะง่ายกว่าและนั่ นคือปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข เราสามารถอยู่ ร่วมกับคนพิการ  
ได้ด้วยการขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีในสังคม เช่น การคมนาคมขนส่งท่ีเอื ้ออ านวย 
ความสะดวกต่อคนพิการ การจ้างแรงงานคนพิการเพื่อสรา้งรายได้หรือการจัดการสันทนาการ  



  23 

เพื่อสุขภาพจิตของคนพิการโดยการเพิ่มทางเลือกท่ีหลากหลายให้คนพิการสามารถใช้ชีวิต  
อยูในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระกับสังคมมากนัก แนวความคิดการมองความพิการจาก 
ทัง้สองกลุ่มท าให้เกิดการระดมความคิดและมองความพิการในหลายมุมมองเพื่อการสรา้งทาง  
ท่ีจะน าไปสู่ความสขุท่ีสดุในการอยู่รว่มกนั (ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล, 2551) 

นายมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้การอธิบาย 
ค าว่า “ความพิการ” (Disability) ไวว้่า เป็นค าท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนาน จากเดิมท่ีเชื่อว่าเป็น 
สภาวะทางธรรมชาติของแต่ละบุคคล มีเหตุเน่ืองมาจากการกระท าหรือเงื่อนไขของแต่ละบุคคล 
และส่งผลกระทบก็แต่เฉพาะบุคคลผู้นั้น การตีความค าว่า “ความพิการ” จึงมุ่งพิจารณาเนน้ถึง  
สภาพปัญหาของบุคคลเทียบไดก้ับข้อเท็จจริงเชิงประจักษอันได้แก่ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
ซึ่ งสามารถรับ รู ้ได้โดยตรงหรือวิ นิจฉัยได้โดยวิ ธีการทางการแพทย์ เมื่ อสภาพทางกาย  
หรือสุขภาพของบุคคล ถูกชีน้  าหรือวินิจฉัยว่าเป็นตัวการ ส าคัญท่ีท าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ี  
ต ่ากว่า คนทั่วไป หรือ ส่ิงท่ีมักเรียกว่า “คนปกติ” ได้มีความพยายามท่ีจะแก้ไขสภาพทางกาย 
หรือสขุภาพ เช่นนั้นใหม้ีความเหมือนหรือคลา้ยกับบุคคลทั่วไปมากขึน้ ทัง้โดยวิธีการบ าบัดรกัษา  
หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยมีรากฐานความคิดมาจากความเป็นปกติ กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
ของบุคคลเหล่านีจ้ึงเปนความพยายามท่ีจะสรา้งความเป็นปกติ ใหเ้กิดขึน้ ซึ่งกระบวนการดงักล่าว 
แม้จะช่วยแก้ปัญหาบางประการให้แก่บุคคล แต่กลับมิได้แก้ปัญหาขั้นพื ้นฐานของสังคม  
ให้หมดไปได้ เพราะมีคนพิการจ านวนน้อยมากท่ีได้รับ ประโยชน์จากกระบวนการสร้าง  
ความเป็นปกติและพวกเขาเหล่านีส่้วนใหญ่ก็ยังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการอยู่ร่วมกับ 
สังคมภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นธรรม เจตคติท่ีไม่สรา้งสรรค์และโครงสรา้งท่ีแปลกแยก  
และโดดเด่ียว (ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล, 2551) 

อิทธิพลจากการตีความในทางศาสนาและการพัฒนาการทางการแพทย์มีความ
แตกต่างกนั คือ ชุดความคิดท่ีสามารถอธิบายสาเหตุของความพิการในปัจจุบัน ชุดความคิดทาง
การแพทยส์ามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัเหตุและผลท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรร์องรบัความคิดนี้
ว่าคนพิการเกิดจากการท างานท่ีผิดปกติของเซลล์หรือของโครโมโซมในร่างกายมากกว่าชุด
ความคิดทางศาสนาท่ีบอกว่าความพิการนั้นเป็นผลมาจากกรรมในชาติก่อน แต่ชุดความคิดทั้ง
สองนั้นต่างก็ขึน้อยู่กับคนในสังคมท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเช่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น สงัคมหน่ึงเชื่อว่าความพิการตาบอดนั้น มาจากกรรมท่ีเคยท ารา้ยลูกตาสัตว ์หรือ
ยิงลูกตานกในอดีตชาติ แต่อีกสังคมหน่ึงกลับเชื่อว่าความตาบอดนั้นมาจากเซลลใ์นดวงตาท่ี
ผิดปกติ หรือเกิดมาปัญหาของสุขภาพของคนนั้น ๆ ความพิการนั้นเป็นส่ิงท่ีแต่ละสังคมก าหนด 
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และสรา้งขึน้ ความพิการมาจากการนิยามของคนในสงัคมท่ีก าหนดว่าส่ิงใดคือความพิการมองว่า
สภาวะทางร่างกายและสติปัญญาท่ีมีปัญหาต่อความสามารถของแต่ละบุคคล หรือกระทบการใช้
ชีวิตประจ าวนัเป็นความผิดของคนพิการ ซึ่งชดุความคิดนี ้สงัคมต่างหากท่ีเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความ
พิการขึน้คนพิการไม่ได้พิการจากภาวะทุพพลภาพของเขาแต่จากอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสังคม 
ท่ีไม่ใหค้วามส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ อุปสรรคท่ีกล่าวนีส้ามารถแจงไดเ้ป็นสามประเภท คือ  
1) อปุสรรคท่ีอยู่ในความคิดทัศนคติ 2) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 3) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ (ยทุธพล ด ารงชื่นสกุล, 2551) 

สังคมลดคุณ ค่าคนพิการด้วยการสร้างอคติต่อคนพิกา รโดยอคติเหล่านั้น 
สามารถเห็นได้จากภาษา ค านิยาม ค าเรียก คนและความพิการจาก ส่ือต่าง ๆ ท่ีน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของคนพิการว่าเป็นคนไรค้วามสามารถ เป็นผู้ท่ีน่าสงสารต้องการความช่วยเหลือ 
ตอ้งการท่ีพึ่งพา แมก้ระทั่งกฎหมายท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการกลับเป็นการผลักภาระให้คน
พิการและคนรอบตัว คนพิการตอ้งช่วยเหลือตนเองตอ้งขึน้ทะเบียนตามประเภทความพิการตาม 
พ.ร.บ. ท่ีก าหนดความพิการตามตัวแบบทางการแพทยเ์พื่อท่ีจะไดร้บัสิทธิต่าง ๆ ท่ีรฐัจะช่วยดูแล  
(อนัธิกา สวสัด์ิศรี, 2552) 

ความพิการนั้นไม่ได้เปนแค่เรื่องสภาพความบกพร่องของกายหรือจิตใจเท่านั้น 
แต่ยังเป็นเรื่องของทัศนคติการรับ รู ้และความเชื่อด้วย ส่ิงเหล่านี้อาจเกิดขึ ้นได้หลายวิ ธี 
แต่หน่ึงในนั้นคือ ส่ือ ซึ่งไม่ว่าจะต้ังใจหรือไม่ก็ตาม ส่ือมีส่วนในการสร้างทัศนคติต่อบุคคล 
กลุ่มบุคคล และสังคมอย่างมากโดยการน าเสนอภาพลักษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงออกมา 
เกิ ด เป็ นความ คิด  เหม า รวม ของตั วแบ บความพิ ก ารท างสั งคม ในบ รรดา ส่ือ ต่ างๆ 
เราเคยพบเห็นภาพของคนพิการบ้างหรือไม่ หากเคยพบเห็นลอง สังเกตดูว่า เป็นภาพแบบใด 
บางคนอาจไม่ เคยพบเห็น เลย  คนพิ การในความคิดของหลายๆ คน คือ  ขอทานตาม  
ท้องถนนท่ีรอ้งเพลงแลกเงิน ขายล็อตเตอรี่ หรือกระทั่ งเปนเพียงขอทาน การสรา้งภาพลักษณ ์
ด้วยส่ือนั้นเป็นเรื่องท่ีง่ายมากเพราะภาพต่าง  ๆ ท่ี เสนอผ่านส่ือออกไปนั้น  ก็คือการสร้าง 
ภาพลักษณ์ทั้งสิน้ ยกตัวอยางเช่น ภาพชาวนาท่ียากจน ภาพวัยรุ่นท่ีสร้าง  ความเดือดรอ้น 
ภาพคนแก่ ไร้ท่ีพึ่ งหรือกระทั่ งภาพของคนพิการ ท่ีไร้ความสามารถ  ต้องมาเป็นขอทาน 
ส่ิงเหลานีคื้อภาพลักษณ ์และเป็นทศันคติต่อส่ิง ๆ ใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอ ผ่านส่ือครัง้แลว้ครัง้เล่า 
จนกลายเป็นภาพจ าและกลายเป็นหน่ึงในทศันคติของคนส่วนใหญ่ ในสงัคมโดยไม่รูต้วั (ปิยาภรณ ์
เมืองค า, 2552) 
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จากการร่วมสร้างของระบบสังคม ท่ีมีต่อคนพิการนั้น อันธิกา สวัสด์ิศรี (2552) 
ได้น าเสนอว่า คนพิการเป็นผลผลิตจากสังคมอันเกิดจากการกีดกันไปสู่ชายขอบของสังคม 
คนพิการถูกปฏิเสธการเขา้ถึงพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ระบบขนส่งมวลชน ท่ีไม่เอือ้อ  านวยต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงการใชบ้ันไดหรือทางเดินเทา้ท่ีไม่เอือ้ต่อผูท่ี้นั่งรถเข็นและใชไ้มค้ า้ รวมถึง
การจา้งงานในตลาดแรงงานท่ีคนพิการจะถูกเลือกปฎิบัติ ไดร้บัค่าแรงขัน้ต ่าท่ีท างานโดยไม่ตอ้งใช้
ทกัษะมาก บริษัทท่ีรบัพนักงานพิการเพราะเป็นนโยบายของรฐับาลเท่านัน้ แต่กลับไม่ไดใ้ชท้กัษะ
ในการท างานจริง คนพิการจึงถกูตีกรอบโดยสงัคมว่าตอ้งยอมรบัความบกพรอ่งของตนเอง ยอมรบั
ว่าชะตากรรมนีม้าจากตนเองและต้องหาวิธีเอาตัวรอดในสังคมช่วยเหลือตัวเอง สังคมลดทอน
คณุค่าของกลุ่มคนเหล่านี ้เกิดเป็นอคติท่ีเห็นไดจ้ากภาษาท่ีเรียกว่า พิการ แมแ้ต่ส่ือต่าง ๆ ก็ลว้น
น าเสนอภาพลกัษณข์องความน่าสงสาร ตอ้งการความช่วยเหลือ (อนัธิกา สวสัด์ิศรี, 2552) 

ความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับภาพลักษณ์นั้นสามารถแพร่กระจายได้ทั่ วทุกท่ีในแต่ละ  
ยคุสมยัสังคมมีมาตรฐานของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ตรงขา้มกนั เช่น สีขาวคือความสะอาด สีด าคือความ
สกปรก  ภาพทางความคิดเช่นนี้ท าให้เกิด ภาพเหมารวมหรือการสร้างกรอบความเหมือน 
และความต่าง ๆ ขึน้ในสังคม ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อคนพิการด้วยเช่นกันเมื่อสังคมมองว่า 
ความพิการเป็นส่ิงท่ีผิดปกติไปจากมาตรฐานของสงัคม จึงเกิดเป็นความพยายามแกไ้ขใหค้นพิการ
มีมาตราฐานในแบบท่ีสังคมตอ้งการ แทนท่ีจะยอมรบัความแตกต่างของพวกเขา  (ฉัตรชัย จนัทร์
ศร,ี 2544) 

อัตลักษณ์ของคนพิการถูกตอกย า้ผ่านค าพูดต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความบกพร่องของ
ร่างกาย จนกลายเป็นการสร้างภาพตัวแทนของคนพิการ คือ ภาพคนพิการท่ีมีชะตากรรม  
โดยเฉพาะการส่ือความหมายถึงชะตากรรมของการมีชีวิตอยู่ของมนุษยท่ี์มีความพิการส่ือใหเ้ห็น 
ถึงความไม่สมบูรณพ์รอ้มของชีวิต (ประชา สวุีรานนท,์ 2539) 

ผู้ท่ีมีภาวะของดาวน์ซินโดรมนั้นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของคนพิการซึ่งเป็นส่วนหน่ึ ง 
ท่ีสงัคมไดจ้ัดใหเ้ป็นผูท่ี้ผิดปกติไปจากคนทั่วไป เกิดการสรา้งชดุความคิดว่าภาวะดาวนซ์ินโดรมคือ
ผูท่ี้มีความปกติทางสมองและสติปัญญาจนกลายเป็นค าท่ีใชใ้นการต่อว่า เหยีดหยาม ดถูกูผูอ้ื่นว่า
เป็นคนปัญญาอ่อน เกิดการน าเสนอซ า้ไปซ า้มาในส่ือต่าง ๆ  

3. ภำวะดำวนซ์นิโดรม  
กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุของภาวะบกพร่องทาง 

สติปัญญาท่ีส าคัญโรคหน่ึง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม คู่ท่ี 21 ลักษณะของผู้ท่ีมี  
ภาวะนี้ประกอบด้วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ตาเฉียงขึน้ จมูกแบน และท่ีส าคัญคือมีภาวะ  
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บกพร่องของพัฒนาการและสติปัญญา สัดส่วนผู้ท่ีมีอาการดาวน์จากทั่วโลกอยู่ระหว่าง 1 ต่อ 
เด็ ก เกิ ด ใหม่  1 ,000  –1 ,100  คน  ในป ระ เทศไทยพบว่ ามี เด็ ก เกิ ด ปี ละ  800 ,000  คน 
จะมีอุบัติการณ์พบเด็กกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่ เพิ่มขึ ้นปีละประมาณ 800 – 1,000 คน 
จากความผิดปกตินีจ้ะท าให้เด็กท่ีเกิดมามีความผิดปกติในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 
และเป็นสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับโครโมโซมท่ีมีผลต่อการเรียนรู ้(นพวรรณ ศรีวงศ์พานิชและพัฏ 
โรจนม์หามงคล, 2554) 

นยันนัต ์จิตประพนัธ์ (2557) ไดอ้ธิบายไวว้่า กลุ่มอาการดาวน ์เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจาก
ความผิดปกติของสารพนัธุกรรม สามารถพบไดใ้นทกุเชือ้ชาติ วฒันธรรม และภมูิประเทศ เด็กกลุ่ม
อาการดาวนจ์ะมีการพฒันาการชา้กว่าเด็กทั่วไป และมกัพบความผิดปกติของการท างานในระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายร่วมด้วย การกระตุ้นพัฒนาการจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพได้อย่างชัดเจนโดย
อาศัยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย หากเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูและช่วยเหลือและการรับ
พฒันาการจะท าใหม้ีพฒันาการท่ีล่าชา้และส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  (2555) ได้อธิบายว่า
ภาวะดาวน์ซินโดรมเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาอันเกิดจากความผิดปกติในจ านวน 
โครโมโซมในเซลล ์จึงถูกจัดอยู่ของผู้พิการตามคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ 
ตามประกาศกระทรวง การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑ์ 
ความพิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 หนา้ท่ี 69-71  

โดยสรุปแล้ว ภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม ท่ีท าให้เกิด
ความผิดปกติของลักษณะทางร่างกาย และทางสติปัญญา โดยจะมีระดับทางสติปัญญาท่ีต ่ากว่า
เด็กปกติ รูปรา่งหนา้ตาของกลุ่มภาวะดาวนซ์ินโดรมจะสามารถสงัเกตเห็นไดช้ดัเจน 

 
3.1 สำเหตุของดำวนซ์ินโดรม 

ดาวนซ์ินโดรมเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมของเซลลค์ู่ท่ี 21 ในรา่งกายมนษุย ์
โดยปกติคนเราจะมีโครโมโซมซึ่งเป็นพันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น สีของตา  
ความสูง สีผม เพศ หรือการพัฒนารูปร่างหน้าตาท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อ จ านวน 23 
โครโมโซมและจากแม่ จ านวน 23 โครโมโซม รวมเป็น 46 โครโมโซม แต่ในผูป่้วยดาวน์ซินโดรม 
มกัมีโครโมโซมทัง้สิน้ 47 โครโมโซม โดยมีเกินมา 1 แท่ง ในโครโมโซมคู่ท่ี 21  ภาวะดาวนซ์ินโดรม
นั้นสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะการเกิดแต่มีอาการแสดงท่ีออกมาคล้ายกัน ได้แก่ 
1).Trisomy 21 มีโครโมโซมในคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง 2).Translocation มีภาวะการสับเปล่ียนหรือ
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การเคล่ือนย้ายโครโมโซมในคู่ ท่ี  21 ย้ายไปอยู่ ติดกับโครโมโซมคู่อื่น  3). Mosaicism คือ
มีบางเซลลท่ี์ผิดปกติจึงมีอาการผิดปกติ หรือลักษณะภายนอกท่ีแสดงออกมานอ้ยกว่าแบบอื่น 
ตามหลักแล้วกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ไม่ใช่การติดต่อทางพันธุกรรมแต่เป็นความผิดปกติ 
ของโครโมโซมในสเปิร์มหรือในไข่ก่อนมี  การปฏิสนธิ อย่างไรก็ตามเด็กบางรายท่ีป่วย 
มีภาวะดาวน์ซินโดรมเกิดจากการสับเปล่ียน  เคล่ือนย้ายโครโมโซมท่ีผิดปกติของพ่อแม่เด็ก 
ท าใหโ้ครโมโซมท่ีผิดปกตินั้นถ่ายทอดต่อไปยังรุน่ลูกได ้(นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช & พัฏ โรจนม์หา
มงคล, 2554) 

ส่วนปัจจัยส าคัญหน่ึงท่ีท าใหห้ญิงตัง้ครรภจ์ะใหก้ าเนิดบุตรท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
คือ อายุของผู้เป็นแม่ ยิ่งผู้ท่ีตั้งครรภ์มีอายุมากขึน้ความเส่ียงท่ีจะมีบุตรมีภาวะดาวน์ซินโดรม  
ก็จะเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามโอกาสท่ีจะมีบุตรมีภาวะดาวน์ซินโดรมก็สามารถ  
เกิดขึน้ได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกวัยหากเคยมีประวัติหรือเคยใหก้ าเนิดบุตรท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม 
ย่อมมีโอกาสสูงท่ีจะมีบุตรมีภาวะดาวน์ซินโดรมและหากพ่อแม่เด็กมีภาวะอาการดาวน์ซินโดรม  
อยู่ก่อนแล้วโอกาสท่ีเด็กจะเกิดมามีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะสูงถึง รอ้ยละ 50 (พรสวรรค ์วสันต์, 
2537) 

 
3.2 อำกำรของดำวนซ์นิโดรม 

1. มี โค รงสร้างทางใบหน้า ท่ี โดดเด่นชัด เจน เช่น  หน้าแบน  หัว เล็ก  หู เล็ก 
หูบิดผิดรูปร่าง ปากเล็กตาเรียว หางตาเฉียงขึ ้น มีจุดสีขาวอยู่ ท่ีตาด า คอสั้น แขนขาสั้น 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียวกนัเมื่อโตขึน้ 

2. นิว้สัน้ มือสัน้ เทา้สัน้ เสน้ลายมือตดัเป็นเสน้เดียว ลิน้จกุอยู่ท่ีปาก 
3. ตวัอ่อนปวกเปียก กลา้มเนือ้หย่อน ขอ้ต่อหลวม 
4. เชาวนปั์ญญาต ่า ท าใหม้ีปัญหาดา้นพฒันาการ 
เด็กท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมนั้นนอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับสขุภาพร่างกายและการ 

พัฒนาของสมองแล้วนั้นในกลุ่มเด็กเป็นโรคนี้ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งพ่อแม่  
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่ใจใหม้ากกว่าเดิมเป็นพิเศษ ซึ่งปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งพฤติกรรมได้แก่ การวิ่งหรือ  
เดินไปเรื่อยเป่ื อย มีพฤติกรรมต่อต้าน  มีวิ ธีการแสดงออกด้านความรักหรือความชอบ 
ท่ีไม่ เหมาะสม อย่างเช่น  การเข้าไปกอดทักทายคนท่ีไม่ รู ้จักหรือแม้แต่ อาการสมาธิสั้น 
การย า้คิดย า้ท า การเป็นออทิสติกหรือพฤติกรรมอมมือหรือท าเสียงประหลาด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ 
เป็นส่ิงท่ีสามารถรกัษาและแกไ้ขได ้(นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช & พฏั โรจนม์หามงคล, 2554) 



  28 

ระดับความรุนแรงของภาวะดาวนซ์ินโดรม เดิมใชร้ะดับเชาวนปั์ญญาเป็นเกณฑใ์นการ
แบ่งระดบัความรุนแรงของภาวะบกพรอ่งทางสติปัญญาปัจจบุันตามเกณฑข์อง Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders โดย American Psychiatric Association ในปี  พ.ศ. 
2553 อ้างถึงใน เปรมวดี เด่นศิริอักษร (2562) แบ่งระดับความรุนแรงตามทักษะการปรับตน 
ความสามารถในการด ารงชีวิต และระดบัความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ ไวด้งันี ้ 

1.ดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual domain) 
2.ดา้นสงัคม (Social domain) 
3.ดา้นทกัษะในการด ารงชีวิตและการท างาน (Practical domain) 

ระดบัความรุนแรงตามทกัษะการปรบัตน ความสามารถในการด ารงชีวิต และระดบัความ
ช่วยเหลือท่ีตอ้งการ แบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1.ดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual domain) 

ตาราง 1 ระดบัความรุนแรงดา้นความคิดรวบยอด 

เล็กนอ้ย สามารถอ่านเขียนได ้แต่ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ ฝึกฝนและตอ้ง
ไดร้บัความช่วยเหลือมีปัญหาในการท าความเขา้ใจแนวคิดท่ีซบัซอ้น แนวคิด
เชิงนามธรรม มีความจ าระยะสัน้ มีปัญหาการอา่นจบัใจความ 
มีปัญหาการปรบัใชท้กัษะทางวิชาการในชีวิตประจ าวนั เช่นจดัการดา้น
การเงินมีปัญหาการในการจดัการปัญหา(วางแผน,การจดัล าดบัความส าคญั
และไม่ยืดหยุ่นในการคิด) 

ปานกลาง  มีขอ้จ ากดัในการเรียนรูท้กัษะทางวิชาการจ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ บางรายอ่านเขียนไดแ้ต่มีความล่าชา้และแตกต่างจากเพื่อนวยั
เดียวกนัอย่างชดัเจน  
ไม่สามารถปรบัใชท้กัษะทางวิชาการในชีวิตประจ าวนั จ าเป็นตอ้งมีคน
ช่วยเหลือในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รุนแรง มีขอ้จ ากดัอยา่งมากในการเรียนรูท้กัษะทางวิชาการ 
ไม่เขา้ใจเรื่องเวลา จ านวนและการใชเ้งิน 

รุนแรงมาก  ไม่มีเขา้ใจในทกุๆ ดา้น 

 
2.ดา้นสงัคม (Social domain) 

ตาราง 2 ระดบัความรุนแรงดา้นสงัคม 

เล็กนอ้ย ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได ้(มีความเขา้ใจและใชภ้าษาท่ีไม่ซบัซอ้น)ด ารงชีวิต
ไดด้ว้ยตนเองในสงัคม อาจตอ้งการค าชีแ้นะและการช่วยเหลือเป็นครัง้คราว
เน่ืองจากมีการแสดงออกทางอารมณแ์ละการควบคมุอารมณท่ี์ไม่สมวยั  
มีปัญหาในสถานการณท์างสงัคมบางอย่าง เช่น รูไ้ม่เท่าทนัคน ถูกหลอกลวง
ไดง้่าย ตกเป็นเหยื่อ 

ปานกลาง มีขอ้จ ากดัของการเขา้สงัคมเน่ืองจากมีทกัษะสงัคมและทกัษะภาษาไม่สมวยั 
พดูชา้ใชภ้าษาไม่สมวยัตอ้งการค าแนะน าและความช่วยเหลือในการเขา้
สงัคม 

รุนแรง มีขอ้จ ากดัของส่ือสารในชีวิตประจ าวนั มีความเขา้ใจภาษาจ ากดั  พดูเป็นค า
เด่ียว หรือเป็นวลี ส่วนใหญ่ใชท่้าทางในการส่ือสาร มีสงัคมกบัคนใน
ครอบครวัและคนคุน้เคย 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

รุนแรงมาก มีขอ้จ ากดัอยา่งมากในการส่ือสาร ไม่มีภาษาพดู ส่ือสารความตอ้งการและ
แสดงอารมณด์ว้ยท่าทาง 

 
3.ดา้นทกัษะในการด ารงชีวิตและการท างาน (Practical domain) 

ตาราง 3 ระดบัความรุนแรงดา้นทกัษะในการด ารงชีวิตและการท างาน 

เล็กนอ้ย ดแูลตนเองไดต้ามวยั ตอ้งการความช่วยเหลือในบางดา้นเช่น การประกอบ
อาหาร การจดัการดา้นการเงิน การเดินทาง ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือในดา้น
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ตอ้งการค าชีแ้นะและการช่วยเหลือเป็น
ครัง้คราวเมื่อมีปัญหาชวีิตหรือหนา้ท่ีการงาน 

ปานกลาง ดแูลตนเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูล ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือและดแูลใน
กิจวตัรท่ีซบัซอ้น ตอ้งไดร้บัการดแูลการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ท างานประเภทท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะมากภายใตก้ารก ากบัดแูล 

รุนแรง ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือ หลายดา้น ตลอดเวลา อาจจะฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองไดบ้า้ง แต่ตอ้งอาศยัการฝึกอย่างมาก ตอ้งไดร้บัการดแูลตลอดเวลาใน
การใชช้ีวิตประจ าวนั ตอ้งไดร้บัการดแูลตลอดเวลาดา้นดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยั ไม่สามารถท างานได ้

รุนแรงมาก ตอ้งไดร้บัการดแูลทกุดา้นตลอดเวลา  
ไม่สามารถท างานได ้
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4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
ชญานุช วีรสาร (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “การผลิตภาพยนตรส์ารคดีดว้ยการเล่าเรื่องดว้ย

ภาพ” พบว่าในการผลิตภาพยนตรส์ารคดีนั้นสามารถใชภ้าพเล่าเพียงอย่างเดียวแทนบทบรรยาย
ได ้เพราะหากภาพเหล่านัน้มีความหมายในตวัเองก็สามารถส่ือความหมายกบัผูช้มได้ แต่แก่นเร่ือง
ก็มีความส าคัญในการส่ือสารให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของเรื่องตรงกันกับผู้ผลิต
ภาพยนตร ์

เตือนฤดี รักใหม่ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “การสรา้งสรรค์ภาพยนตรส์ารคดีอรรถาธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะเกี่ยวเน่ืองกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เป็นการสรา้งสรรคข์ึน้เพื่อ
บนัทึกการมีส่วนรว่มในงานศิลปะของเด็กท่ีมีความตอ้งพิเศษ พบว่า การสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์าร
คดีท่ีมีการบันทึกเหตกุารณจ์ริง เสียงบรรยากาศจริง เป็นภาพยนตรท่ี์ไดจ้ากการบนัทึกการกระท า
นั้น ๆ เป็นความจริงท่ีไม่ได้ปรุงแต่ง เมื่อผู้ชมได้รับชมภาพยนตรก์็จะสามารถรบัรูถ้ึงความรูสึ้ก
เช่นเดียวกนักบัในภาพยนตร ์เสมือนว่าไดเ้ขา้มามีส่วนรวมดว้ย แต่ความสามารถในการรบัรูแ้ต่ละ
บุคคลนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นความคิดและทัศคติของผู้ท่ีได้รบัชมก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย
เช่นกนั  

กุลภา วจนสาระ  (2548) ได้ ศึกษา เรื่อง  “ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิ การ 
ในสังคมไทย : กรณี ศึกษาผ่านวรรณกรรมไทย” ได้น าเสนอภาพและความคิดความเข้าใจ 
ของสังคมท่ีมีต่อคนพิการโดยศึกษาผ่านการวิเคราะห์ตัวละครและเนือ้หาในวรรณกรรมไทย 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพตัวแทนของคนพิการว่ามีความเชื่อมโยงกบัการประกอบสรา้งความเป็นจริง  
ทางสังคมและการเปล่ียนแปลงทัศนคติของสังคมไทยท่ีมีต่อคนพิการอย่างไรภาพตัวแทนทาง
สังคมของคนพิการแต่ละประเภทท่ีปรากฏ ในวรรณกรรม เมื่อมองผ่านกรอบการศึกษา 
พบว่ามีลักษณท่ี์น่าสนใจ คืออัตลักษณ์ของตัวละครพิการท่ีถูกตอกย า้ผ่านการใชภ้าษาท่ีชีช้ัดถึง 
ความบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งกลายมาเป็นการสร้างภาพท่ีเป็นแบบฉบับตายตัว (stereotype) 
ของคนพิการคือภาพของคนพิการท่ีมีชะตากรรมท่ีน่าสงสารและน่าเวทนากับภาพของคนพิการ 
ท่ีช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองไม่ไดส้ าหรบัภาพตัวแทนของคนพิการทางสมองและสติปัญญานั้น 
ต่างถูกน าเสนอว่าเป็น ท่ี น่าสงสารน่า เวทนาเ น่ือ งจากประสบกับความพิ การท่ีท าให้ 
ความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์และพัฒนาการของสมองไม่พัฒนาไปตามอายุ ดังนั้นจึงเรียกว่า 
เป็นคนท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ และมีความไรเ้ดียงสาเหมือนเด็กท่ียิ่งตอกย า้ความเป็นคนท่ีน่าสงสาร 
น่าเวทนา  การส่ือความหมายถึงชะตากรรมของการมีชีวิตอยู่ ข องมนุษย์ท่ีความพิการ 
ส่ือใหเ้ห็นถึงความไม่สมบูรณข์องชีวิต  
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ปิยาภรณ ์เมืองค า (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสรา้งความหมายความพิการใน 
ภาพยนตรอ์เมริกัน” ซึ่งเป็นงานศึกษาวัฒนธรรมของคนพิการท่ีได้เปิดพืน้ท่ีทางการศึกษาตาม 
แนวหลังสมยัใหม่หลงัโครงสรา้งนิยม การวิเคราะหส์ญัญะตามทฤษฎี สญัญวิทยาของภาพยนตร ์
ผลการศึกษาตามแนวสัญวิทยาพบว่า “ภาพยนตรท์ั้งสิบเรื่องมีโครงสรา้งการเล่าเรื่องคล้ายกับ 
ชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก ครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอื่น การค้นพบตัวตน 
โดยมีคนพิการเป็นผู้เล่าเรื่องความซับซ้อนของเรื่องนั้นตามความหมายปกติตามตัวบท  
เป็นเรื่องเล่าตามปกติส่วนความหมายท่ีซ่อนไว้ก็คือความพิการของสังคมไม่ว่าระบบหรือ  
อดุมการณห์รือแมแ้ต่เครื่องบ่งชีส่ิ้งท่ีเป็นปกติในสงัคม”  

ตรีเดช ไชยหา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การน าเสนอภาพตัวแทนพม่าในภาพยนตรไ์ทย” ท่ี
มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้ขา้ใจถึงลักษณะของการน าเสนอภาพตัวแสดงเป็นชาวพม่าและท าความ
เขา้ใจภาพเหมารวมของชาวพม่าท่ีปรากฎในภาพยนตรไ์ทย โดยใช้แนวคิดภาพเหมารวมเป็น
แนวคิดหลักในการวิเคราะหภ์าพตัวแสดง จากงานวิจัยพบว่าภาพยนตรไ์ทยไดม้ีการวางลกัษณะ
ตวัแสดงใหฝ่้ายของศัตรู ฝ่ายผูร้า้ยของเรื่อง เป็นการตอกย า้ถึงการน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีเกิดเกิด
การผลิตขึน้ซ า้ในแนวเดียวกนัเรื่อยมา รูปแบบของภาพลกัษณท่ี์น าเสนอเป็นการสะทอ้นลักษณะ
ความเป็นจริงอย่างหน่ึงในสังคม ส่ิงท่ีเห็นชัดในภาพยนตรคื์ออคติท่ีมีต่อประเทศเพื่อนบา้นอย่าง
พม่าท่ีถกูน าเสนอออกมาในแง่ท่ีไม่ดี เกิดเป็นการสรา้งทศัคติท่ีไม่ดีต่อ “พม่า”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

งานวิจัยเรื่อง “การสรา้งสรรค์ภาพยนตรส์ารคดีสั้นท่ีมีเนื ้อหาเกี่ยวกับผู้ท่ีมีภาวะของ 
ดาวน์ซินโดรม” เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีสั้น  การวิจัยนี้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการและผลิตภาพยนตร์สารคดีท่ีมี เนื ้อหาเกี่ ยวกับภาวะ  
ดาวน์ซินโดรมเพื่อน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
การท่ีสังคมเข้าใจผู้ ท่ีมีอาการดาวน์ซินโดรมในแบบผิดอยู่ท าให้เกิดผลกระทบมากมาย 
หากมีการแก้ไขท่ีถูกจุดปัญหาเหล่านีก้็จะน้อยลง ส่ือจึงควรมีบทบาทในการก าหนดวาระเรื่อง  
คนพิการใหก้ลายเป็นประเด็นทางสังคมไดซ้ึ่งจะเป็น การสรา้งทศันคติและความคิดใหม่ใหส้ังคม 
มองคนพิการในมุมมองท่ี ดีขึ ้น  น าไปสู่สังคมท่ีคนพิการได้มี สิทธิและมีพื ้น ท่ียืนในสังคม 
ไดอ้ย่างเต็มท่ี 

ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้ส่ือภาพยนตรส์ารคดีเป็นส่ือท่ีบันทึกเหตุการณ์จริงหรือสะทอ้นให้เห็น 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เพื่อน าเสนอมมุมองของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมไดอ้ย่างชัดเจนมากขึน้ 
งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในการสรา้งสรรคส่ื์อภาพยนตรส์ารคดีเพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่  
คนดตู่อผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1.ศึกษาการน าเสนอภาพลักษณข์องดาวนซ์ินโดรมจากภาพยนตรไ์ทยทั้ง 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 

ภาพยนตรเ์ร่ือง โว๊กว๊าก (2547), เอ๋อเหรอ (2548), เดอะดาวน ์(2558) โดยวิเคราะหผ่์านแนวคิด
เร่ืองภาพลักษณ์ ดังนี ้1. ภาพลักษณภ์ายนอก 2 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก 3 การใชค้ าพูด และ 4 
คณุลกัษณะส่วนบุคคล  

2.การสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตพฤติกรรมผู้ ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมในระดับท่ี 
สามารถส่ือสารและช่วยเหลือตนเองได ้จ านวน 3 คน และผูป้กครองท่ีดแูลจ านวน 3 คน 

3.น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษามาวางแผนและสรา้งภาพยนตรส์ารคดี (Pre-Production) 
4.วิเคราะหภ์าพลักษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรส์ารคดีท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ 

อภิปรายและสรุปผล 
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ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
1.วิเครำะหก์ำรน ำเสนอภำพลักษณข์องผู้ที่มภีำวะดำวนซ์ินโดรม 

ภาพยนตร ์3 เรื่องท่ีใช้ในการศึกษา เรื่อง ภาพยนตรไ์ทยเรื่อง โว๊กว๊าก (2547), 
เอ๋อเหรอ (2548), เดอะดาวน ์(2558) โดยภาพยนตรท่ี์น ามาใชใ้นการศึกษาคือ ภาพยนตรไ์ทยเรื่อง 
เอ๋อเหรอ เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2548 ภาพยนตรไ์ทยเร่ือง โว๊กว๊าก น าแสดงโดย สายณัห ์ดอกสะเดา 
เขา้ฉายเมื่อวนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2547 และภาพยนตรส์ารคดี เรื่องเดอะดาวน ์เป็นคนธรรมดา 
มนัง่ายไป เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีเนือ้หาในการน าเสนอเร่ืองราวของ ผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
เป็นตัวละครหลักและให้เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นสารคดีและความเป็น 
ภาพยนตรท่ี์ถูกประกอบสรา้งตัวละครขึน้ และเลือกภาพยนตรท่ี์มีการน าเสนอภาพลักษณ์ท่ี
แตกต่างกนัทัง้ดา้นดี ดา้นไม่ดี 

การศึกษาภาพยนตรเ์พื่อวิเคราะห์การน าเสนอภาพลักษณ์ของภาวะดาวนซ์ินโดรม 
โดยการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมในภาพยนตรไ์ทย  โดยใช้การ 
วิเคราะหผ่์านทฤษฎีภาพลกัษณ ์ดงันี ้ 

1.1 ภาพลกัษณภ์ายนอก ไดแ้ก่ การแต่งกาย ใบหนา้และทรงผม 
1.2 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย กริยาท่าทาง 
1.3 การใชค้ าพดู การส่ือสาร 
1.4 คณุลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติ  
 

2. การสัมภาษณเ์ชงิลึกผู้ที่มีภาวะดาวนซ์นิโดรมและผู้ปกครอง 
ขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมในระดบัท่ีสามารถส่ือสาร 

และช่วยเหลือตนเองได ้จ านวน 3 คน และผูป้กครองท่ีดแูลจ านวน 3 คน 
ผูว้ิจยัจะแบ่งการสมัภาษณเ์ชิงลึกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโด

รม และกลุ่มของครอบครวัและผูป้กครองท่ีดูแล โดยกลุ่มของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะเนน้ไปท่ี
การถามตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ซับซอ้น เนน้การสังเกตพฤติกรรม กริยาท่าทางท่ีแสดงออกมา 
ส่วนกลุ่มของครอบครวัและผูป้กครองท่ีดูแล จะเป็นการสมัภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่ถกูน าเสนอในส่ือภาพยนตร ์

การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายประเภท การเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ได้
อย่างมีคณุภาพและปริมาณมากนอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กบัการเลือกประเภทของการสมัภาษณด์ว้ย ใน
แต่ละประเภทก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งท่ีแตกต่างกันและนักวิจัยจะต้องท า ความเข้าใจ 
นอกจากนั้นการเตรียมการส าหรบัการสัมภาษณ์ในแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดและมีปริมาณ
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งานท่ีจะต้องด าเนินการอย่างแตกต่างกันดว้ย บางครัง้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องหน่ึง นักวิจัย
อาจจะใชก้ารสมัภาษณห์ลายประเภทประกอบกนัตามความเหมาะสม โดยทั่วไป การสมัภาษณใ์น
ฐานะเครื่องมือหรือวิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

1.ก ารสัม ภาษณ์ แบบมี โค รงสร้างห รือ แบบมาตรฐาน  (Structured or 
standardized interviews) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการก าหนดค าถามเฉพาะเจาะจงและมีความ
ชัดเจน มีหลักการและเหตุผลของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง คือ ใหผู้้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน
ไดร้บัชดุค าถามชดุเดียวกนัเพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบค าตอบของแต่ละคนได ้

2.การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้งหรือแบบปลายเปิด (Unstructured or open-
ended interviews) ในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้งหรือแบบปลายเปิด โดยมีการพิจารณา
สรา้งค าถาม ปรบัค าถามและพัฒนาค าถามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการสัมภาษณ์ 
ในขณะเดียวกนัก็มีการปรบัใหค้ าถามเพื่อท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3.การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) 
เป็นประเภทท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างการสมัภาษณส์องประเภทขา้งตน้ คืออยู่ระหว่างการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสรา้งและการสัมภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง เป็นการสัมภาษณท่ี์ประกอบดว้ยค าถามท่ี
ชดัเจนแต่ก็มีการปรบัเปลี่ยนขอ้ค าถามไปตามสถานการณข์องการสมัภาษณ ์

ขัน้ตอนในการสมัภาษณเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คือ  

1.ขั้นการเตรียมการสัมภาษณ์ หลังจากท่ีนักวิจัยทราบแล้วว่างานวิจัยครั้งนี ้
ตอ้งการศึกษาอะไร จากผูใ้ด นกัวิจยัจะเร่ิมเขา้ใจชดัเจนแลว้ว่า ผูท่ี้นกัวิจยัจะตอ้งไปสัมภาษณน์ั้น
คือใครบ้างและต้องการจะรูเ้รื่องราวประเภทใดบ้าง นักวิจัยจะต้องตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ไป
สมัภาษณ ์นักวิจัยอาจจะเป็นผูส้มัภาษณด์ว้ยตนเอง หรือจาเป็นตอ้งมีผูช้่วยนกัวิจยัไปสัมภาษณ ์
และจะวางแผนการสมัภาษณโ์ดยใชก้ารสมัภาษณแ์บบใด 

2.ขัน้การเลือกวิธีบนัทึกขอ้มูล เป็นการบนัทึกขอ้มลูเป็นส่ิงท่ีด าเนินการโดยการใช้
เครื่องมือบันทึกข้อมูลก็เพื่อจะเก็บรายละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า ได้ การใช้เครื่อง
บนัทึกเสียง และการบนัทึกทัง้ภาพและเสียง 

3.ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนนีจ้ะต้องค านึกถึงความเหมาะสมในการ
ถามค าถาม และการถามใหต้รงวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

4.ขั้นการสะท้อนการสัมภาษณ์ การสะท้อนในกระบวนการสัมภาษณ์เป็น
กระบวนการท่ีนกัวิจยัหรือผูส้มัภาษณจ์ะตอ้งทบทวน วิเคราะหแ์ละตดัสินใจในแต่ละช่วงและแต่ละ
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ขัน้ตอน พรอ้มทัง้จดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างละเอียด ดังนั้นกระบวนการเก็บขอ้มูล
และการวิเคราะหข์อ้มลูจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ไปพรอ้ม ๆ กนั ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดขึน้เป็นล าดบัก่อนหลงั การ
สะทอ้นจึงเป็นส่ิงท่ีนกัวิจัยหรือผูส้มัภาษณต์อ้งด าเนินการโดยมีการวางแผนและมีความยืดหยุ่นไป
พรอ้มกนั 

5.ขั้นกระบวนการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์  เมื่อนักวิจัยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ครบตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัยหรือระยะเวลาครบก าหนด หรือเมื่อ เห็นว่าการ
สัมภาษณ์เพียงพอแล้วและพรอ้มจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2554) 

 
3. ขั้นตอนการสร้างสรรคภ์าพยนตรส์ารคดสีั้น 

ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งขัน้ตอนในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีออกเป็น 3 ขัน้ตอน  
3.1. ขัน้ตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการผลิตภาพยนตรส์ารคดีท่ีเนือ้หาเกี่ยวกับ
ดาวนซ์ินโดรม โดยการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือภาพยนตร ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพลักษณ์
ของดาวนซ์ินโดรมที่เกิดขึน้ในความเป็นจริง 

3.1.1 แก่นเรื่อง (Theme) - เพื่อก าหนดทิศทางเนือ้หาของเรื่องและเป็นการ
ก าหนดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งภาพยนตรส์ารคดี 

3.1.2 เรื่องย่อ (Plot) – เป็นการก าหนดเคา้โครงของเร่ือง โดยมีแก่นเรื่องเป็น
หลกัในการน าเสนอเร่ืองราว เป็นการวางโครงเรื่องสัน้ ๆ ท่ีอธิบายถึงตน้ กลาง และจบของเร่ือง 

3.1.3 ตวัละคร (Cast) – ผูว้ิจัยเลือกใชต้วัละครท่ีมีจากผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโด
รมจริงๆ เพื่อเป็นการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่สมจริงมากท่ีสดุ 

3.1.4. สถานท่ีถ่ายท า (Location) – เป็นการก าหนดสถานท่ีท่ีจะใช้ในการ
ถ่ายท า รวมไปถึงการติดต่อสถานท่ีเพื่อน าไปวางแผนการถ่ายท า 

3.1.5. บทสารคดี  (Screenplay) – เน่ือ งจากผู้วิ จัยต้องการน า เสนอ
ภาพลักษณท่ี์เป็นธรรมชาติและสมจริงมากท่ีสดุ ดังนั้นในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้เรื่อง
นี ้จะเป็นการล าดับเรื่องราว จะไม่มีการเขียนบทพูดขึน้มา หรือสรา้งเหตุการณ์ขึน้มาเพื่อ ให้ตัว
ละครในเร่ืองแสดง  
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3.1.6. วางแผนการถ่ายท า (Breakdown) - เพื่อก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
และจ านวนทีมงานเพื่อถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดี 

3.2. ขัน้ตอนการผลิต (Production) 
การสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีโดยผ่านการบนัทึกภาพและเสียงของผูท่ี้มีภาวะ 

ดาวน์ซินโดรม จ านวน 1 คน แต่อย่างไรก็ดีหากผู้วิจัยพบผู้ท่ีมีเรื่องราวน่าสนใจมากกว่า 1 คน  
ก็จะท าการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใชป้ระกอบการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีในกระบวนการถ่ายท า 
ผูว้ิจัยจะใชท้ฤษฎีประเภทของภาพยนตรส์ารคดี ประเภทภาพยนตรส์ารคดีแบบมีส่วนร่วม (The 
Participatory) ผสมผสานกบัภาพยนตรเ์ชิงสงัเกตการณ ์(Observational) 

-  ภาพยนตร์สารคดีแบบมีส่วนร่วมเป็นภาพยนตร์สารคดีท่ีมีปฎิสัมพันธ์ 
ระหว่างผูส้รา้งภาพยนตรแ์ละตัวละคร โดยท่ีผูส้รา้งภาพยนตรจ์ะเขา้ไปมีส่วนรว่มในชีวิตประจ าวัน 
และไดถ้่ายทอดประสบการณโ์ดยตรงจากมมุมองของผูส้รา้ง 

-  ภาพยนตร์เชิ งสั งเกตกาณ์  คือการท่ีผู้ผ ลิตภาพยนตร์ควรจะเข้าถึ ง 
ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมากกว่าการบรรยายถึงตัวละคร  ภาพยนตรค์วรจะแสดงให้เห็น 
มากกว่าการบอกกล่าว ภาพยนตรเ์ชิงสังเกตการณ์ต้องเป็นภาพยนตรท่ี์มีความหลากหลาย 
ของเสียงผูค้นท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ ์บริบทการพดูเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จริงมิใช่เกิดจากการบรรยาย  

ในส่วนของการสัมภาษณ์ตัวละครของเรื่องนั้น ต้องคอยต่อบทสนทนาจาก
ค าถามท่ีได้สัมภาษณ์ไปมีการถามค าถามต่อเน่ืองจากค าตอบของตัวละคร ไม่ใช่เพียงถามตาม
สคริปเท่านั้น และหากไม่ได้ค าตอบท่ีต้องการก็ ต้องลองเปล่ืยนค าถามหรือเปล่ืยนวิธีการ
สมัภาษณ ์

3.3. ขัน้ตอนหลงัการผลิต (Post-Production) 
น าภาพและเสียงท่ีไดจ้ากการถ่ายท ามาตดัต่อโดยถ่ายทอดเร่ืองราวและประเด็น

ท่ีจะน าเสนอผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมออกมาใหใ้กล้เคียงกับความเป็นจริงและท าการวิเคราะห ์
ภาพลกัษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรส์ารคดีหลงัจากการผลิตเสร็จสมบูรณ์โดยใช้
แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ในการวิเคราะห์และอภิปรายถึงอุปสรรรคการแกไ้ขปัญหาหนทางในการ 
น าเสนอภาพลกัษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมท่ีเหมาะสม โดยแบ่งขัน้ตอนออกเป็น ดงันี ้ 

1. ขัน้ตอนการเตรียมฟุตเทจของไฟลว์ีดีโอและไฟลเ์สียงในการตดัต่อ 
2. ขัน้ตอนการท าขอ้ความและกราฟฟิค 
3. ขัน้ตอนการท าสีภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 
4.ขัน้ตอนการจดัการไฟลใ์หอ้อกมาเป็นภาพยนตรส์ารคดีสัน้ท่ีสมบูรณ ์



 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การสรา้งสรรค์ภาพยนตรส์ารคดีสั้นท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับ 
ผู้ท่ีมีภาวะ ดาวน์ซินโดรม” เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างภาพยนตร์สารคดีสั้น 
ท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการน าเสนอภาพลักษณ์ของดาวนซ์ินโดรมในสังคมไทย เพื่อให้ผูค้นในสังคม 
เขา้ใจผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมมากขึน้และเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง ผูว้ิจัย
ไดด้ าเนินการวิจยัโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ โดยผลลพัธ์จากการด าเนินการ
วิจยัใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้ไดด้งันี ้

4.1 ผลลัพธ์ของการศึกษาและวิเคราะห์การน าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครท่ีมี
ภาวะดาวน์ซินโดรมในภาพยนตรไ์ทยและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมและ
ครอบครวั 

4.2 ผลของการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดี 

4.1 ผลลัพธข์องการศึกษาและวิเคราะหก์ารน าเสนอภาพลักษณก์ารสัมภาษณเ์ชิงลึก 
4.1.1 ผลลพัธข์องการศึกษาและวิเคราะหก์ารน าเสนอภาพลักษณข์องตัวละครที่

มีภาวะดาวนซ์นิโดรมในภาพยนตรไ์ทย 
การสรา้งตัวละครท่ีมีความพิการทางดา้นร่างกายในส่วนต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสะทอ้นให้

เห็นถึงมุมมองในด้านต่าง ๆ ท่ีคนในสังคมมองบุคคลท่ีเป็นคนพิการและปฏิบัติต่อคนพิการใน
ลกัษณะใด ซึ่งการกระท าเช่นนั้นมีผลต่อความคิดและเจตคติของบุคคลเหล่านีเ้ช่นไร ทัง้นีก้็เพื่อให้
ตระหนกัถึงความรูสึ้กของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัและเป็นการท าใหส้ังคมรบัรูแ้ละเขา้ใจบุคคลเหล่านี้
มากยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์การน าเสนอภาพลักษณ์ของผู้ท่ีมีภาวะ 
ดาวนซ์ินโดรม โดยการวิเคราะหภ์าพลกัษณข์องตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทย 
โดยใชก้าร วิเคราะหผ่์านทฤษฎีภาพลกัษณภ์าพตัวแทนและการเหมารวมโดยภาพยนตรท่ี์น ามาใช้ 
ในการศึกษาคือภาพยนตรไ์ทยเรื่อง โว๊กว๊าก น าแสดงโดย สายัณห์ ดอกสะเดา เข้าฉายเมื่อ ปี 
พ.ศ.2547 ภาพยนตรไ์ทยเรื่อง เอ๋อเหรอ เข้าฉายในปี พ.ศ.2548 และภาพยนตรส์ารคดีเรื่อง 
เดอะดาวนเ์ป็นคนธรรมดามันง่ายไป เขา้ฉายในปี พ.ศ.2558 ท่ีมีเนือ้หาในการน าเสนอเรื่องราว  
ของผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมเป็นหลักและเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นสารคดี 
และความเป็นภาพยนตรท่ี์ถกูประกอบสรา้งตวัละครขึน้  
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อ าานวย วีรวรรณ (2540) ไดแ้บ่งประเภทของภาพลกัษณไ์ว ้ดงันี ้ 
1. ภาพลักษณท่ี์เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เป็นการปล่อยให้ภาพลักษณ์เป็นไปตามสภาวะ

แวดล้อมท่ีมากระทบ ซึ่งภาพท่ีออกมาอาจผิดเพี ้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของ
ทศันคติในแต่ละสงัคมไม่เหมือนกนั 

2. ภาพลกัษณเ์กิดขึน้จากการปรุงแต่ง เป็นการใชก้ระบวนการในการสรา้งภาพลกัษณใ์ห้
เกิดภาพตามความตอ้งการที่อยากจะใหเ้กิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือภาพลวงก็ตาม 

ในสังคมของมนุษย์นั้นล้วนอยู่ในโลกสองโลก คือหน่ึง โลกทางกายภาพ (Physical 
world) และโลกทางสังคมและวัฒนธรรม (Social world) ซึ่งในแต่ละสังคมลว้นถูกประกอบสรา้ง
ขึน้ ถูกอิธิพลของโลกทางสงัคมนีห้ล่อหลอมผูค้นในสังคม ท าใหก้ารรบัรูเ้รื่องราว เหตุการณร์วมไป
ถึงการตีความแตกต่างกันไปโลกทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีการสรา้งความหมายว่า เป็นดาร
สรา้งความเป็นจริงทางสงัคม ในยคุสมัยท่ีวิถีชีวิตของผูค้นในสังคมเปลี่ยนแปลง ส่ือกลายเป็นส่ิงท่ี
เขา้มามีความจ าเป็นต่อสงัคม ส่ือต่าง ๆ ลว้นมีส่วนส าคัญในการสรา้งภาพความเป็นจริงทางสงัคม
ขึน้มา เน่ืองจากเราไม่สามารถรบัรูค้วามจริงทางหมดจากประสบการณ์ตรงของตนเองได ้จึงตอ้ง
รบัรูจ้ากประสบการณผ่์านส่ือ ภาพยนตรก์็เป็นโลกของการสรา้งความจริง ภาพยนตรน์ัน้เป็นส่ือท่ีมี
ความสมจริง เพราะสามารถสะทอ้นภาพเหตุการณท่ี์ใกลเ้คียงกับความเป็นจริงไดส้ามารถท าให้
คนดูเกิดความรูสึ้กและอารมณ์ต่าง ๆ ในการรบัชมภาพยนตร ์การรบัรูข้องผู้ชมนั้นมาจากการ
สะทอ้นภาพของภาพยนตร ์(ตรีเดช ไชยหา, 2552)  

พฤติกรรมของบุคคลลว้นเป็นความผสมผสานกันระหว่างความเป็นลักษณะเฉพาะตัว
และความเป็นสาธารณะ ภาพลกัษณเ์ป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ในบุคคลแต่ละคนซึ่งลว้นมีความแตกต่างกัน 
อาภรณ ์ภู่วิทยพนัธุ ์(2547) กล่าวถึงปัจจยัในการสรา้งภาพลกัษณข์องบุคคลไวด้งันี ้

1 ภาพลกัษณภ์ายนอกทางกายภาพ  
2 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกทางรา่งกาย  
3 การใชค้ าพดู  
4 คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ  
ผูว้ิจัยจึงเลือกน าแนวคิดนีม้าใชใ้นการวิเคราะหภ์าพลักษณข์องภาวะดาวนซ์ินโดรม 

ท่ีถกูน าเสนอผ่านตวัละครในภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ือง ดงันี ้
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ภาพยนตรไ์ทยเรื่อง โว๊กว๊าก เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่เดิมภาพยนตรเ์ร่ืองนีม้ีชื่อเร่ืองว่า ‘ยอดชายนายโอ๊กอ๊าก’ ผลงานก ากบัของ สมใจ สุข
ใจ (เด๋อ ดอกสะเดา) แต่ดูวิพากยว์ิจารณ์อย่างหนักจนท าใหต้อ้งเปล่ียนเนือ้เรื่องและชื่อเร่ืองเป็น 
‘โว๊กว๊าก’ เพราะเน่ืองจากว่า มีการน าเอานกัแสดงตลก “สายณัห ์ดอกสะเดา”ท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโด
รม มารบับทลอ้เลียน “นายพานทองแท ้ชินวัตร” บุตรชายนายกรฐัมนตรี รวมทัง้น าเอาบรรดาคน
หนา้เหมือนทัง้หลายจากรายการ “สภาโจ๊ก” มารว่มแสดง จนถึงขนาดท่ีทางต ารวจสันติบาลไดข้อ
เข้ามาตรวจสอบภาพยนตรเ์รื่องดังกล่าวเกรงว่าหนังเรื่องนีจ้ะท าให้ครอบครวัของผูน้  าประเทศ
เสียหาย ซึ่งภายมีการเปลี่ยนแปลงบทไม่ให ้“โอ๊กอ๊าก” เป็นลูกของเจา้สัว “รกัสิน” และเนือ้หาเดิม
ถกูเปลี่ยนแปลงไปมาก 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊าก 
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1. ภาพลกัษณภ์ายนอก  

จากภาพยนตร์เรื่องโว๊กว๊าก ตัวละครน า ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมจะมีลักษณะ
โครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจน เช่น หนา้แบน หวัเล็ก หูเล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ ส่วนในด้านการแต่งกายจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นการแต่งกายท่ีสีสันสดใส 
กางเกงเอวสงู ลกัษณะการพดูการเดินใหด้มูีความตลก มีการแสดงออกดว้ยการใชภ้าษากาย 

ตาราง 4 ภาพลกัษณภ์ายนอกของตวัละครจากเรื่องโว๊กว๊าก 

ตวัละครโอ๊กอ๊าก 
เพศชาย อาย ุ24 ปี 
จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
อาชีพธุรจกิจส่วนตวัของครอบครวั  

ตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
จะมีลกัษณะทางกายภาพ 
มีโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจน หนา้แบน 
หวัเล็ก หเูล็ก ปากเล็กตาเรียว หางตาเฉียงขึน้  

การแต่งกายเนน้แต่งกายดว้ยสีสนัสดใส  
สีฉดูฉาด มีลวดลายเยอะๆ  
และเสือ้ผา้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าตวั 
รวมไปถึงกางเกงท่ีดึงใหส้งูกว่าปกติ  
เป็นทรงเอวสงูในทกุ ๆ ฉากท่ีแสดง 
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2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก  

จากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊ากฉากท่ีมีการกลั่นแกลง้ตัวละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมเพื่อให้
เกิดความตลก และฉากท่ีมีตัวละครภาวะดาวน์ซินโดรมปรากฎอยู่จะต้องมีคนภาพลักษณ์ท่ี
ออกมาจึงดเูป็นคนท่ีไม่สามารถท าอะไรดว้ยตนเองได ้

ตาราง 5 กริยาท่าทางท่ีแสดงออกของตวัละครจากเรื่องโว๊กว๊าก 

 

3 การใชค้ าพดู หรือกริยาที่ตวัแสดงน าเสนอหรือถ่ายทอดในภาพยนตรต์ามบทบาทท่ีไดร้บั 

จากภาพยนตรเ์รื่องโว๊กว๊าก ตัวละครไม่สามารถพูดเป็นประโยคยาวได ้สามารถพูดได้
เป็นค าสัน้ ๆ และมีอาการพูดไม่ชัดเจน จับใจความไม่ไดว้่าจะส่ืออะไร แต่ตัวละครมีการใชภ้าษา
ทางรา่งกายในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การชนิูว้เป็นจ านวนเลขท่ีตอ้งการจะพดู การชมูือสองขา้งขึน้เมื่อดี
ใจ 

การยืน การเดินของตวัละคร 
มีลกัษณะเดินหลงัค่อมเดินไม่คล่องแคล่ว 

เช่น ฉากท่ีมีตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
ปรากฎอยู่จะตอ้งมีคนคอยดแูล คอยพยงุเดิน 

ภาพลกัษณท่ี์ออกมาจึงดเูป็นคนท่ีไม่สามารถ 
ท าอะไรดว้ยตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได ้

และ ฉากการเดินลงบนัได ท่ีน าเสนอภาพของคนท่ีเดิน
ล าบาก เดินไม่ดีจนตกบนัได 

แสดงใหเ้ห็นว่าคนท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมช่วยเหลือ
ตวัเองไม่ได ้แมแ้ต่การเดินขึน้ลงบนัได 
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ตาราง 6 การใชค้ าพดูของตวัละครจากเรื่องโว๊กว๊าก 

เน่ืองจากลกัษณะของรา่งกายท่ีมีอาการลิน้ไก่สัน้ 
เน่ืองมาจากภาวะดาวนซ์ินโดรมท าใหพ้ดูไม่ชดัเจนจึง
เนน้การแสดงออกดว้ยการใชภ้าษากายเป็นหลกัเพราะ
ไม่สามารถพดูเป็นประโยค พดูไม่ชดัท าใหไ้ม่เขา้ใจในส่ิง
ท่ีพดู เช่น การพยายามอธิบายดว้ยท่าทาง 
 การบอกตวัเลขผ่านการนบันิว้มือ 

 

 

 

4 คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ ความเชื่อหรือแรงจงูใจท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล 

จากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊าก ตวัละครมีความจริงใจ ซื่อตรง คิดอะไรก็พดูออกมาอยากท า
อะไรก็ท าเลย แต่ตวัละครอื่น ๆ ท่ีปฎิติบติัต่อผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมกลบัถกูกลั่นแกลง้  

ตาราง 7 คณุลกัษณะส่วนบุคคลของตวัละครจากเรื่องโว๊กว๊าก 

ตวัละครมีการแสดงออกดว้ยสีหนา้ท่าทางท่ีไม่ซบัซอ้น 
คิดอะไรก็จะพดูออกมาเลย จากภาพยนตรต์วัละครนีเ้ป็น
การน าเอานกัแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมมาแสดงเพื่อ
ลอ้เลียนลกูของนกัการเมือง ส่ิงท่ีถกูน าเสนอออกมาคือ
การใชค้วามเป็นดาวนซ์ินโดรมมาเป็นขอ้ดอ้ยในการ
ลอ้เลียนบทบาทในภาพยนตรท์ าใหต้วัละครท่ีมีภาวะ
ดาวนซ์ินโดรมกลบัไม่สามารถโตต้อบ กลายเป็นคนท่ีไร้
ทางสู ้เป็นตวัละครท่ีถกูกลั่นและถกูลอ้เลียน 
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ภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊ากมีภาพลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอออกมาในหลายด้าน ซึ่งประกอบไป
ดว้ยส่ิงท่ีดีและไม่ดี ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 8 เปรียบเทียบภาพลกัษณใ์นดา้นดีและไม่ดีท่ีถกูน าเสนอจากเรื่องโว๊กว๊าก 

ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีดี ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีไม่ดี 

1.การน าเสนอความซื่อตรงและจริงใจของผูท่ี้มี
ภาวะดาวนซ์ินโดรม 

2.การน าเสนอความเป็นคนอารมณดี์  
ใจดี ไม่คิดรา้ยต่อผูอ้ื่น 

3.การท่ีน านกัแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมมา
เล่น ท าใหค้นดเูห็นว่าเขามีความสามารถ 

 

1.การน าเสนอภาพของคนท่ีช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได ้ตอ้งมีคนคอยดแูล 

2.ภาพลกัษณท่ี์ถกูน ามาเป็นความตลก น ามา
เป็นส่ิงท่ีใชล้อ้เลียนผูอ้ื่น 

3.การใชปั้ญหาดา้นการส่ือสารของผูท่ี้มีภาวะ
ดาวนซ์ินโดรมมาลอ้เลียน  
เช่น การลอ้เลียนภาษากาย และท่าทางการ
แสดงออก 
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ภาพยนตรไ์ทยเรื่อง เอ๋อเหรอ เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มนุษย์ทุกคน ย่อมมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน ไม่มีใครจะได้รับสิทธิ
พิเศษ ท่ีแสดงว่าตนเองนั้น มีคุณค่าความเป็นมนุษยเ์หนือผูอ้ื่น และแน่นอน.. มนุษย์ทุกคนย่อม
ตอ้งการใหผู้อ้ื่นไดป้ระจกัษ์ถึงคณุค่า และความมีอยู่ของตนเอง 

ภาพยนตรเ์รื่อง เอ๋อเหรอ ถ่ายทอดเรื่องราวอันอบอุ่นแสนประทับใจ ของ 2 ครอบครัว 
ครอบครวัแรกคือ ครอบครวัของ ปรีชา และ วรรณ ผูเ้ป็นภรรยา ซึ่งมีลกูสาวคนเดียวคือ ลกูแกว้ ซึ่ง
เป็นเด็กฉลาด น่ารกั และมีน า้ใจ ลูกแกว้เป็นเพื่อนกับ ต๋อง ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ หรือท่ีเรียกว่า ดาวน์
ซินโดรม เหมือนกับ ส ารวย ผูเ้ป็นพ่อท่ีมีภรรยาคือ แอ๋ว เป็นคนปกติและเป็นภรรยากบัแม่ท่ีใจดี รกั
ครอบครวั และไม่เคยรงัเกียจความผิดปกติของส ารวยกบัต๋องแต่อย่างใด ความพยายามท่ีจะด ารง
อยู่ในสงัคมท่ีเหล่ือมล า้ของครอบครวัท่ีสมาชิกมีความพิการทางสมอง  
 

 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ 
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1 ภาพลกัษณภ์ายนอก  

จากภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ มีตัวละครท่ีแสดงโดยนักแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม
และไม่ได้มีภาวะดาวน์ซินโดรม แต่ตัวละครท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมจะมีโครงสรา้งทางใบหน้า 
ท่ีโดดเด่นชดัเจน เช่น หนา้แบน หัวเล็ก หูเล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง ปากเล็กตาเรียว หางตาเฉียงขึน้ ส่วน
ในดา้นการแต่งนั้นตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะแสดงผ่านทางการแต่งกายซึ่งจะมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวเพื่อใหผู้้คนท่ีพบเห็นสามารถรบัรูไ้ด้ จากภาพท่ีนั้นจะพบว่าตัวละครมีลักษณะการตัด
แต่งทรงผมเป็นรูปกะลาและมกัสวมใส่แว่นตาทรงกลม การแต่งกายมกัจะแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ท่ีตัว
ใหญ่กว่าตวัเอง  

ตาราง 9 ภาพลกัษณภ์ายนอกของตวัละครจากเรื่องเอ๋อเหรอ 

 

ตวัละครส ารวย (แสดงโดยนกัแสดง 
ท่ีไม่ไดม้ีภาวะดาวนซ์ินโดรม) 
เพศชาย อาย ุ30 ปี 
อาชีพพนกังานท่ีสถานีขนส่ง 

ตวัละครต๋อง (ลกูชายส ารวย) 
(แสดงน าโดยนกัแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม) 
เพศชาย อาย ุ10-12 ปี 
อาชีพ นกัเรียน ก าลงัศึกษาระดบัประถมศึกษา 
 
ตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมท่ีปรากฎในภาพยนตร ์
จะมีลกัษณะทางกายภาพมีโครงสรา้งทางใบหนา้ 
ท่ีโดดเด่นชดัเจน หนา้แบน หวัเล็ก หูเล็ก ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ การเดิน การนั่งและการยืน 

จากภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอตัวละครท่ีถูกรบับทโดยผูท่ี้ไม่ไดม้ีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะมี
การแสดงออกในดา้นท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ บุคลิกภาพการนั่งและยืนท่ีหลงัค่อม การเคล่ือนไหวรา่งกายที่ชา้ 
อาการเหมอลอยท่ีแสดงออกทางสีหน้า แต่ตัวละครท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมโดยก าเนิดจะมี
บุคลิกภาพท่ีดีกว่า แต่การเคล่ือนไหวรา่งกาย ไดแ้ก่ การวิ่ง ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นใน
เร่ือง  
 

 

 

ตวัละครจะมีการตดัผมทรงกะลาหรือทรงท่ีสัน้กว่าปกติ
และมีการใส่แว่นท่ีเป็นทรงกลมหนา ๆ   
 

 

ทัง้ตวัละครส ารวยและลกูชายส ารวย 
มีการใส่กางเกงเอวสงูกว่าปกติและการแต่งกายที่ใส่
เสือ้ผา้ขนาดใหญ่กว่าตวั 
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ตาราง 10 กริยาท่าทางท่ีแสดงออกของตวัละครจากเรื่องเออ๋เหรอ 

 

3 การใชค้ าพดู หรือกริยาที่ตวัแสดงน าเสนอหรือถ่ายทอดในภาพยนตรต์ามบทบาทท่ีไดร้บั 

ตาราง 11 การใชค้ าพดูของตวัละครจากเรื่องเออ๋เหรอ 

บุคลิกภาพจะยืนและนั่งหลงัค่อมการเดินไม่คล่องแคล่ว 
จะเคล่ือนไหวชา้กว่าคนทั่วไป 

 

มีสีหนา้ของอาการเหมอลอย ท าอะไรชา้ๆ เดินชา้ๆ 

 
 
 
มีการเคล่ือนไหวที่ชา้กว่าคนอื่น จึงท าใหโ้ดนเด็กคนอื่นๆ
ในโรงเรียนแกลง้ และลอ้เลียน รวมไปถึงท่าทางการวิ่งท่ี
แตกต่างจากคนอื่น เช่น การวิ่งพรอ้มกบัเหยียดแขนตรง
ทัง้สองขา้ง หรือการนอนท่ีเหยียดแขนตรงทัง้สองขา้ง 

 

 

 

ตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม จะมีวิธีการพดูท่ีเนิบชา้ 
พดูเป็นค า จบัใจความไดย้าก พดูจาติดติดขดัและจะใช้
ภาษากายแทนการส่ือสารดว้ยค าพดูในบางครัง้ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 

4 คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ ความเชื่อหรือแรงจงูใจท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล. 

ตาราง 12 คณุลกัษณะส่วนบุคคลของตวัละครจากเรื่องเอ๋อเหรอ 

ตวัละครส ารวยและต๋องต่างเป็นคนจริงใจ  
จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น มองโลกในแง่ดี 
ไม่โกรธแมว้่าจะโดนต่อว่าหรือโดนกลั่นแกลง้ 
เช่น ฉากท่ีส ารวยโดนลว้งกระเป๋า แต่ก็ยงัคงมองโลกใน
แง่ดี ไม่สูค้น 
ส ารวยเป็นคนไม่ยอมแพท้ าอะไรตอ้งท าใหส้ าเร็จ 
 เช่น ในภาพยนตรท่ี์ส ารวยออกไปตามหาลกู  
แมว้่าจะเจออปุสรรคแค่ไหน ส ารวจก็ไม่ยอมแพ ้ 
ท าทกุอย่างเพื่อไปช่วยลกู 

 

 

 

ตวัละครอื่น ๆ ในเร่ืองมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูท่ี้มีภาวะดาวน์
ซินโดรม  ไดแ้ก่  การพดูของตวัละครอื่นในเร่ืองท่ีเป็นใน
ดา้นลบ และใชค้ าพดูเหมารวมว่าผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโด
รมคือเด็กปัญญาอ่อน 

ปรีชา – เพื่อนดี ๆ ท าไมไม่คบ 
ลกูแกว้ – ต๋องเขาไม่ดีตรงไหนคะ 
วรรณ – ก็ต๋องเป็นเด็กปัญญาออ่น 
ลกูแกว้ – ปัญญาออ่นยงัไงคะ หนไูม่เขา้ใจ 
ปรีชา  –  ก็ดสิู ขีม้กูไหล น า้ลายยืดทัง้วนั 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ต๋องจะไม่ค่อยพดู แต่จะยิม้ หวัเราะ และอารมณดี์อยู่
ตลอดเวลา เป็นเด็กท่ีไม่ยอมแพ ้
ไม่ว่าจะโดนเพื่อนแกลง้ หรือโดนคนอื่นรงัแก 

 
ต๋องถกูเลีย้งดดูว้ยพ่อแม่ที่รกัต๋องมาก ท าใหต๋้อง
กลายเป็นเด็กท่ีมีความสขุ เป็นเด็กอารมณดี์ถึงแมจ้ะมี
โดนเพื่อนแกลง้ เช่น มีฉากท่ีตวัละครท่ีเป็นดาวนซ์ินโดรม 
ถกูกลั่นแกลง้และถกูท ารา้ย 

 

 

 
ภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอมีภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีดีและไม่ดี ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 13 เปรียบเทียบภาพลกัษณใ์นดา้นดีและไม่ดีท่ีถกูน าเสนอจากเรื่องเอ๋อเหรอ 

ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีดี ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีไม่ดี 

1.การน าเสนอความจริงใจของผูท่ี้มีภาวะ
ดาวนซ์ินโดรม การน าเสนอความเป็นคน
อารมณดี์ ใจดี ไม่คิดรา้ยต่อผูอ้ื่น 

2.การน าเสนอความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ ไม่ยอม
แพต่้อความยากล าบาก 

3.การท่ีน านกัแสดงท่ีมีภาวะของดาวนซ์ินโดรม
มาเล่นท าใหค้นดเูห็นว่าเขามีความสามารถท่ี
จะแสดงได ้

1.การกลั่นแกลง้ตวัละครดาวนซ์ินโดรมใน
ภาพยนตรอ์าจกลายเป็นการก่อใหเ้กิดพฤติกรรม
เลียนแบบได ้

2.ภาพลกัษณภ์ายนอกท่ีน าเสนอออกมาเป็นการ
เหมารวมว่าดาวนซ์ินโดรมทกุคนจะตอ้งเป็นแบบ
นี ้เช่น ทรงผม การแต่งกาย และท่าทาง 

3.บทบาทท่ีท าใหด้าวนซ์ินโดรมถกูมองว่าเป็นคน
น่าสงสาร ไม่มีความรู ้ไม่มีความสามารถ 
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ภาพยนตรส์ารคดีเร่ืองเดอะดาวน ์เป็นคนธรรมดามนัง่ายไป เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2558 

 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพยนตรส์ารคดีเร่ืองเดอะดาวน ์
 

ภาพยนตรเ์ล่าเรื่องของบุคคลท่ีเป็นดาวนซ์ินโดรมท่ีสมัยหน่ึงเราเรียกว่าพวกเขาว่าเป็น 
“เด็กปัญญาอ่อน” เล่าเร่ืองของ แพน สาวซ่าอารมณดี์ท่ีท างานใน AIS เธอรกัการกินและการเรียนรู้
เป็นชีวิตจิตใจ เล่าเร่ืองของ แบงค ์หนุ่มพนกังานรา้น Uniqlo ท่ีเซนทรลัเวิลดผ์ูไ้ม่เคยมาท างานสาย 
เรื่องของ เบียร ์สาวหวานอัธยาศัยดีท่ีท างานในรา้นกาแฟ Starbucks เธอเป็นท่ีรักของทุกคน
โดยเฉพาะคนในครอบครวัและเรื่องของคู่แฝดเดอะดาวน์อย่าง ออม – อัน นักกีฬาบอชชี่ผูค้ว้า
เหรียญทองจากกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก โลกของพวกเขาดเูชื่องชา้กว่าจะเติบโต แต่กลบัเป็นโลกท่ีดู
สดใสไรพ้ิษภัย พวกเขาไม่ไดเ้กิดมาเพราะความผิดพลาดของใคร แต่มันมีเหตุผลทางพันธุกรรมท่ี
บางคนเรียกมันว่าเป็นอุบัติเหตุทัง้ท่ีมันเกิดขึน้ไดใ้นทุกวัน พวกเขาคือคนไม่ธรรมดาท่ีรายลอ้มอยู่
ท่ามกลางคนธรรมดา เพียงแต่ว่าพวกเขาถกูมองว่าไม่มีค่าพอท่ีจะตอ้งมานั่งท าความเขา้ใจ พวก
เขาดูใสซื่อไม่เคยคิดรา้ยต่อใคร พวกเขาดูแตกต่างทัง้ดา้นรูปร่างหนา้ตา การพูดการจา ไปจนถึง
พัฒนาการทางสมอง แต่นั่นก็เป็นแค่เสีย้วหน่ึงท่ีคนธรรมดามองเห็น ความจริงแล้ว พวกเขาท า
อะไรได้เหมือนๆ กับท่ีพวกเราท า เล่นเปียโนได้ ท างานแบบพวกเราก็ได้ เพียงแต่การเลีย้งดูให้
เติบโตขึน้มาอาจจะตอ้งใชค้วามพยายามท่ีมากกว่าเลีย้งคนธรรมดา 
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1 ภาพลกัษณภ์ายนอก  

จากภาพยนตรเ์รื่องเดอะดาวน์ เน่ืองจากภาพยนตรเ์ร่ืองนีเ้ป็นภาพยนตรส์ารคดี ดังนั้น
ตวัละครท่ีปรากฏในภาพยนตรจ์ึงเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่นกัแสดง การแต่งกาย การพดู และกริยาท่าทาง
ต่าง ๆ จะเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง ตัวละครท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมจะมีโครงสรา้ง 
ทางใบหน้าท่ีโดดเด่นชัดเจน เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หูเล็ก หูบิดผิดรูปร่าง ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ 

ตาราง 14 ภาพลกัษณภ์ายนอกของตวัละครจากเรื่องเดอะดาวน ์

 

ตวัละครออม-อนั 
เพศหญิง (ฝาแฝด) อาย ุ20 ปี 
ก าลงัศึกษาท่ีโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานกุูล  
เป็นนกักีฬา Special Olympic 

ตวัละครแพน เพศหญิง อาย ุ25 ปี 
จบการศึกษาระดบัปรญิญาตรี  
ท างานฝ่ายดแูลองคก์รลกูคา้ AIS 
 

ตวัละครแบงค ์เพศชาย อาย ุ25 ปี 
จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีสถาบนัราชานกุูล 
ท างานท่ีรา้น Uniqlo  

ตวัละครเบียร ์เพศหญิง  อาย ุ26 ปี 
จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
พนกังานรา้น Starbucks มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบคือตอ้นรบั
ลกูคา้ (ภาษาไทย-องักฤษ) และท าความสะอาดรา้น 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 

2 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ การเดิน การนั่งและการยืน 

จากภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์ซึ่งประกอบไปดว้ยตวัละคนจ านวนหลายคน จึงท าใหเ้ห็น
ภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนใหญ่แลว้จะสามารถยืนและนั่งดว้ยบุคลิกท่ีดี สามารถเดิน หรือ
เคล่ือนไหวรา่งกายไดเ้หมือนคนทั่วไป ในบางคนจะมีการเคล่ือนไหวท่ีชา้กว่าเน่ืองจากปัญหาทาง
รา่งกาย 

 
 

ตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะมีลกัษณะทาง
กายภาพมีโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจน 
หนา้แบน หวัเล็ก หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ 

ในส่วนของดา้นทรงผม แต่ละคนก็ไวท้รงผมตามแบบท่ี
ตนเองชอบ และเพื่อความสะดวกในการดแูลรกัษา 

 

ตวัละครมีการใส่แว่นเน่ืองมาจากปัญหาทางดา้นสายตา 
แต่ไม่ใช่ทกุคนจะมีปัญหาทางสายตา 

 

การแต่งกายที่ใส่เสือ้ผา้ตามปกติ ไม่ไดม้ีขนาดใหญ่
เกินไปหรือสีสนัฉูดฉาดมากเกินไปแต่ละคนจะมี
ความชอบท่ีไม่เหมือนกนั ดงันัน้เสือ้ผา้ท่ีออกมา ก็จะ
แตกต่างกนัไป 
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ตาราง 15 กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกของละตรจากเรื่องเดอะดาวน ์

การเดินและการเคล่ือนไหวของตวัละครบางคน เช่น แพน 
จะเดินชา้กว่าคนทั่วไป เน่ืองจากเป็นคนท่ีมีน า้หนกัมาก 
รูปรา่งท่ีท าใหเ้คล่ือนไหวไดไ้ม่คล่องแคล่ว 

 
แต่ในตวัละครอื่นๆ นัน้ การยืน การเดินและการ
แสดงออกทางรา่งกายเหมือนกบัคนทั่วไป  
มีความมั่นใจในตวัเอง ไม่ยืนหลงัค่อม 

 
ตวัละครทกุคนในเร่ืองมีความกลา้แสดงออก ไม่เขินอาย
เช่น การแสดงในตอนจบของเร่ือง ท่ีทกุคนมารว่มรอ้ง
เพลงดว้ยกนั ทกุคนเร่ิมจากการท่ีรอ้งไม่เป็น เตน้ไม่เป็น
แต่ก็สามารถฝึกฝนและท าไดใ้นท่ีสดุ 

 

  

 

 

 

 

3. การใชค้ าพดู การส่ือสารของดาวนซ์ินโดรม 

จากภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์ซึ่งประกอบไปดว้ยตวัละคนจ านวนหลายคน จึงท าใหเ้ห็น
ภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ตวัละครทุกคนสามารถส่ือสารกบัคนทั่วไปได ้มีความแตกต่างท่ีความ
คล่องแคล่วในการพดู และความชดัเจนในการออกเสียง 
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ตาราง 16 การใชค้ าพดูของตวัละครจากเรื่องเดอะดาวน ์

 

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ ความเชื่อหรือแรงจงูใจท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล 

จากภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์ซึ่งประกอบไปดว้ยตวัละคนจ านวนหลายคน จึงท าใหเ้ห็น
ภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป  แต่ละตัวละครลว้นมีความต่างกัน แต่ทกุคนมีความจริงใจ ตัง้ใจท าส่ิงท่ี
ตนเองไดร้บัความผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย สามารถช่วยเหลือตนเองได ้

 
 

ตวัละครดาวนซ์ินโดรมสามารถส่ือสารกบัผูอ้ื่นไดไ้ม่ต่าง
จากคนปกติ แต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป บางตวัละคร
สามารถพดูไดค้ล่องแคล่ว เช่น เบียร ์ท่ีสามารถส่ือสาร
กบัลกูคา้ไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตวัละครแพนสามารถส่ือสารกบัผูอ้ื่นได ้ 
แต่จะไม่คล่องแคล่วมากนกั ถกูชดัถอ้ยชดัค า  
สามารถท างานรว่มกบัคนอื่นไดอ้ย่างไมม่ีปัญหา 

 
ส่วนตวัละคร ออม อนั และแบงค ์ 
สามารถส่ือสารกบัผูอ้ื่นได ้พดูเป็นประโยคได ้ 
มีเพียงบางเร่ืองท่ีซบัซอ้นท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารติดขดั  
และพดูไม่ชดัในบางครัง้ จะมีเพียงคนท่ีสนิทและรูจ้กักนั
มานานถึงจะเขา้ใจในส่ิงท่ีพวกเขาพดู 
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ตาราง 17 คณุลกัษณะส่วนบุคคลของตวัละครจากเรื่องเดอะดาวน ์

ตวัละคร ออม-อนั  

เป็นฝาแฝดท่ีนิสยัและบุคลิก 
มีความเหมือนกนัมากเป็นเด็กท่ีพดูนอ้ยทัง้คู่ ขีอ้าย  
ทัง้สองเรียนในโรงเรียนประจ าเน่ืองจากแม่ไม่สามารถ
เลีย้งดไูดไ้หว การท่ีออมและอนัไดเ้รียนในโรงเรียนประจ า
ท าใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองได ้สามารถใช้
ชีวิตประจ าวนัไดไ้ม่ต่างกบัคนทั่ว ๆ ไป 

 

 

ตวัละคร แบงค ์
แบงคเ์ป็นคนเงียบๆ พดูนอ้ย ขีอ้าย อารมณดี์แต่เป็นคน
กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีตวัเองชอบ เช่น การรอ้งเพลง การ
เดินแบบท่ีเป็นความฝันของแบงค ์และครอบครวัก็
สนบัสนนุในส่ิงท่ีแบงคช์อบท า แบงคเ์ป็นคนท่ีย า้คิดย า้
ท า เป็นคนมีระเบียบ เวลาท าอะไรจะท าส่ิงนัน้อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การเขียนขอ้ความขอบคณุพี ่ๆ ท่ีท างาน 
แลว้น าไปใหใ้นทกุวนั 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ตวัละคร แพน 
แพนเป็นคนอารมณดี์ อธัยาศยัดี ทกัทายผูค้นทัง้ท่ีรูจ้กั
และไม่รูจ้กั เห็นทกุๆคนเป็นเพื่อน 
แต่แพนจะชอบโกรธแม่ เพราะบางทีแม่ไม่ตามใจทกุเรื่อง 
จะมีความดือ้อยู่บา้ง แต่ก็จะหายโกรธง่าย  
เช่น เร่ืองการอยากินขา้วเหนียวกบัไก่ย่างแต่แม่ไม่ใหก้ิน  
เพราะกินเยอะเกินไปแลว้ไม่ดีต่อสขุภาพ  
แพนเป็นคนมีความมุ่งมั่นในทกุเรื่อง ตัง้แต่เร่ืองเรียนท่ี
พยายามจนเรียนจบปรญิญาตรี เร่ืองการท างานท่ีจะ
ตัง้ใจท างานมาก และเป็นท่ีรกัของเพื่อนรว่มงานเวลา
ท างานแพนตอ้งจะดกูารต์นูไปดว้ยแลว้จะอารมณดี์ใน
การท างาน แต่ถา้ไม่ไดด้จูะหงดุหงิดง่าย 

 

 

 

ตวัละคร เบียร ์
เบียรเ์ป็นคนท่ีอธัยาศยัดี อารมณดี์ เป็นท่ีรกัของคนในท่ี
ท างาน เบียรท์ างานท่ี Starbucks ในหนา้ท่ีตอ้นรบัลกูคา้ 
เบียรร์กัในงานท่ีท าเพราะไดเ้จอผูค้น ไดพ้ดูคยุและ
ทกัทาย เบียรเ์ป็นคนใส่ใจรายละเอียด จ าชือ่ลกูคา้ประจ า
ไดท้กุคน จ าไดว้่าใครชอบกินกาแฟอะไรบา้ง จนเป็นท่ีรกั
ของลกูคา้ไปดว้ย  

เบียรเ์ป็นคนท่ีรกัสวยรกังาม ชื่นชอบในการแต่งหนา้ ชอบ
ในการรอ้งเพลงและสามารถใชช้ีวิตไดไ้ม่ต่างจากคนทั่ว ๆ 
ไป 
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ภาพยนตรเ์ดอะดาวนม์ีภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีดีและไม่ดี ดงันี ้

ตาราง 18 เปรียบเทียบภาพลกัษณใ์นดา้นดีและไม่ดีท่ีถกูน าเสนอจากเรื่องเดอะดาวน ์

ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีดี ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาในดา้นท่ีไม่ดี 

1 มีการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรม
ท่ีหลากหลายมมุมองไดเ้ห็นถึงความสามารถ
ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2.น าเสนอใหเ้ห็นการใชช้ีวิตประจ าวนัท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองไดก้ารน าเสนอความ
จริงใจ จิตใจดี การน าเสนอภาพคนในสงัคมท่ี
ไม่ไดล้อ้เลียนหรือกลั่นแกลง้ดาวนซ์ินโดรม 

1.ลกัษณะภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอออกมาไม่มี
ดา้นท่ีไม่ดี แต่เป็นลกัษณะนิสยัของแต่ละบุคคล 
ซึ่งขึน้อยู่กบัทศันคติของผูช้มว่าจะเห็นว่าดีหรือไม่ 
เช่น พฤติกรรมการเอาแต่ใจของแพนในเร่ืองการ
กินอาหาร และทะเลาะกบัแม ่

 

 
จากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของดาวน์ซินโดรมท่ีถูกนาเสนอผ่านภาพยนตรท์ั้ง 3 

เร่ืองนัน้ มีส่ิงท่ีเหมือนและต่างกนั ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 19 เปรียบเทียบความเหมือนและต่างของตวัละครท่ีถกูน าเสนอผ่านภาพยนตร  ์

 ภาพยนตรเ์ร่ืองโวก้วา้ก ภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ ภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์

ส่ิงท่ีต่าง การน าเสนอการท่ีคนในสงัคมลอ้เลียนหรือกลั่น
แกลง้ผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม  

การน าเสนอถึงคนในสงัคมท่ี
ไม่ไดล้อ้เลียนหรือกลั่นแกลง้ผูท่ี้
มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ส่ิงท่ีต่าง ตวัละครถกูน าเสนอว่าเป็นคนท่ีไม่มีความรู ้ไม่มี
ความสามารถ ไม่สามารถท างานหรือช่วยเหลือ
ตนเองได ้ 

ไดเ้ห็นถึงความสามารถของแต่
ละคนท่ีแตกต่างกนัออกไป   
มีหนา้ท่ีการงานท่ีสามารถเลีย้ง
ดตูวัเองและครอบครวัได ้

ส่ิงท่ีต่าง การน าเสนอภาพลกัษณเ์พียงมมุมองเดียว 
ภาพลกัษณท่ี์เหมารวมว่าดาวนซ์ินโดรมทกุคน
เหมือนกนัหมด  
ไดแ้ก่ ทรงผม การแต่งกาย ท่าทางท่ีแสดงออก  
การพดูและส่ือสาร 

การน าเสนอภาพลกัษณข์อง
ดาวนซ์ินโดรมที่หลากหลาย
มมุมองโดยผ่านตวัละครหลาย
บุคคล 

 

 ภาพยนตรเ์ร่ืองโวก้วา้ก ภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ ภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์

ส่ิงท่ี
เหมือน 

ในทัง้ 3 เร่ืองนัน้ ตวัละครจะถกูน าเสนอความจริงใจ จิตใจดี ซือ่ตรง 
การน าเสนอความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ ไม่ยอมแพต่้อความยากล าบาก 
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จากการวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของดาวนซ์ินโดรมท่ีถูกน าเสนอผ่านภาพยนตรท์ัง้ 3 เรื่อง 
ไดผ้ลสรุป ดงันี ้

ตาราง 20 ภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่ถกูน าเสนอผ่านภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ือง 

 ดา้นดี ดา้นไม่ดี 

1.ภาพลกัษณภ์ายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่งกาย  
ใบหนา้และทรงผม 

1.การแต่งกายตามท่ีแต่ละบุคคล
ชอบและพอดีตวั 
2. ทรงผมท่ีไวต้ามความชอบ  
และง่ายก็การดแูลรกัษา 

1. การแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ท่ี
ตวัใหญ่กว่าขนาดตวัเยอะๆ
2. ใส่กางเกงเอวสงูกว่าปกติ
3. การตดัผมเป็นทรงกะลา 

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก  
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของ
รา่งกาย กริยาท่าทาง 

1.การยืนและเดินท่ีปกติ 
คล่องแคล่ว  
2.ยืนและนั่งหลงัตรงมีความมั่นใจ 

1. การยืนและเดินของตวั
ละครมีลกัษณะหลงัค่อม 
ไม่คล่องแคล่ว เดินสะดุด 
2.อาการเหมอลอย ตาลอย 

3. การใชค้ าพดู การส่ือสาร 1. พดูคยุส่ือสารไดเ้หมือนคนทั่วไป
2. การส่ือสารดว้ยภาษากายเพื่อ
ช่วยในการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ 

1. การส่ือสารท่ีไม่รูเ้ร่ืองจบั
ใจความไม่ไดพ้ดูไม่เป็นค า
หรือประโยค 

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล 
และทศันคติ  

1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี  
2. เป็นคนจริงใจ ซือ่ตรง 
3. ตัง้ใจท าในส่ิงท่ีตวัเองชอบ 
4. ท าอะไรเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

1. ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นชีวิตประจ าว ั
2. อารมณรุ์นแรง โมโห 
3. ถกูน ามาเป็นตวัตลกใน
ภาพยนตร ์
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4.1.2 ผลจากการสัมภาษณผู้์ทีม่ีภาวะดาวนซ์ินโดรมและผู้ปกครองที่ดูแล 
1. ผลจากการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม จ านวน 3 คน 

1.1 จากการใหด้รููปภาพตวัละครจากภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ือง 
 

สรุศกัด์ิ   คิดว่าคนในรูปเหมือนตนเอง 
แต่ไม่ชอบท่ีไดเ้ห็นรูปคนท่ีเป็นดาวนซ์ินโดรม 

นงนชุ  ไม่เหมือน เพราะวา่กริยาในภาพยนตรเ์กินจริงเกินไปมาก 
ไม่ชอบ เพราะว่าตวัละครแสดงเกินบทบาทไปหน่อย 

ฉายวิชญ ์ เหมือน เพราะทกุคนในรูปเป็นดาวนซ์ินโดรมทกุคน ชอบเป็นบางคน แต่
จะชอบคนท่ีเล่นเร่ืองเดอะดาวน ์เพราะว่าในเร่ืองเป็นคนท่ีชอบเตน้
เหมือนกบัตนเอง 

 
1.2 เคยโดนคนลอ้หรือแกลง้ไหม  
 

สรุศกัด์ิ  ไม่เคย เพราะอยู่แต่ท่ีบา้น พี่นอ้งก็ไม่แกลง้ 

นงนชุ  เคยโดนเด็กแถวบา้นเอาน า้มาสาดใส่หนา้บา้น เลยไปบอกแม ่แม่ก็เลย
ไปว่าเด็กคนนัน้ ไปว่าผูป้กครองของเด็กคนท่ีมาแกลง้ ก็เลยไม่โดนแกลง้
อีกเลย 

ฉายวิชญ ์ เคยโดนเพื่อนแกลง้เอากระเป๋านกัเรียนไปทิง้ไวน้อกหนา้ต่าง แต่ก็ท าใจ 
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1.3 คิดว่าตวัเองเหมือนคนอื่นหรือแตกต่างจากคนอื่น 
 

สรุศกัด์ิ   คิดว่าแตกต่างจากคนอื่น และต่างเพราะ รูว้่าตวัเองเป็นดาวนซ์ินโดรม 

นงนชุ  เหมือนคนอื่น ไม่ไดแ้ตกต่างจากคนอื่น แต่คิดว่าสวยกว่าคนอื่น 

ฉายวิชญ ์ แตกต่างจากคนอื่น คือตนเองปกติแต่คนอื่นต่างหากท่ีไม่ปกติ 

 
1.4 เสือ้ผา้ท่ีแต่งตวัมาวนันี ้ใครเลือกให ้ท าไมชอบชดุนี ้
 

สรุศกัด์ิ  เลือกเอง ใส่ตามวนั วนันีเ้ป็นวนัเสารตอ้งใส่สีม่วง 

นงนชุ  เลือกเอง ชดุนีเ้ป็นชดุยนิูฟอรม์ของท่ีท างานดว้ยค่ะ แลว้ก็ชอบแต่งหนา้
กบัใส่ต่างหมูาก ทรงผมก็ท าเองดว้ยค่ะ แต่วนัหยดุก็จะเลือกเสือ้ผา้ไป
เท่ียวเอง ส่วนใหญ่ไปเท่ียวกบัแม ่

ฉายวิชญ ์ เลือกเอง ใส่แลว้เท่ เป็นชดุซอ้มเตน้ท าเตน้สะดวก ไม่อึดอดั 

 
1.5 ใน 1วนัท าอะไรบา้ง 
 

สรุศกัด์ิ  ต่ืนมาเก็บที่นอน อาบน า้ กินขา้วเชา้ ตกับาตร วาดรูป ชอบระบายสี บาง
วนันอนกลางวนั ดทีูวี ชอบดขู่าว กินขา้วเท่ียง กนิขา้วเย็น อาบน า้แลว้ดู
การต์นูก่อนเขา้นอน  
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นงนชุ  ต่ืนเชา้มาช่วยแม่ท างานบา้น มากวาดบา้น ถพูืน้ เช็ดโต๊ะ เช็ดหิง้พระ 
ตารางจะเป็นแบบนีท้กุวนั ออกนอกตารางไมไ่ด ้

ฉายวิชญ ์ ต่ืนนอนประมาณ 7.30 ออกก าลงักายโดยการวิ่ง ซอ้มเตน้ กินขา้ว แลว้
ค่อยมาอาบน า้ วนัท่ีมีสอนก็ออกไปสอน วนัหยดุก็จะซอ้มเตน้ เวลา
เดินทางไปสอนแม่จะเป็นคนขบัรถไปส่ง แต่ตอนกลบัจะกลบัเองนั่งรถ
โดยรถสองแถว 

 
1.6 สงัเกตพฤติกรรมและท าการบนัทึก 
 

สรุศกัด์ิ  

 

ด้านภาพลักษณ ์พบว่า 
1.) ภาพลกัษณภ์ายนอกทางกายภาพ  
- มีลกัษณะโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจนตามอาการ
ของภาวะดาวนซ์ินโดรม  
- การแต่งกายที่เลือกเองตามท่ีชอบ เสือ้ผา้สวมพอดีตวั  
- ทรงผมท่ีสัน้เพื่อความสะดวกในการดแูลรกัษาความสะอาด
2.) กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกทางรา่งกาย  
- มีการยืนและนั่งท่ีปกติ หลงัตรง  
- มีการเดินท่ีชา้ วิ่งไม่สะดวก เน่ืองจากเป็นโรคเกาท ์ 
3.) การใชค้ าพดู  
- สามารถพดูไดเ้ป็นประโยคสัน้ ๆ หรือเป็นค าแต่จะไมช่ดั 
เพราะมีอาการลิน้ไก่สัน้ เน่ืองจากภาวะดาวนซ์ินโดรม 
- มีการใชภ้าษากาย ใชม้อื และท่าทางประกอบการพดู 
4.) คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ  
- จะมีกิจวตัรประจ าวนัท่ีชดัเจน ท าทกุอย่างตามตารางที่เคย
ท าในทกุวนั ถา้ตอ้งท านอกเหนือจากส่ิงท่ีเคยท าจะกงัวลและ
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หงดุหงิด จะอารมณไ์ม่ดี เป็นคนอารมณดี์ รา่เริง ขีอ้าย  
ไม่ค่อยกลา้คยุกบัคนอื่นนอกจากคนในครอบครวั  
เวลาตัง้ใจท าอะไรจะตัง้ใจมาก ใชส้มาธิจดจอ่กบัส่ิงท่ีท าอยู่  
เช่น ในขณะท่ีวาดรูปจะไม่คยุกบัใครจดจ่ออยู่แค่กบัส่ิงท่ีท า 
ส่วนดา้นพฒันาการและการเรียนรูส่้วนใหญ่มาจากการเลีย้ง
ดขูองคนในครอบครวั ความคิดความเชื่อทัง้หมดมาจากคน
ในครอบครวั เช่น เร่ืองการเชือ่เร่ืองใส่สีแดงแลว้จะดี  
เพราะว่า เป็นครอบครวัคนจีนท่ีปลกูฝังมาแบบนัน้   
นายสรุศกัด์ิมีความรูสึ้กไม่ชอบส่ิงท่ีเห็น ไม่อยากท่ีจะดภูาพ
ต่อ เน่ืองจากไม่ชอบท่ีตวัเองเป็นดาวนซ์ินโดรม 

นงนชุ  

 

ด้านภาพลักษณ ์พบว่า 
1.) ภาพลกัษณภ์ายนอกทางกายภาพ  
- มีลกัษณะโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจนตามอาการ
ของภาวะดาวนซ์ินโดรม  
- การแต่งกายที่เลือกเองตามท่ีชอบ เสือ้ผา้สวมพอดีตวั  
- ชอบแต่งหนา้ท าผม เป็นคนรกัสวยรกังาม 

2.) กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกทางรา่งกาย  
- มีการยืนและนั่งท่ีปกติ หลงัตรง มีการเดินและวิ่งได ้แต่จะ
ชา้เพราะมีน า้หนกัตวัท่ีมาก 

3.) การใชค้ าพดู  
- สามารถพดูและส่ือสารได ้แต่จะไม่ชดัทกุค าเพราะมีอาการ
ลิน้ไก่สัน้ เน่ืองจากภาวะดาวนซ์ินโดรม มีการเรียบเรียง
ประโยคยาว ๆ ไมไ่ด ้

4.) คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ  
- นชุเป็นคนท่ีค่อนขา้งขีอ้าย แต่เมื่อพดูคยุไปสกัพกัแลว้จะ
เร่ิมมีความคุน้เคยและกลา้ท่ีจะสนทนามากขึน้ ใหค้วาม
สนใจกบัส่ิงท่ีคนรอบตวัก าลงัพดูคยุกนั ถา้เร่ืองไหนท่ีก าลงั
พดูถึงตนเองอยู่ จะพยายามอธิบายถึงส่ิงๆนัน้มากขึน้ เช่น
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การพดูเร่ืองท่ีนชุชอบแต่งหนา้กบัแม่ นชุกจ็ะเสริมว่าชอบ
แต่งหนา้มาก ๆ แต่แม่ชอบเรง่ในตอนเชา้ ซึ่งจะแตกต่างกบัผู้
ท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมคนอื่น ๆ ท่ีจะไม่ค่อยใหค้วามสนใจใน
บทสนทนาของผูอ้ื่น นชุเป็นคนท่ีใหค้วามสนใจในรูปภาพของ
ตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมจากภาพยนตรท่ี์น ามาใหด้ ู
แต่ระหว่างท่ีดนูัน้ นชุไม่ไดม้ีอาการหงดุหงิด หรือแสดงอาการ
ไม่ชอบในส่ิงท่ีเห็น แต่กลบัดีใจที่เห็นคนอื่นท่ีเหมือนกบัตวัเอง 
นชุบอกว่าความฝันของนชุคืออยากใหแ้ม่สบาย ไม่อยากให้
แม่ท างานเหน่ือย อยากท างานหาเงินเยอะ ๆ ไปสรา้งบา้นให้
พ่อแม่  

ฉายวิชญ ์ 

 

 

ด้านภาพลักษณ ์พบว่า 
1.) ภาพลกัษณภ์ายนอกทางกายภาพ  
- มีลกัษณะโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจนตามอาการ
ของภาวะดาวนซ์ินโดรม  
- การแต่งกายที่เลือกเองตามท่ีชอบ เสือ้ผา้สวมพอดีตวั  
- สวมแว่น เพราะมีปัญหาเร่ืองสายตา  
2.) กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกทางรา่งกาย  
- มีการยืนและนั่งท่ีปกติ หลงัตรง  
- มีการเดินและวิ่งได ้สามารถเตน้ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว
เน่ืองจาก ไดร้บัการพฒันาตัง้แต่เด็ก ออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้การฝึกซอ้มเตน้ในแต่ละวนั 

3.) การใชค้ าพดู  
- สามารถพดูและส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจน แต่มีติดขดับา้งเมื่อ
ตอ้งพดูประโยคยาวๆ 
4.) คณุลกัษณะส่วนบุคคล เป็นทศันคติ  
- เสือเป็นคนท่ีไม่ขีอ้ายเหมือนกบัคนท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม
คนอื่นๆ เป็นคนกลา้แสดงออก กลา้ท่ีจะพดุคยุกบัคนท่ีไม่รูจ้กั 
ซึ่งส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากดาวนซ์ินโดรมคนอื่น ๆ ในขณะท่ี



  66 

ซอ้มเตน้นัน้ เสือจะตัง้ใจมาก จะใหค้วามสนใจอยู่ท่ีการเตน้
เพียงอย่างเดียว ถา้ยงัซอ้มไม่เสร็จตามตารางที่ก าหนดไวจ้ะ
ไม่ยอมท าอย่างอื่นก่อน เวลาท่ีเสือสอนนอ้ง ๆ จะกลายเป็น
คนท่ีมีความเป็นผูน้  า สามารถสอนและท าใหเ้ด็ก ๆ เชือ่ฟังได ้
เช่น เสือเล่าว่า เด็กบางคนเชื่อฟังเสือมากกว่าพอ่แม่ตวัเอง
ดว้ยซ า้ และเสือยงัมีความเชื่ออีกว่าผูค้นในสงัคมท่ีเป็นคน
แตกต่างจากเสือ เสือไม่ไดแ้ตกต่างจากพวกเขา 

 
2. ผลจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกครอบครวัของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมจ านวน 3 คน 

2.1 คิดว่าภาพลกัษณท่ี์ปรากฏในภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ืองเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  จากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊ากและภาพยนตรเ์อ๋อเหรอ ดไูม่
เหมาะสม เป็นภาพการลอ้เลียนเด็กพิเศษ และมีความเกินจาก
ความเป็นจริงไปจากภาพยนตรเ์ดอะดาวนจ์ะดใูกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

มารดาของนงนชุ  ดมูีความเกินจริงไปบา้ง เช่นบา้งอย่างในภาพยนตรส์ามารถท า
ไดม้ากกว่าลกูตวัเอง ซึ่งเขาอาจจะท าไดม้ากกวา่จริงๆ เพราะ
แต่ละคนก็มีความ สามารถในการช่วยเหลือตนเองไม่เหมือนกนั 
แต่ก็ไม่อยากใหใ้นภาพยนตรน์ าเสนอในมมุมองท่ีตลกขบขนั 

มารดาของฉายวิชญ ์ คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีน าเสนอเร่ืองราวของเด็กดาวนซ์ินโดรมให้
สงัคมไดร้บัรูว้่ามีเด็กแบบนีอ้ยู่ในสงัคมดว้ยถา้ไม่มีส่ืออะไรมา
น าเสนอเลยก็อาจจะไมม่ีใครรบัรูเ้ร่ืองนีเ้ลยแต่การน าเสนอตอ้ง
เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม 
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2.2 ส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่างระหว่างภาพลกัษณใ์นภาพยนตรก์บัความเป็นจริง 
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ   ภาพยนตรท่ี์เห็นส่วนใหญ่จะมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือน าเสนอ
เร่ืองของเด็กกลุ่มนีใ้นเชิงตลกขบขนั ซึ่งอาจไม่ตรงกบัความเป็น
จริง รูปแบบท่ีสองเป็นการน าเสนอในเชิงการถ่ายทอดชีวิตจริง
ของเด็กกลุ่มนี ้ซึ่งช่วยสะทอ้นใหค้นดเูขา้ใจเด็กกลุ่มนีแ้ละ
เรียนรูก้ารใชช้ีวิตรว่มกนั  

มารดาของนงนชุ   ส่ิงท่ีเหมือนกนัในภาพยนตรแ์ละความเป็นจริง คือภาพลกัษณ์
ภายนอก (รูปรา่ง หนา้ตา)  ส่ิงท่ีแตกต่างก็คือความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเอง ท่ีแต่ละคนมีไม่เท่ากนั  

มารดาของฉายวิชญ ์ บางอย่างในภาพยนตรก์็เกินจริงไป เด็กบางคนมีความสามารถ
แต่บางคนอาจจะไม่มี  
ภาพยนตรท์ าใหภ้าพลกัษณข์องเด็กดาวนซ์ินโดรมเหมือนๆกนั
หมด แต่จริงๆแลว้เขาก็เหมือนเด็กทั่วไป ท่ีแต่ละคนลว้นต่างกนั 

 
2.3 คิดว่าคนในสงัคมมองผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมเป็นอย่างไร 
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  สงัคมยงันิยามเด็กกลุ่มนีว้่าเป็น “เด็กปัญญาอ่อน” มากกว่า 
“เด็กพิเศษ” ซึ่งสองค านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัของสงัคม
กบัเด็กกลุ่มนีท่ี้แตกต่างกนั 

มารดาของนงนชุ  มองว่าผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมเป็นเด็กคนนึงท่ีมีพฒันาการท่ี
ล่าชา้กว่าเด็กคนอื่น 
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มารดาของฉายวิชญ ์ ในอดีตสงัคมยงัไม่ค่อยเปิดรบั พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเลีย้งท่ีบา้น 
ไม่ไดร้บัการพฒันา ไมไ่ดอ้อกมาสู่สงัคมจึงท าใหไ้ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้แต่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสงัคมเปิดกวา้งมาก
ขึน้ มีสถานท่ีส าหรบัการเรียนรูแ้ละพฒันาเด็กดาวนซ์ินโดรม
เยอะขึน้ มีหน่วยงานมากขึน้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริม
พฒันาการ  

 

2.4 มีปัญหาอะไรบา้งท่ีเกิดขึน้กบัการดแูลผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  เร่ืองสขุภาพของเด็กกลุ่มนีเ้ป็นปัญหาหลกัส าหรบัผูด้แูล
เน่ืองจากการส่ือสารกบัเขาท าไดล้ าบาก บางทีไม่รูว้่าเขาเป็น
อะไร เจ็บป่วยตรงไหน   

มารดาของนงนชุ  

 

แรกๆ กลุม้ใจว่าจะเลีย้งไหวไหม แต่วิธีการเลีย้งดจูะดแูลเป็น
พิเศษ ก็จะไม่ปล่อยใหไ้ปไหนมาไหนเอง เพราะกลวัว่าจะไป
โดนใครในชมุชนแกลง้ เน่ืองจากในชมุชนคลองเตยมีเด็กนิสยั
ไม่ดีค่อนขา้งเยอะ และเดินทางไปไหนมาไหนก็ล าบาก  
กลวัว่าลกูจะโดนคนอื่นหลอก มีแต่กลวัว่าถา้ตายก่อน  
ลกูจะอยู่อยา่งไรจะช่วยเหลือตวัเองไดไ้หม 

มารดาของฉายวิชญ ์ มีแค่ช่วงแรกท่ีตอ้งปรบัตวัในการเลีย้งดเูขา กลวัว่าจะเลีย้งไม่ได ้
แต่กลายเป็นว่าเด็กดาวนซ์ินโดรมเป็นเด็กท่ีเลีย้งดงู่าย ไม่ดือ้ 
ไม่กา้วรา้ว เชือ่ฟังพ่อแม ่แต่เราตอ้งใหเ้วลาเขาเยอะหน่อย
เน่ืองจากเขามีพฒันาการท่ีชา้กว่าเด็กคนอื่นๆ 
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2.5 เล่าถึงความรูสึ้กท่ีมีลกูหรือตอ้งดแูลผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  ตอนท่ีผูด้แูลเป็นเด็กจะรูสึ้กว่าอายท่ีมีนอ้งเป็นเด็กพิเศษ  
แต่พอโตเป็นผูใ้หญ่ ดว้ยความคิดท่ีเป็นผูใ้หญ่และความรกั
ความผกูพนัท่ีมีให ้ความรูสึ้กเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบ รูสึ้กอิ่มใจ
และมีความสขุท่ีไดด้แูลเขาและเห็นเขามีความสขุ 

มารดาของนงนชุ  เหน่ือยกว่าคนทั่วไป ตอ้งคอยแบ่งเวลา ทัง้เร่ืองงาน  
เร่ืองดแูลลกู แต่ดีใจที่ลกูเป็นเด็กดีอย่างนอ้ยก็เชื่อฟังแม่ทกุ
อย่าง ไม่ไปติดยาเสพติดหรือเสียคน 

มารดาของฉายวิชญ ์ ตอนแรกเสียใจมาก คิดว่าท าไมตอ้งเกิดขึน้กบัเรา แต่ตอนนีเ้กิด
เป็นความภาคภมูิใจมาก ท่ีสามารถเลีย้งดจูนลกูสามารถใช้
ชีวิตในสงัคมไดเ้หมือนคนอื่น ๆ และจนสามารถเลีย้งเขาจนจบ
ปริญญาตรีและมีงานท า สามารถดแูลตวัเองได ้

 
2.6 ผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมที่อยู่ในการดแูลเป็นคนอย่างไร  
 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  เขาสามารถท ากิจวฒัประจ าวนัทกุอย่างตามปกติไดห้มด เช่น 
กินขา้ว อาบน า้ การเรียนรูข้องเด็กกลุ่มนีส่้วนใหญ่เกิดจากการ
สงัเกตและท าตามคนท่ีเขา้รกัและไวใ้จ เขาจะมคีวามรูสึ้กเป็น
เด็กตลอดเวลาแมจ้ะโตเป็นผูใ้หญ่แลว้  ถา้เราใหค้วามรกั ความ
อบอุ่นเขาเพียงพอ เขาจะเป็นเด็กอารมณดี์ แต่เขาจะตอ้งการ
ความรกัเป็นพิเศษ เขาจะรูสึ้กโกรธ หรือนอ้ยใจถา้เห็นเราเล่น
และเอาใจเด็กคนอื่น 
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มารดาของนงนชุ   สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัของตวัเองไดห้มดทกุอย่างรวมไป
ถึงสามารถช่วยงานแม่ท่ีมลูนิธิไดด้ว้ย 
พฒันาการเขาจะชา้กว่าคนทั่วไปแต่สามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีบอกได ้ช่วยเหลือตนเองได ้มีงานท ามีเงินเดือนเป็นของ
ตวัเอง และยงัสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได ้
นอ้งเป็นเด็กอารมณดี์ ขีอ้อ้น เชือ่ฟังส่ิงท่ีแม่สอนทกุอย่าง ไม่ดือ้
เลีย้งง่าย กิจวตัรประจ าวนัในแต่ละวนัจะตอ้งตามตาราง ถา้
ออกนอกตารางจะไม่ค่อยยอมท า ตอ้งอธิบายว่าไปท างานอื่น
ก่อน งานอื่นส าคญักว่าเด๋ียวค่อยกลบัมาท าตรงนี ้

มารดาของฉายวิชญ ์ เสือสามารถท าไดท้กุอย่างไม่แตกต่างจากคนอื่น บางอยา่งเก่ง
กว่าคนอื่นๆ ดว้ยซ า้ เช่นการเตน้ การช่วยเหลือตนเอง 
นอ้งสามารถเรียนรูไ้ดป้กติ แต่จะชา้กว่าคนทั่วไป 2 ปี สามารถ
เรียนจบปริญญาตรีได ้และยงัสามารถน าความรูท่ี้ตวัเองมีมา
สอนแก่เด็กดาวนซ์ินโดรมคนอื่นได ้
นอ้งเป็นคนจิตใจดี คิดอะไรกพ็ดูตรง ๆ เป็นคนมีระเบียบ  
มีตารางเวลาท่ีชดัเจน ท าอะไรจะตัง้ใจมากถา้ใครไปรบกวนก
หงดุหงิดและโมโห 

 

4.2 ผลการสร้างสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับภาวะดาวนซ์ินโดรม 
ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งขัน้ตอนในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีออกเป็น 3 ขัน้ตอน  
4.2.1. ขัน้ตอนก่อนการผลติภาพยนตร ์(Pre-Production) 

ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการผลิตภาพยนตรส์ารคดีท่ีเนือ้หาเกี่ยวกับดาวน์
ซินโดรม โดยการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือภาพยนตร ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพลักษณ์
ของดาวนซ์ินโดรมที่เกิดขึน้ในความเป็นจริง 
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1.แก่นเรื่อง (Theme) “ดาวน์ซินโดรมสามารถพัฒนาได้หากได้รับการเรียนรูแ้ละ
โอกาส” 

2. เรื่องย่อ (Plot) – นุช ผูท่ี้มีภาวะดาวน์ซินโดรมท่ีคนในสังคมคิดว่าไม่สามารถท า
อะไรได ้ตอ้งคอยพึงพาผูอ้ื่น แต่แทจ้ริงแลว้เธอสามารถท าอะไรไดม้ากมาย มีอีกหลายมมุมองท่ีคน
ในสังคมยังไม่เคยเห็น และเด็กท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมคนอื่นๆ ท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลาย ท่ี
จะเปลี่ยนมมุมองภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่คนในสงัคมรูจ้กั 

3. ตัวละคร (Cast) – ผู้วิจัยเลือกใชต้ัวละครท่ีมีจากผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมจริงๆ 
เพื่อเป็นการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่สมจริงมากท่ีสดุ 

 

 
ภาพประกอบ 4 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 

 

นางสาวนงนุช มงคลวัฒน ์ปัจจุบันอายุ 32 ปี นุชเป็นดาวนซ์ินโดรมท่ีไดท้ างานใน
มลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ไดเ้งินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน หนา้ท่ีรบัผิดชอบหลัก
คือการดูแลน้องๆ ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมท่ีเขา้มารบัการพัฒนาการเรียนรูแ้ละการฝึกช่วยเหลือ
ตนเองในมูลนิธิและในปัจจุบันนุชได้ท างานท่ีมูลนิธิโดยมีหน้าท่ีรบัผิดชอบคือกการดูแลเด็กท่ีมี
ภาวะดาวน์ซินโดรมในมูลนิธิ ท่ีผู้ปกครองพามาพัฒนาการเรียนรูแ้ละการช่วยเหลือตนเอง โดย
หนา้ท่ีของนชุคือการดแูลเด็กท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เช่นการสอนนอ้งๆท่ีเป็นดาวนซ์ิน
โดรมกินข้าวช่วยเปล่ืยนแพมเพิรท์ รวมไปถึงหน้าท่ีการท าความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ ในมูลนิธิ 
เน่ืองจากแม่ของนชุท างานเป็นแม่บา้นในมลูนิธิ นชุจึงมาช่วยงานในส่วนนีด้ว้ย 

สาเหตท่ีุเลือกน าเสนอคนนี ้เพราะว่าเขาเป็นคนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีงานวิจยัก าหนด
ไว ้เป็นผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมที่ไดร้บัการพัฒนาการดา้นการเรียนรูก้ารใชช้ีวิตประจ าวนัไดอ้ย่าง
คนทั่วๆ ไปและยงัสามารถใชช้ีวิตไดเ้หมือนกบัคนทั่วไป มีหนา้ท่ีการงานสามารถเลีย้งดตูนเองได้ 
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4. สถานท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ (Location) 
1. ศูนยพ์ัฒนาเด็กพิเศษในชุมชนคลองเตย บริเวณชั้นล่างแฟลต 1 เคหะชุมชน

คลองเตย โดย มลูนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 
 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 

 
ภาพประกอบ 6 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 

    

ภาพประกอบ 7 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 
 

2. บา้นพกัของนงนชุ มงคลวฒัน ์ชมุชนคลองเตย 

 

ภาพประกอบ 8 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 9 ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 

 
5. บทสารคดี (Screenplay) – เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการน าเสนอภาพลักษณท่ี์

เป็นธรรมชาติและสมจริงมากท่ีสดุ ดังนั้นในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้เร่ืองนี ้จะเป็นการ
ล าดับเรื่องราว จะไม่มีการเขียนบทพูดขึน้มา หรือสรา้งเหตุการณ์ขึน้มาเพื่อให้ตัวละครในเรื่อง
แสดง โดยมีการเรียงล าดับเรื่องโดยใช้ รูปแบบทฤษฎีภาพยนตร์สารคดีท่ีมี โครงสร้างของ
เล่าเรื่องแบบมีเส้นเรื่องท่ีชัดเจน (Linear mode) ใช้การเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูด 
(Hollywood storytelling) ภาพยนตร์สารคดีรูปแบบนี้ จะมีการใช้ตัวละครหลักท่ีด าเนินเรื่อง 
มีการเล่าเร่ืองในรูปแบบโครงสรา้ง 3 องก ์

ตาราง 21 การด าเนินเร่ืองของการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ 

การเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ภาพและเสียงบรรยาย 

 
Scene 1 

เร่ิมแนะน าตวัละคร “นชุ”  
เป็นคนตน้เร่ือง 

- เปิดเร่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นชมุชนแออดั ใหเ้ห็น
ความเป็นอยู่ของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมคนหน่ึง ท่ีให้
เห็นว่าสามารถใชช้ีวิตไดเ้หมือนกบัคนทั่วไป สามารถ
ท างานบา้นได ้ช่วยเหลือตนเองได ้

- เร่ิมจากการสมัภาษณแ์ม่ของนชุ เล่าท่ีมาท่ีไปวา่ท าไม
ถึงมาท างานท่ีมลูนิธิได ้นชุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง  
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ตาราง 21 (ต่อ) 

Scene 2 

เป็นส่วนท่ีใหเ้ห็นปัญหาของคนใน
สงัคมท่ีมีต่อดาวนซ์ินโดรม 

- เล่าถึงการถกูคนในสงัคมกลั่นแกลง้ และถกูคนดถูกู 
และใหเ้ห็นว่าผูป้กครองมีส่วนอย่างมากในการเรียนรู ้
พฒันาการและการเรียนรูข้องดาวนซ์ินโดรมเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสามารถพฒันาได ้แสดงใหเ้ห็นว่าแม่ของนชุ
ส่งเสริมนชุอย่างไร 

- สมัภาษณน์ชุ ใหเ้ล่าถึงเร่ืองท่ีตวัเองเคยถกูเพื่อนแกลง้
และใหเ้ล่าถึงตวัเองว่ามีความ สามารถอยา่งไรบา้ง 

Scene 3 

แสดงใหเ้ห็นว่ามีผูท่ี้มี 
ภาวะดาวนซ์ินโดรมอีกจ านวนมาก 
ท่ีมีความสามารถแต่ขาดโอกาส 
ท่ีจะพฒันาและโอกาสในการเรียนรู ้

- สมัภาษณค์รูท่ีสอนนชุท่ีมลูนิธิถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
ภาพลกัษณท่ี์คนในสงัคมมีต่อดาวนซ์ินโดรมเป็นอย่างไร 
มีทัง้ดา้นดีและไม่ดี  

- น าเสนอภาพผูท่ี้มีของภาวะดาวนซ์ินโดรมคนอื่นๆ ท่ีมี
การแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีหลากหลาย  

- ชึน้ Text ตวัอกัษรอธิบายว่า ปัจจบุนัมีดาวนซ์นิโดรม
ในประเทศไทยจ านวนเท่าไร และไดร้บัโอกาสใน
การศึกษาเพียงกี่คน เพื่อใหค้นตระหนกัถึงความส าคญั
ของโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาของผูท่ี้มีภาวะดาวน์
ซินโดรม 
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3.1.6 ตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

ตาราง 22 ตารางการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 

Q1 
วนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2563 / Time : 08.00-13.00 น. 

Location: ศนูยก์ารคา้เซนทรลัเวิลด ์งานแสดงความสามารถของเด็กดาวนซ์ินโดรม 
08.00-13.00 น.  - ถา่ยท าความสามารถพิเศษของเด็กท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

Q2 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Time : 06.00-15.00 น. 

Location: ศนูยพ์ฒันาเด็กพิเศษในชมุชนคลองเตย บริเวณชัน้ล่างแฟลต 1 เคหะชมุชนคลองเตย 
โดย มลูนิธิช่วยคนปัญญาออ่นแห่งประเทศไทย 

1 08.00 - 09.00 น. ถ่ายสมัภาษณน์ชุและผูป้กครอง 

2 09.15 - 11.30 น. ถ่ายบรรยากาศการท างานและใชช้ีวิตของนชุในศนูย ์

3 12.00 – 13.00 น. พกัทานอาหารกลางวนัทัง้ทีมงานและนกัแสดง 
4 13.30 – 14.30 น. ถ่ายสมัภาษณค์รูท่ีศนูยด์แูล 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 / Time : 15.30-17.00 น. 

Location: บา้นพกัของนงนชุ มงคลวฒัน ์ชมุชนคลองเตย 
1 15.45 – 16.00 น. ถ่ายการเดินทางกลบับา้นของนชุและผูป้กครอง 

2 16.00 – 16.45 น. ถ่ายบรรยากาศท่ีบา้นของนชุ และสภาพแวดลอ้มของบา้น 
 

4.2.2. ขัน้ตอนผลิตภาพยนตร ์(Production) 
น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในการเก็บรวบรวมเนื้อหาและข้อมูลมาออกแบบ

สรา้งสรรค์เป็นภาพยนตรส์ารคดี ในส่วนของการสัมภาษณ์ตัวละครของเร่ืองนั้นต้องคอยต่อบท
สนทนาจากค าถามท่ีไดส้มัภาษณไ์ป มีการถามค าถามต่อเน่ืองจากค าตอบของตัวละครไม่ใช่เพียง
ถามตามสคริปเท่านัน้ และหากไม่ไดค้ าตอบท่ีตอ้งการก็ตอ้งลองเปล่ืยนค าถามหรือเปล่ืยนวิธีการ
สัมภาษณ์แทน ทางทีมงานจะต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์ใหค้รบตามท่ีวางแผนไวแ้ละตอ้งเก็บ
รกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์โดยอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถ่ายท าไดแ้ก่ กลอ้ง Canon 
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5D mark iii, เลนส์ 24mm. ,50mm., 85mm. ,100mm., 135mm.,24-70mm., 16-35mm., ,70-
200mm., ขาตัง้กลอ้ง และ ไมโครโฟนไรส้าย (Wireless Microphone) 

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สารคดีโดยผ่านการบันทึกภาพและเสียงของผู้ท่ีมีภาวะ 
ดาวน์ซินโดรม โดยท าการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ประกอบการสรา้งภาพยนตรส์ารคดี ใน
กระบวนการถ่ายท า ผูว้ิจัยจะใชท้ฤษฎีประเภทของภาพยนตรส์ารคดี ประเภทภาพยนตรส์ารคดี 
แบบมีส่วนรว่ม (The Participatory) ผสมผสานกบัภาพยนตรเ์ชิงสงัเกตการณ ์(Observational) 

- ภาพยนตร์สารคดีแบบมี ส่วนร่วม เป็ นภาพยนตร์สารคดี ท่ีมีปฎิสัมพันธ์ 
ระหว่างผูส้รา้งภาพยนตรแ์ละตัวละคร โดยท่ีผูส้รา้งภาพยนตรจ์ะเขา้ไปมีส่วนรว่มในชีวิตประจ าวัน 
และได้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากมุมมองของผู้สรา้ง  การท่ีผู้สรา้งเข้าไปมีส่วนในการ
สมัภาษณผ์ูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและผูป้กครอง  

- ภาพยนตรเ์ชิงสังเกตกาณ ์คือการท่ีผูผ้ลิตภาพยนตรค์วรจะเขา้ถึงประสบการณใ์น 
ชีวิตประจ าวันมากกว่าการบรรยายถึงตัวละครภาพยนตร์ควรจะแสดงให้เห็นมากกว่า  
การบอกกล่าวเป็นการเล่าเร่ืองโดยเสียงจริงแทนการใชเ้สียงในการบรรยาย และภาพท่ีน าเสนอเป็น
การถ่ายท าเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริง 

ในส่วนของเบือ้งหลังการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ ผูว้ิจัยไดท้ าการถ่ายท าเป็นไปตาม
แผนการท่ีวางไว ้ดงันี ้ 

1. การถ่ายท าและเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ ์Q1 ศนูยก์ารคา้เซนทรลัเวิลด ์งานแสดง
ความสามารถของเด็กดาวนซ์ินโดรม เมื่อ วนัท่ี 11 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

 

  

ภาพประกอบ 10 เบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 
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ภาพประกอบ 11 เบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 

 
2. การถ่ายท าและเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  Q2 ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษในชุมชน

คลองเตย บริเวณชั้นล่างแฟลต 1 เคหะชุมชนคลองเตย โดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทย และบ้านพักของนงนุช มงคลวัฒน์ ชุมชนคลองเตย เมื่อ วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 

 

  

   

ภาพประกอบ 12 เบือ้งหลงัการถ่ายท าภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 
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4.2.3. ขัน้ตอนหลังการผลติภาพยนตร ์(Post-Production) 

น าเนือ้หาและขอ้มูลท่ีได้จากการถ่ายท ามาสู่กระบวนการตัดต่อภาพยนตรส์ารคดี 
โดยถ่ายทอดเรื่องราวและประเด็นท่ีจะน าเสนอผูท่ี้เป็นดาวนซ์ินโดรมออกมาใหใ้กลเ้คียงกับความ
เป็นจริง จากนัน้น าไปสู่ขอ้เสนอแนะและองคค์วามรูข้องการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีท่ีมีเนือ้หา
เกี่ยวข้องกับดาวน์ซินโดรม  โดยการน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีเป็นด้านดีท่ีได้จากการวิเคราะห์
ภาพลกัษณข์องตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตร ์ทัง้ 3 เรื่อง และภาพลกัษณท่ี์ไดจ้าก
การสมัภาษณเ์ชิงลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและผูป้กครอง ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 23 ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ 

1.ภาพลกัษณภ์ายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่งกาย  
ใบหนา้และทรงผม 

การแต่งกายตามท่ีแต่ละบุคคลชอบและพอดีตวั 
ทรงผมท่ีไวต้ามความชอบ และง่ายก็การดแูลรกัษา 

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก  
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย 
กริยาท่าทาง 

การยืนและเดินท่ีปกติ คล่องแคล่ว  
ยืนและนั่งหลงัตรง มีความมั่นใจ 

3. การใชค้ าพดู การส่ือสาร พดูคยุส่ือสารไดเ้หมือนคนทั่วไป มกีารส่ือสารดว้ย
ภาษากายเพื่อชว่ยในการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ 

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคลและทศันคติ  เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี จริงใจ ซือ่ตรง ตัง้ใจท าในส่ิงท่ี
ตวัเองชอบ ท าอะไรเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
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ในการตดัต่อนั้นเร่ิมจากการซิงคเ์สียงจากบทสมัภาษณแ์ลว้เลือกดวู่าภาพฟุตเทจท่ีไดม้า
นัน้มีอนัไหนท่ีสอดคลอ้งกันประกอบกับการดูบทสารคดีท่ีไดเ้ขียนไวก้่อนถ่ายท าว่ามีส่ิงไหนท่ีขาด
หรือเกินไปบา้งแลว้จึงเลือกน ามาใช้การตัดต่อ ในขั้นตอนนีจ้  าเป็นตอ้งใชเ้วลามากเน่ืองจากการ
ถ่ายท าสารคดีมีจ านวนไฟลท่ี์ถ่ายมาจ านวนมาก บางอย่างไดไ้ฟลภ์าพวีดีโอมามากกว่าท่ีวางแผน
เอาไว้ และบทสัมภาษณ์ท่ีมีการถามตอบมากกว่าส่ิงท่ีตั้งค าถามไว้ ได้แก่ การเล่าเรื่องของ
ผู้ปกครองของผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้กับลูกท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม 
รายละเอียดของการเล่าท าใหม้ีเนือ้หาท่ียาวมากขึน้ จึงตอ้งใชเ้วลาในการล าดับเรื่องราวเพิ่มเติม 
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อ เพราะเป็นโปรแกรมท่ีเป็นสากล 
สามารถท ากราฟฟิคภาพน่ิงและตวัอกัษรต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอรวมไปถึงความสามารถ
ในการท าสีของโปรแกรม ท่ีสามารถท าทุกอย่างจบไดใ้นโปรแกรมเดียว  รวมไปถึงระยะเวลาของ
ภาพยนตรส์ารคดีสัน้เร่ืองนี ้ตอ้งมีความยาวเกิน 40 นาที ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของภาพยนตร์
สารคดีสัน้ ท่ีก าหนดโดยการประกวดรางวลัตุ๊กตาทองค า (Oscar) 

ในส่วนของการตัดต่อภาพยนตรส์ารคดีนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไม่ตามการวางแผนใน
ตอนแรกเพราะบทสัมภาษณ์และภาพท่ีไดม้านั้นหากไดส้ลับต าแหน่งแลว้ ภาพยนตรจ์ะเขา้ใจได้
ง่ายขึน้และมีความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียงได้ดีกว่า และเลือกใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ 
ภาพยนตรส์ารคดีประเภทการเล่าเรื่องแบบมีเสน้เรื่องท่ีชัดเจน (Linear mode) เป็นการเล่าเร่ือง 
แบบค้นหาความจริงบางอย่าง (Detective storytelling) การเล่าเรื่องรูปแบบนี้จะเนน้เรื่องราว 
ของการคน้หาค าตอบผ่านการสรา้งภาพยนตรส์ารคดี ดงัท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตรส์ารคดีสัน้เร่ืองนีท่ี้มี
การคน้หาค าตอบของภาพลักษณ์ท่ีถูกตอ้งของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ว่าท่ีจริงแลว้มีลักษณะ
อย่างไร มีชีวิตความเป็นอยู่และความสามารถอย่างไร การด าเนินเร่ืองเป็นไปดงันี ้ 

1. ขัน้ตอนการเตรียมฟุตเทจของไฟลว์ีดีโอและไฟลเ์สียงในการตดัต่อ 
- โดยเริ่มจากการสรา้ง Project ในการตัดต่อผ่านโปรแกรม Adobe Premier Pro 

และจดัการไฟลแ์บ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการจดัการไฟลว์ีดีโอท่ีจะใชใ้นการตดัต่อ  ดัง
ภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 13 การเริ่มใชโ้ปรแกรมตดัต่อ 

 

ภาพประกอบ 14 การจดัการไฟลส์ าหรบัการตดัต่อ 
 

- วางภาพวีดีโอท่ีสัมภาษณ์และเสียงท่ีท าการบันทึกไว้ให้ตรงกัน และเริ่มตัดบท
สมัภาษณต์ามเนือ้หาท่ีตอ้งการ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเนือ้หาท่ีตอ้งการน าเสนอและน า
ภาพท่ีไดท้ัง้หมดมาเล่าเร่ืองตามเร่ืองย่อท่ีรา่งไวใ้นขัน้ตอน Pre-Production ดงัภาพต่อไปนี ้

 

 

ภาพประกอบ 15 การซิงคภ์าพและเสียง 
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ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการตดัต่อภาพยนตรส์ารคดี 
 

2. ขัน้ตอนการท าขอ้ความและกราฟฟิค 
- เริ่มจากการใช้เครื่องมือ Text ในโปรแกรมตัดต่อและเลือกรูปแบบและสีของ

ขอ้ความท่ีเหมาะสมกบัชิน้งาน  
 

 

ภาพประกอบ 17 ขัน้ตอนการใส่ขอ้ความลงภาพยนตรส์ารคดี   
 

3. ขัน้ตอนของการมิกซเ์สียงภาพยนตรส์ารคดี  
- ขั้นตอนนีเ้ป็นการมิกซเ์สียงภาพยนตรท์ั้งเรื่องใหม้ีระดับความดังท่ีเท่ากันทั้งเรื่อง 

อยู่ ท่ีมาตราฐาน -18 db และเพื่อไม่ให้เสียงดนตรีประกอบดังกลบเสียงบรรยากาศและเสียง
สมัภาษณ ์ขัน้ตอนนีจ้ึงตอ้งใชค้วามละเอียดในการมิกซเ์สียง ดงัภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 ขัน้ตอนการมิกซเ์สียงภาพยนตรส์ารคดี 
 

4. ขัน้ตอนการท าสีภาพยนตรส์ารคดีสัน้ 
- ขั้นตอนนีเ้ป็นการท าสีของไฟลว์ีดีโอ โดยท าสีเพื่อใหสี้ของภาพนั้นสอดคลอ้งกันทัง้

เร่ือง ไปในทิศทางและโทนเดียวกัน เพื่อใหอ้ารมณข์องภาพสามารถส่ือความหมายไดม้ากขึน้เป็น
การปรบัอณุหภูมิสีในภาพ โดยผูว้ิจัยเรื่องโทนสีอุ่นหรือ Warn light ท่ีแสดงใหเ้ห็น ก่อนและหลงัใน
การท าสีภาพยนตร ์ดงัภาพต่อไปนี ้

 

 
ภาพประกอบ 19 ขัน้ตอนการท าสีภาพยนตรส์ารคดี 
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5. ขัน้ตอนการ Export ภาพยนตรส์ารคดีสัน้ออกมาในรูปแบบไฟลท่ี์สมบูรณ ์
- เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็จะ Export ไฟลอ์อกมาในรูปแบบ ProRes 422 เป็นไฟล์

วีดีโอภาพยนตรท่ี์เสร็จสมบูรณ ์ความละเอียดท่ี Full HD 1920x1080 เน่ืองจากเป็นไฟลท่ี์คณุภาพ
เหมาะสมกับการรับชมผ่านส่ือในปัจจุบัน ได้แก่ ทางสมารท์โฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์หรือ
โทรทศัน ์

 

  
ภาพประกอบ 20 การ Export ไฟลท่ี์สมบูรณ ์

 

6. ขั้นตอนของผลงานหลังการตัดต่อท่ีเสร็จสมบูรณ์  ท่ีมี รูปแบบการเล่าเรื่องและ
รายละเอียด ตามตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 24 ผลของการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ 

เปิดเร่ืองดว้ยบา้นของนชุ 
ท่ีอาศยัอยู่ท่ีย่านคลองเตย 
เพื่อใหเ้ห็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ภาพการท างานของนชุในศนูย ์
ตดัสลบั Long Shot , Medium shot และ Close up 

 
 

แม่ - ท างานท่ีมลูนิธินีต้ัง้แต่ปีพ.ศ. 2539 ท างานท่ีน่ีมา
กบันอ้ง (นชุ) ตัง้แต่นอ้งอาย ุ9 ปี  เมื่อก่อนเขายงัท า
อะไรไม่เป็น แต่อยู่ต่อมาๆ เขาก็ดีขึน้ เขาก็ช่วยเหลือแม่ 
สอนใหเ้ขาท าโนน้ท าน่ี ก็ท ามาเร่ือยๆ 

แม่  - ตอนนีล้กูก็ไดเ้งินเดือนแลว้ เดือนละ 9000 บาท 
มาสองปีแลว้ คิดว่าลกูเป็นแบบนีแ้ลว้เราตอ้งเลีย้งดเูขา
ไปตลอดแต่ตอนนีล้กูก็มีเงินเดือนแลว้ ก็ดีท่ีไดช้่วยเหลือ
แม่ได ้

 

 

แม่  - พดูถึงเร่ืองความตลก ก็ไมอ่ยากใหด้เูป็นเร่ืองตลก 
มนัไม่ดี  ไมอ่ยากใหเ้ขาเอาเด็กเหล่านีไ้ปลอ้เลียน 
เมื่อก่อนป้าเองก็โมโหมากเลยนะ เวลาใครมาว่าลกูป้า
ว่าเป็นเด็กพิการอย่างนี ้ไม่ดีเลย ป้าเป็นแม่คนพิการ
แลว้ท าไมละ เคยว่าเขาเหมือนกนัว่า “ท าไมละ พิการ
แลว้มาเลีย้งเขาหรอฉันเลีย้งเองนะไม่ตอ้งมายุ่งกบัลกู
ฉัน” 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

แม่ - บางทีป้าอยู่แฟลต มีคนเอาน า้มาสาดเด็กปกติไป
สาดน า้ลกูป้าท่ีนั่งพบัเสือ้ผา้อยู่ในบา้นเขาเอาน า้สาด
เขา้ไปเลย สาดเขา้ไปในบา้น ป้าโมโหมากเลย  

แม่ - นชุเขาก็รูน้ะว่าใคร เขาบอก “แม่ เด็กคนนัน้ท่ีเดิน
มา” ท่ีน่ีป้าก็เดินตามไปเลย ไปว่าแม่ของเด็กคนนัน้  
ไปว่าเด็กคนนัน้ว่า “อยากเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรอถึง
มาท าแบบนีเ้ป็นเด็กท่ีไม่ปัญญาอ่อนตอ้งดีสิตอ้งท าตวั
ใหดี้” ป้าเคยว่าไป เขาไม่สมควรมาดถูกู  
ไม่สมควรมาลอ้เลียนคนอื่นแบบนี ้

 

 

 

แม่ - สขุภาพเขาจะแข็งแรง เพราะวา่ป้าดแูลเขา จะ
ไม่ใหเ้ขากินเยอะ บอกเขาว่า “เด๋ียวอว้นนะลกู เด๋ียวไม่
สวย” เพราะว่าเขาชอบความสวย  

  

แม่ - ต่างหน่ีู ใครมาหาก็ซือ้มาฝาก ตอนเชา้น่ีจะปาก
แดงมาทกุเชา้เลย 

นชุ - “มีกิบ้ดว้ย สวยดว้ย” 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

นชุ - อยากใหแ้ม่ไม่เหน่ือยมากกว่านี ้กลวัแมจ่ะเหน่ือย 
แม่กม้ไงเวลาท างาน 

 
 

นชุ - ตอนเชา้ก็จะช่วยแม ่กวาดบา้นถพูืน้เช็ดโต๊ะเช็ด
โซฟาไปเช็ดโต๊ะหอ้งครูแลว้ก็ไปเช็ดหิง้พระ 

 
 

นชุ -  เงินเดือนจะเอาไปสรา้งบา้นใหพ้่อแม่ เกบ็เงินไว ้

 

 

 

แม่ – จริง ๆ บางคนท่ีมาโรงเรียน คณุครูสอนปากเปียก
ปากแฉะ กลบับา้นไป ผูป้กครองบอกว่า “ท าไมเวลาอยู่
โรงเรียนแลว้เรียบรอ้ยจงั กลบับา้นท าไมไม่เรียบรอ้ย” 
เพราะว่าพ่อแม่เขาตามใจ ไม่สอน แต่ป้าไม่นะ 

แม่ - กลบับา้นไป เขาจะก็เหมอืนอยู่ท่ีโรงเรียนเลยนะ 
ตอ้งท างานใหเ้รียบรอ้ย ตอ้งท าอะไรใหเ้รียบรอ้ย กลบั
บา้นไปตอ้งไปดวู่า ชามมีไหมอะไรมไีหม ตอ้งท าให้
เรียบรอ้ย ไปลา้งหอ้งน า้สะอาดไหม เขาจะเอาไมม้าถ ูถู
ตามแม่ที่มนัเปียกๆ จะถอูีกรอบหน่ึงก็คอยบอกเขา 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

แม่ - บางอย่างก็มีความจริงบา้ง บางอย่างก็ไมจ่ริงบา้ง 
สมมติุว่า คนอื่นเขาอาจจะเก่งกว่าลกูปา้ก็ไดน้ะ แต่ก็
สงสยัว่าเขาจะท าไดต้ลอดหรอ คนท่ีป้าเห็นในหนงัเขา
อาจจะเก่งกว่าลกูป้ากไ็ด ้แต่ว่าลกูป้าไปไหนมาไหน
ไม่ได ้

 

ครู - เหมือนกบัวา่เขาไดฝึ้กช่วยเหลือตนเอง ไดเ้ขา้
สงัคม คือมีอาขีพ สามารถประกอบอาชีพหารายไดเ้ป็น
ของตวัเอง ไมไ่ดเ้ป็นภาระต่อสงัคม  

 

 

 

 

 

ครู - แต่ก็เคยมีเหมือนกนัท่ีว่า พานอ้งไปออกงานออก
บูท คือก็พานอ้งไปรอ้ยสรอ้ยโชวว์า่งานฝีมือของนอ้ง
จริงๆ นอ้งท าเองจริงๆ เป็นการหารายไดอ้ะไรแบบนี ้  

 



 

ตาราง 24 (ต่อ) 

 

ครู - แต่มีคนพดูจาท านองว่า เอาเด็กมาหากิน แต่เขา
ไม่ไดม้องอกีมมุวา่ พานอ้งไปใหส้งัคมยอมรบันอ้งว่า 
เห็นนอ้งเป็นแบบนีแ้ต่ว่านอ้งก็สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้หารายไดช้่วยเหลือตวัเอง ไม่ไดเ้ป็นภาระต่อสงัคม 
อยากใหม้องมมุนีม้ากกว่า 

 

 

 

Text “ปัจจบุนัมีเด็กดาวนซ์ินโดรมเกิดใหม่ 
ปีละ 800-1,000 คน” 

 

 
Text “จะมีคนไทยอยู่ในกลุ่มภาวะ 
ดาวนซ์ินโดรม 70,000-80,000 คนทั่วประเทศ” 

 

Text “มีเด็กบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีอยู่ในวยัศึกษา 
50,000 คน” 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

Text “แต่มีนกัเรียนบกพรอ่งทางสติปัญญาเพียง 
24,799 คนท่ีไดร้บัการศึกษา” 
(อา้งอิงจาก รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561) 

 

Text “ดาวนซ์ินโดรมสามารถพฒันาได ้ 
หากไดร้บัการเรียนรูแ้ละโอกาสจากสงัคมมากขึน้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ิน
โดรม ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการวิเคราะหภ์าพลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอขึน้ในภาพยนตรไ์ทย และสรา้งสรรค ์
ภาพยนตรส์ัน้สารคดีท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับผูท่ี้มีภาวะดาวน์ซินโดรม โดยมีวัตถุประสงคข์องการวิจัย
เพื่อส่ือสารใหค้นในสงัคมไดร้บัรูถ้ึงภาพลกัษณท่ี์แทจ้ริงของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

ภาพยนตรท่ี์ใชใ้นศึกษาการน าเสนอภาพลักษณ์ของดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทย มี
จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ เรื่อง โว๊กว๊าก (2547), เอ๋อเหรอ (2548), เดอะดาวน ์(2558) และผูว้ิจยัไดท้ า
การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมในระดับท่ีสามารถส่ือสารและ  
ช่วยเหลือตนเองได ้จ านวน 3 คน รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูป้กครองท่ีดูแล จ านวน 3 คน เพื่อน า
ขอ้มลูทัง้หมดมาสรา้งสรรคเ์ป็นภาพยนตรส์ารคดีสัน้  

สรุปผลการวิจัย  
1. สรุปผลการวิจยั การน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทยและการ

สมัภาษณเ์ชิงลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและครอบครวั 
จากแนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ตามท่ี (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2547) กล่าวถึงปัจจัยในการ

สรา้งภาพลักษณข์องบุคคล ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าปัจจัยทัง้ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. ภาพลักษณภ์ายนอก 2. กริยา
ท่าทางท่ีแสดงออก 3. การใชค้ าพูด 4. คุณลักษณะส่วนบุคคล มาวิเคราะหภ์าพลักษณ์ของผูท่ี้มี
ภาวะดาวนซ์ินโดรมที่ถกูน าเสนอดา้นท่ีดีในภาพยนตรไ์ทยทัง้ 3 เร่ือง และสรุปผลได ้ดงันี ้

1.1. ภาพลกัษณภ์ายนอก แสดงออก พบว่ามีการสรา้งตวัละครโดยใชน้กัแสดงท่ีเป็น
คนปกติมาแสดงเป็นผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ไดแ้ก่ ตวัละคร “ส ารวย” ในภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ  
และนกัแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมโดยแต่ก าเนิดอยู่แลว้ ไดแ้ก่ภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊ากและเอ๋อเห
รอ ถึงแมว้่านกัแสดงจะเป็นผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมอยู่ก็ตาม ตวัละครก็จะถกูประกอบสรา้งท าให้
เกินความเป็นจริง มีเพียงลักษณะบางประการท่ีตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ รูปร่างหนา้ตาท่ีเป็น
โครงสรา้งท่ีชดัเจนของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ลักษณะการพดูท่ีไม่ชัดถอ้ยชัดค า ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของภาวะดาวนซ์ินโดรม แต่ในภาพยนตรส์ารคดีเร่ืองเดอะดาวนน์ัน้ ตัวละครท่ีปรากฎในเร่ืองลว้น
เป็นผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมทัง้สิน้ แต่ไม่มีการประกอบสรา้งตัวละครขึน้มา จึงท าใหก้ารน าเสนอ
ภาพลกัษณอ์อกมาใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
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1.2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกทางร่างกาย ไดแ้ก่ การเดิน การนั่งและการยืน พบว่า
จากภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ืองนั้น บุคลิกภาพในการยืน การเดิน มกัเป็นไปตามรูปรา่งของรา่ยกาย บาง
คนท่ีเคล่ือนไหวช้า ไม่คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงส่วนหน่ึงมาจากน า้หนักร่างกายท่ีมาก ไม่ได้
เกี่ยวกับภาวะดาวน์ซินโดรม ส่วนการนั่ งหลังค่อมก็เป็นส่วนหน่ึงของร่างกายแต่ละคนท่ีไม่
เหมือนกัน ภาษากายท่ีใช้ เน่ืองจากไม่สามารถอธิบายเป็นค าพูดให้คนอื่นเขา้ใจได้ จึงเลือกใช้
ภาษากายเป็นตวัช่วยในการส่ือสาร 

1.3. การใชค้ าพูด หรือกริยาท่ีตัวแสดงน าเสนอในภาพยนตรต์ามบทบาทท่ีไดร้บั ตัว
แสดงสามารถน าเสนออารมณต่์าง ๆ จากการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง พบว่าภาพยนตรท์ุก
เร่ือง ตัวละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะมีลักษณะนิสัยท่ีแสดงออกดว้ยความจริงใจ ซื่อตรง คิด
อะไรก็พูดออกมา เพียงแต่ด้วยบริบทของสังคมในภาพยนตรท์ าให้ภาพลักษณ์ของตัวละคร
เหล่านั้นถูกน าเสนอในแง่ลบ เช่น เรื่องโว๊กว๊าก ท่ีน าเสนอออกมาใหค้นดูแลว้ตลก ซึ่งจะแตกต่าง
จากเรื่องเอ๋อเหรอ ท่ีถกูน าเสนอออกมาใหรู้สึ้กถึงความสงสาร และในเร่ืองเดอะดาวน ์ท่ีถกูน าเสนอ
ออกมาใหเ้ห็นถึงความสามารถและการเป็นมนษุยค์นหน่ึงท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากคนอื่น 

1.4. คณุลกัษณะส่วนบุคคลและทศันคติ พบว่ามีการสรา้งตัวละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ิน
โดรมเพื่อท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองด้านต่าง ๆ ท่ีคนในสังคมมองบุคคลท่ีเป็นคนพิการและ
ปฏิบติัตนต่อคนเหล่านีอ้ย่างไร แต่จากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊าก การท่ีน านกัแสดงท่ีมีภาวะดาวนซ์ิน
โดรมมาแสดง เน่ืองจากตอ้งการจะลอ้เลียนเหตุการณท์างการเมืองในยุคสมัยนั้น เป็นการน าเอา
ภาพลักษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมมาลอ้เลียน น ามาเป็นตวัตลก กลายเป็นค าท่ีใชใ้นการต่อ
ว่าผูอ้ื่น ทัง้นีก้็เพื่อใหต้ระหนกัถึงการรบัรูข้องคนในสังคมและเพื่อใหเ้ขา้ใจผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
ในภาพยนตรเ์รื่องเดอะดาวน ์ไดม้ีการน าเสนอใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโด
รม รวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองและการสามารถใชช้ีวิตรว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดโ้ดยไม่มีปัญหา  
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ตาราง 25 สรุปภาพลกัษณข์องตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทย 

 ดา้นดี ดา้นไม่ดี 

1.ภาพลกัษณภ์ายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่งกาย 
ใบหนา้และทรงผม 

1.มีโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่น 
ชดัเจน ไดแ้ก่ หนา้แบน หวัเล็ก หเูล็ก 
หบูิดผิดรูปรา่ง ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ คอสัน้ 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียวกนัเมื่อโตขึน้ 
เป็นไปตามท่ีถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์

2.การแต่งกายตามท่ีแต่ละบุคคลชอบ
และพอดีตวั 

3.ทรงผมท่ีไวต้ามความชอบ  
และง่ายต่อการดแูลรกัษา 

1.การแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ท่ีตวั
ใหญ่กว่าขนาดตวัเยอะๆ  

2.ใส่กางเกงเอวสงูกว่าปกติ 

3.การตดัผมเป็นทรงกะลา 

2. กิริยาท่าทางท่ี
แสดงออก ไดแ้ก่  
การเคล่ือนไหวของ
รา่งกาย กริยาท่าทาง 

1. การยืนและเดินท่ีปกติ คล่องแคล่ว  

2. ยืนและนั่งหลงัตรง มีความมั่นใจ 

 

1. การยืนและเดินของตวัละครมี
ลกัษณะหลงัค่อม ไม่คล่องแคล่ว 
เดินสะดุด 

2. อาการเหมอลอย ตาลอย 

3. การใชค้ าพดู  
การส่ือสาร 

1.พดูคยุส่ือสารไดเ้หมือนคนทั่วไป 

2.การส่ือสารดว้ยภาษากายเพื่อชว่ยใน
การส่ือสารใหเ้ขา้ใจ 

1. การส่ือสารท่ีไม่รูเ้ร่ือง 
 จบัใจความไม่ไดพ้ดูไม่เป็นค า 
หรือประโยค 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

4. คณุลกัษณะส่วน
บุคคล และทศันคติ 

1.เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี  

2. เป็นคนจริงใจ ซือ่ตรง 

3. ตัง้ใจท าในส่ิงท่ีตวัเองชอบ 

4. ท าอะไรเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
ไดแ้ก่ การมีวินยัในตนเอง  
มีตารางเวลาในแต่ละวนัท่ีชดัเจน 

1. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในชีวิตประจ าวนั 

2. อารมณรุ์นแรง โมโห 

3. ถกูน ามาเป็นตวัตลกใน
ภาพยนตร ์

 
2. สรุปผลการวิจยั การสมัภาษณเ์ชิงลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและครอบครวั 

2.1. ภาพลักษณ์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมและการ
สงัเกตพฤติกรรม พบว่า ผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมจะมีลกัษณะ ดงันี ้

ตาราง 26 ภาพลกัษณท่ี์ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชงิลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและการสงัเกต
พฤติกรรม 

1.ภาพลกัษณภ์ายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่งกาย  
ใบหนา้และทรงผม 

1. มีโครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจน  
ไดแ้ก่ หนา้แบน หวัเล็ก หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง 
ปากเล็กตาเรียว หางตาเฉียงขึน้ คอสัน้ 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียวกนัเมื่อโตขึน้  
เป็นไปตามท่ีถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์

2. การแต่งกายตามท่ีแต่ละบุคคลชอบและพอดีตวั  

3. ทรงผมท่ีไวต้ามความชอบ และง่ายต่อการดแูลรกัษา 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก  
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย กริยา
ท่าทาง 

1. การยืนและเดินท่ีปกติ คล่องแคล่ว  

2. ยืนและนั่งหลงัตรง มีความมั่นใจ 

3. รูสึ้กอย่างไรก็จะแสดงออกทางท่าทาง  

3. การใชค้ าพดู การส่ือสาร 1. พดูคยุส่ือสารได ้แต่จะชา้และพดูไม่ชดัเจน 

2. มีการส่ือสารดว้ยภาษากายเพือ่ช่วยในการส่ือสารให้
เขา้ใจ 

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล และทศันคติ  1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี จริงใจ ซื่อตรง แต่ในบางคนจะไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นชีวิตประจ าวนั  
มีอารมณรุ์นแรง โมโหรว่มดว้ย 

2. ตัง้ใจท าในส่ิงท่ีตวัเองชอบ 
ไดแ้ก่ การตัง้ใจฝึกซอ้มเตน้อย่างหนกัเพื่อชนะการประกวด 

3. ท าอะไรเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
ไดแ้ก่ การมีวินยัในตนเอง  
มีตารางเวลาในแต่ละวนัท่ีชดัเจน 

 
2.2. ผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูป้กครองของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

พบว่าพวกเขาเห็นตรงกันหมดว่าภาพยนตร์ไทยส่วนมากมีการน าเสนอ
ภาพลกัษณท่ี์เกินไปจากความเป็นจริง แต่ในทางกลับกันพวกเขารูสึ้กว่าอย่างนอ้ยก็มีการน าเสนอ
เรื่องของผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมออกมาบ้างดีกว่าไม่มีการพูดถึงเลย แต่ควรจะน าเสนอให้
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เหมาะสม น าเสนอมุมมองอื่นท่ีไม่ใช่การน าพวกเขาไปลอ้เลียน และท าใหส้ังคมเขา้ใจผูท่ี้มีภาวะ
ดาวนซ์ินโดรมผิดไป 

ตาราง 27 ผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูป้กครองของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

พ่ีสาวของสรุศกัด์ิ  ภาพยนตรท่ี์เห็นส่วนใหญ่จะมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือน าเสนอ
เร่ืองของเด็กกลุ่มนีใ้นเชิงตลกขบขนั ซึ่งอาจไม่ตรงกบัความ
เป็นจริง รูปแบบท่ีสองเป็นการน าเสนอในเชิง การถ่ายทอดชีวิต
จริงของเด็กกลุ่มนี ้ซึ่งช่วยสะทอ้นใหค้นดเูขา้ใจเด็กกลุ่มนีแ้ละ
เรียนรูก้ารใชช้ีวิตรว่มกนั สงัคมยงันิยามเด็กกลุ่มนีว้่าเป็น  
“เด็กปัญญาอ่อน” มากกว่า “เด็กพิเศษ” ซึ่งสองค านีส้ะทอ้นให้
เห็นถึงการปฏิบติัของสงัคมกบัเด็กกลุ่มนีท่ี้แตกต่างกนั  
 

มารดาของนงนชุ  ดมูีความเกินจริงไปบา้ง เช่นบา้งอย่างในภาพยนตรส์ามารถท า
ไดม้ากกว่าลกูตวัเอง ซึ่งเขาอาจจะท าไดม้ากกวา่จริงๆ เพราะ
แต่ละคนก็มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไม่เหมือนกนั 
แต่ก็ไม่อยากใหใ้นภาพยนตรน์ าเสนอในมมุมองท่ีตลกขบขนั 
คิดว่าสงัคมมองว่าผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมเป็นเด็กคนหน่ึงท่ีมี
พฒันาการท่ีล่าชา้กว่าเด็กคนอื่น แรกๆ กลุม้ใจวา่จะเลีย้งไหว
ไหม แต่วิธีการเลีย้งดจูะดแูลเป็นพิเศษ จะไม่ปล่อยใหไ้ปไหน
มาไหนเอง เพราะกลวัว่าจะไปโดนใครในชมุชนแกลง้ 
เน่ืองจากในชมุชนคลองเตยมีเด็กนิสยัไม่ดีค่อนขา้งเยอะ  
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ตาราง 27 (ต่อ) 

มารดาของฉายวิชญ ์ คิดว่าเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของเด็กดาวนซ์ินโดรมให้
สงัคมไดร้บัรูว้่ามีเด็กแบบนีอ้ยู่ในสงัคมดว้ย ถา้ไม่มีส่ืออะไรมา
น าเสนอเลยก็อาจจะไมม่ีใครรบัรูเ้ร่ืองนีเ้ลย แต่การน าเสนอ
ตอ้งเป็นไปในทางท่ีเหมาะสม ในอดีตสงัคมยงัไม่ค่อยเปิดรบั 
พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเลีย้งท่ีบา้น ไม่ไดร้บัการพฒันา  
ไม่ไดอ้อกมาสู่สงัคมจึงท าใหไ้ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 
แต่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสงัคมเปิดกวา้งมากขึน้ มสีถานท่ี
ส าหรบัการเรียนรูแ้ละพฒันาเด็กดาวนซ์ินโดรมเยอะขึน้  
มีหน่วยงานมากขึน้ ตอนแรกเสียใจมาก คิดว่าท าไมตอ้งเกิด
ขึน้กบัเรา แต่ตอนนีเ้กิดเป็นความภาคภมูิใจมาก ท่ีสามารถ
เลีย้งดจูนลกูสามารถใชช้ีวิตในสงัคมไดเ้หมือนคนอื่นๆ และจน
สามารถเลีย้งเขาจนจบปริญญาตรีและมีงานท าสามารถดแูล
ตวัเองหากวนันึงท่ีแม่ไม่อยู่แลว้ จะไม่เป็นภาระแก่คนอื่น 

 
3 สรุปผลการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ัน้ท่ีมีเนือ้หาท่ีเกี่ยวกบัผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 

ภาพลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอผ่านภาพยนตรส์ารคดีสัน้เร่ืองนี ้เป็นภาพลักษณ์ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหต์ัวละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทยจ านวน 3 เร่ือง และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรม จ านวน 3 คน และผู้ปกครองจ านวน 3 คน ซึ่งพบว่ามี ทั้ง
ภาพลักษณใ์นดา้นดี และดา้นท่ีไม่ดี ผูว้ิจัยจึงเลือกน าเสนอดา้นดีออกมาในภาพยนตรส์ารคดีสัน้
เร่ืองนี ้ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอ มีดงันี ้
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ตาราง 28 ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารดคีสัน้ 

 ภาพลกัษณท่ี์ถกูน าเสนอในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารดคีสัน้ 

1.ภาพลกัษณภ์ายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่งกาย  
ใบหนา้และทรงผม 

1. มโีครงสรา้งทางใบหนา้ท่ีโดดเด่นชดัเจน  
ไดแ้ก ่หนา้แบน หวัเล็ก หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้  คอสัน้ ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียวกนัเมื่อโตขึน้  
เป็นไปตามท่ีถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์
2. การแต่งกายตามท่ีแต่ละบุคคลชอบและพอดีตวั และมีชดุแบบฟอรม์
ในการไปท างาน 
3. ทรงผมท่ีไวต้ามความชอบ ท่ีง่ายต่อการดแูลรกัษา 

2. กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก  
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวของ
รา่งกาย กริยาท่าทาง 

1. การยืนและเดินท่ีปกติ คล่องแคล่ว  
2. ยืนและนั่งหลงัตรง มีความมั่นใจ 
3. รูสึ้กอย่างไรก็จะแสดงออกทางท่าทาง ไดแ้ก่ ชมูือขึน้เมื่อดีใจ  

3. การใชค้ าพดู การส่ือสาร 1. พดูคยุส่ือสารได ้แต่จะชา้และพดูไม่ชดัเจนในบางประโยค 
2. มีการส่ือสารดว้ยภาษากายเพือ่ช่วยในการส่ือสารใหเ้ขา้ใจ  
ไดแ้ก่ การชีไ้ปยงัส่ิงของท่ีก าลงัพดูถึง  

4. คณุลกัษณะส่วนบุคคล 
และทศันคติ  

1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี จริงใจ ซื่อตรง 
2. ตัง้ใจท าในส่ิงท่ีตวัเองชอบ  
ไดแ้ก่ การมุ่งมั่นท่ีจะเป็นนกัเตน้และฝึกซอ้มอย่างหนกั 
3. ท าอะไรเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
ไดแ้ก่ การมีวินยัในตนเอง มีตารางเวลาในแต่ละวนัท่ีชดัเจน  
ท างานเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา 



  98 

จากการสรา้งภาพยนตรส์ารคดีสั้นพบว่าภาพลักษณ์ท่ีถูกน าเสนอนั้นมีความแตกต่าง
จากการวิเคราะหต์ัวละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทยทัง้ 3 เร่ือง และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 29 เปรียบเทียบภาพลกัษณท่ี์ไดจ้ากการวิจยั 

 ภาพลกัษณข์องตวัละคร
จากภาพยนตรไ์ทย  
จ านวน 3 เร่ือง 

ภาพลกัษณท่ี์ไดจ้ากการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกและสงัเกต
พฤติกรรม 

ภาพลกัษณจ์ากการ
สรา้งสรรคภ์าพยนตร ์
สารคดีสัน้ 

1.ภาพลกัษณ์
ภายนอก  
ไดแ้ก่ การแต่ง
กาย  
ใบหนา้และ
ทรงผม 

1.มีโครงสรา้งทางใบหนา้ 
ท่ีโดดเด่นชดัเจน  
ไดแ้ก่ หนา้แบน หวัเล็ก 
หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง 
ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ คอสัน้ 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียว 
กนัเมื่อโตขึน้ เป็นไปตามท่ี
ถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์

2. การแต่งกายตามท่ีแต่ละ
บุคคลชอบและพอดีตวัแต่
ในบางเร่ืองมีการแต่งกาย
ดว้ยเสือ้ผา้ท่ีตวัใหญ่กว่า
ขนาดตวัเยอะ ๆ และใส่
กางเกงเอวสงูกว่าปกติ 

1. มีโครงสรา้งทางใบหนา้  
ท่ีโดดเด่นชดัเจน  
ไดแ้ก่ หนา้แบน หวัเล็ก 
หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง 
ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ คอสัน้ 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียว 
กนัเมื่อโตขึน้ เป็นไปตามท่ี
ถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์

2. การแต่งกายตามท่ีแต่ละ
บุคคลชอบและพอดีตวั 
 
 
 

 

1. มีโครงสรา้งทางใบหนา้ 
ท่ีโดดเด่นชดัเจน  
ไดแ้ก่ หนา้แบน หวัเล็ก 
หเูล็ก หบูิดผิดรูปรา่ง 
ปากเล็กตาเรียว 
หางตาเฉียงขึน้ คอสัน้ 
ตวัเตีย้กว่าคนในวยัเดียว 
กนัเมื่อโตขึน้ เป็นไปตามท่ี
ถกูระบุไวใ้นทางการแพทย ์

2. การแต่งกายตามท่ีแต่ละ
บุคคลชอบและพอดีตวั มี
ชดุแบบฟอรม์ในการไป
ท างาน 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

 3. ทรงผมท่ีไวต้าม
ความชอบ และง่ายก็การ
ดแูลรกัษา แต่ในบางเร่ืองมี
การตดัผมเป็นทรงกะลา 

3. ทรงผมท่ีไวต้าม
ความชอบ และง่ายก็การ
ดแูลรกัษา 

3. ทรงผมท่ีไวต้าม
ความชอบ และง่ายก็การ
ดแูลรกัษา 

2. กิริยาท่าทาง
ท่ีแสดงออก  
ไดแ้ก่ การ
เคล่ือนไหวของ
รา่งกาย กริยา
ท่าทาง 

1.การยืนและเดินท่ีปกติ 
คล่องแคล่ว แต่ในบางเร่ือง
มีลกัษณะการเดินท่ีไม่
คล่องแคล่ว เดินสะดดุ 

2. ยืนและนั่งหลงัตรง  
มีความมั่นใจ แต่ในบาง
เร่ืองมีลกัษณะหลงัค่อม 
มีอาการเหมอลอย ตาลอย 

3. รูสึ้กอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางท่าทาง 

1. การยืนและเดินท่ีปกติ 
คล่องแคล่ว  
 
 

2. ยืนและนั่งหลงัตรง  
มีความมั่นใจ 
 
 

3. รูสึ้กอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางท่าทาง 

1. การยืนและเดินท่ีปกติ 
คล่องแคล่ว 
 
 

2. ยืนและนั่งหลงัตรง  
มีความมั่นใจ 
 
 

3. รูสึ้กอย่างไรก็จะ
แสดงออกทางท่าทาง  

3. การใชค้ าพดู 
การส่ือสาร 

1. พดูคยุส่ือสารไดเ้หมือน
คนทั่วไป แต่ในบางคนมี
การส่ือสารท่ีไม่รูเ้ร่ือง 
 
2. การส่ือสารดว้ยภาษา
กายเพื่อช่วยในการส่ือสาร
ใหเ้ขา้ใจ 

1. พดูคยุส่ือสารได ้แต่จะ
ชา้และพดูไม่ชดัเจน 
 
 
2. มีการส่ือสารดว้ยภาษา
กายเพื่อช่วยในการส่ือสาร
ใหเ้ขา้ใจ 

1. พดูคยุส่ือสารได ้แต่จะ
ชา้และพดูไม่ชดัเจนในบาง
ประโยค 
 
2. มีการส่ือสารดว้ยภาษา
กายเพื่อช่วยในการส่ือสาร
ใหเ้ขา้ใจ  
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ตาราง 29 (ต่อ) 

4..คณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
และทศันคติ 

1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี 
จริงใจ ซือ่ตรง แต่ในบางคน
จะไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นชีวิตประจ าวนั  
มีอารมณรุ์นแรง มีอาการ
โมโหรว่มดว้ย 

2. ตัง้ใจท าส่ิงท่ีตวัเองชอบ 

3. ท าอะไรเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี 
จริงใจ ซือ่ตรง แต่ในบางคน
จะไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นชีวิตประจ าวนั  
มีอารมณรุ์นแรง มีอาการ
โมโหรว่มดว้ย 

2. ตัง้ใจท าส่ิงท่ีตวัเองชอบ 

3. ท าอะไรเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

1. เป็นคนจิตใจดี นิสยัดี 
จริงใจ ซือ่ตรง 
 
 
 
 

2. ตัง้ใจท าส่ิงท่ีตวัเองชอบ 

3. ท าอะไรเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

อภิปรายผล  
ส่ือมีส่วนในการสรา้งทัศนคติต่อบุคคล กลุ่มบุคคลและสงัคมอย่างมากโดยการน าเสนอ 

ภาพลกัษณอ์ย่างใดอย่างหน่ึงออกมาเกิดเป็นความคิดเหมารวมของตัวแบบความพิการทางสงัคม 
(Social Model of Disability) ส่ิงเหล่านี้คือภาพลักษณ์  และเป็นทัศนคติต่อส่ิง ๆ ใดส่ิงหน่ึง 
ท่ีถูกน าเสนอผ่านส่ือครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นภาพจ าและกลายเป็นหน่ึงในทัศนคติของ 
คนส่วนใหญ่ในสงัคมโดยไม่รูต้วั  

ตามท่ี (ตรีเดช ไชยหา, 2552) ไดอ้ธิบายไวว้่า ในสังคมของมนุษย์นั้นลว้นอยู่ในโลกสอง
โลก คือหน่ึง โลกทางกายภาพ (Physical world) และโลกทางสังคมและวฒันธรรม (Social world) 
ซึ่งในแต่ละสังคมลว้นถูกประกอบสรา้งขึน้ ถูกอิธิพลของโลกทางสังคมนีห้ล่อหลอมผูค้นในสังคม 
ท าใหก้ารรบัรูเ้ร่ืองราวเหตกุารณร์วมไปถึงการตีความแตกต่างกนัไปโลกทางสงัคมและวัฒนธรรม
นัน้มีการสรา้งความหมายว่า เป็นการสรา้งความเป็นจริงทางสงัคม ในยคุสมยัท่ีวิถีชีวิตของผูค้นใน
สงัคมเปลี่ยนแปลง ส่ือกลายเป็นส่ิงท่ีเขา้มามีความจ าเป็นต่อสังคม ส่ือต่าง ๆ ลว้นมีส่วนส าคัญใน
การสรา้งภาพความเป็นจริงทางสังคมขึน้มา เน่ืองจากเราไม่สามารถรบัรูค้วามจริงทางหมดจาก
ประสบการณต์รงของตนเองได ้จึงตอ้งรบัรูจ้ากประสบการณผ่์านส่ือ ภาพยนตรก์็เป็นโลกของการ
สรา้งความจริง ภาพยนตรน์ั้นเป็นส่ือท่ีมีความสมจริง เพราะสามารถสะท้อนภาพเหตุการณ์ท่ี
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ใกลเ้คียงกับความเป็นจริงได้สามารถท าให้คนดูเกิดความรูสึ้กและอารมณ์ต่าง ๆ ในการรับชม
ภาพยนตร ์การรบัรูข้องผูช้มนัน้มาจากการสะทอ้นภาพของภาพยนตร ์ 

สอดคลอ้งกับท่ี อันธิกา สวสัด์ิศรี (2552) กล่าวไวใ้นบทความเรื่อง “ความเป็นมาเป็นไป
ของตัวแบบความพิการทางสังคมกับสังคมไทย ว่า  “อัตลักษณ์ของคนพิการถูกตอกย ้า 
ผ่านการใช้ค าพูดและภาษาท่ีชี ้ชัดแสดงถึงภาวะความบกพร่อ งต่าง ๆ ซึ่ งกลาย เป็ น  
การสรา้งภาพตัวแทนของคนพิการสองประเภท คือ ภาพคนพิการท่ีมีชะตากรรมท่ีน่าสงสาร 
น่าเวทนาและภาพคนพิการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ตอ้งมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างใกลช้ิด” รวมไปถึง
งานวิจัยของ กุลภา วจนสาระ เรื่องภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย : 
กรณีศึกษาผ่านวรรณกรรมไทย  ได้น าเสนอภาพและความคิด ความเข้าใจของสังคมท่ีมีต่อ 
คนพิการโดยศึกษาผ่านการวิเคราะห์ตัวละครและเนือ้หาในวรรณกรรมไทย เพื่อแสดงให้เห็น 
ภาพตัวแทนของคนพิการว่า มีความเชื่อมโยงกับการประกอบสรา้งความเป็นจริงทางสังคม 
และการเปล่ียนแปลงทัศนคติของสังคมไทยท่ีมีต่อคนพิการอย่างไร ภาพตัวแทนทางสงัคมของคน
พิการแต่ละประเภทท่ีปรากฏในวรรณกรรมเมื่อมองผ่านกรอบการศึกษา พบว่ามีลักษณท่ี์น่าสนใจ 
คืออัตลักษณ์ของตัวละครพิการท่ีถูกตอกย ้าผ่านการใช้ภาษาท่ีชี ้ชัดถึงความบกพร่องต่าง ๆ 
ซึ่งกลายมาเป็นการสรา้งภาพท่ีเป็นแบบฉบบัตายตวั (Stereotype) ของคนพิการ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กุลภา วจนสาระ, 2548) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทน 
ทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย : กรณี ศึกษาผ่านวรรณกรรมไทย” ได้น าเสนอภาพ 
และความคิดความเขา้ใจของสงัคมท่ีมีต่อคนพิการโดยศึกษาผ่านการวิเคราะหต์วัละครและเนือ้หา 
ในวรรณกรรมไทย  เพื่ อแสดงให้เห็นภาพตัวแทนของคนพิการว่ามีความ เชื่ อม โยงกับ 
การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมและการเป ล่ียนแปลงทัศนคติของสังคมไทย 
ท่ีมีต่อคนพิการ ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการแต่ละประเภทท่ีปรากฏ ในวรรณกรรม 
พบว่ามีลักษณ์ ท่ีน่าสนใจคืออัตลักษณ์ของตัวละครพิการท่ีถูกตอกย ้า จนกลายมาเป็น 
การสร้างภาพท่ีเป็นแบบฉบับตายตัว (Stereotype) ของคนพิการคือภาพของคนพิการท่ีมี 
ชะตากรรมท่ีน่าสงสารและน่าเวทนากับภาพ ของคนพิการท่ีช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองไม่ได ้
จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงการน าเสนอ ความมีอ านาจ และการปฎิเสธไม่ยอมรบัความพิการ 
โดยเฉพาะการส่ือความหมายถึงชะตากรรมของการมีชีวิตอยู่ของความพิการ ท่ีส่ือให้เห็นถึง 
ความไม่สมบูรณข์องชีวิต  

ภาพลักษณ์ท่ีถูกสรา้งขึน้และถูกตอกย า้ซ า้ ๆ จนบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงในส่ือมีคุณสมบัติ
หรือลักษณะแบบนั้นในสายตาของผู้รบัสาร จนท าให้ผูอ้่านเชื่อและจัดคนกลุ่มนั้นให้มีลักษณะ
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เช่นนั้นตลอดไป กระบวนการตัดสินใจเช่นนีเ้รียกว่า “ภาพเหมารวม”  และภาพเหมารวมนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่เกิดขึน้ในปัจจบุัน การท่ีส่ือภาพยนตรไ์ด้
น าเสนอภาพลักษณ์ของมาในรูปแบบเดิมๆ ท าใหค้นดูมีภาพจ าเหล่านั้นและเกิดความคิดเหมา
รวมดาวนซ์ินโดรมทุกคนว่ามีลักษณะเหมือนกบัภาพยนตรท่ี์ไดดู้ เพราะภาพของดาวนซ์ินโดรมท่ี
ถูกน าเสนอในภาพยนตรน์ั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ภาพลักษณ์เป็นความสามารถ 
หรือส่ิงท่ีเป็นท่ีแสดงออกมา เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ในบุคคลแต่ละคนซึ่งลว้นมีความแตกต่างกัน การท่ีมี
ทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางท่ีดี หรือไม่ดีนั้นก็ย่อมแตกต่างกันออกไป  
ภาพลักษณ์จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้จากระบบความคิด โดยทางประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม ซึ่งประสบการณ์เหล่านีต้้องอาศัยการตีความและผ่านทัศคติของแต่ละ
บุคคล ภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมในภาพยนตรไ์ทยถกูน าเสนอออกมาในลกัษณะทางกายภาพ
และลกัษณะท่ีเป็นขอ้ดอ้ยเป็นส่วนใหญ่ จึงท าใหส้งัคมจ าภาพลักษณเ์หล่านั้น ซึ่งเป็นอิทธิพลของ
ส่ือท่ีท าใหค้นในสังคมมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ความคิดเช่นนี ้
ท าใหเ้กิดภาพเหมารวมขึน้ในสังคม โดยท่ีแทจ้ริงแลว้ยงัมีอีกหลายมุมมองท่ีเกี่ยวกับดาวนซ์ินโดรม
ท่ีคนในสังคมยังไม่รับรู ้การน าเสนอภาพลักษณ์ของคนกลุ่มนี้ จ  าเป็นต้องมีการน าเสนอด้วย
มุมมองทีหลากหลายมากขึน้ มีการน าเสนอความสามารถ การใชช้ีวิต การดูแลตนเอง รวมไปถึง
การอยู่รว่มกบัคนอื่น ๆ ในสงัคม  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ตรีเดช ไชยหา, 2552) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอภาพ
ตัวแทนพม่าในภาพยนตรไ์ทย” ท่ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหเ้ขา้ใจถึงลักษณะของการน าเสนอภาพตัว
แสดงเป็นชาวพม่าและท าความเขา้ใจภาพเหมารวมของชาวพม่าท่ีปรากฎในภาพยนตรไ์ทย โดยใช้
แนวคิดภาพเหมารวมเป็นแนวคิดหลกัในการวิเคราะหภ์าพตวัแสดง จากงานวิจัยพบว่าภาพยนตร์
ไทยได้มีการตอกย า้ถึงการน าเสนอภาพลักษณ์ท่ีเกิดเกิดการผลิตขึน้ซ า้ในแนวเดียวกันเรื่อยมา 
รูปแบบของภาพลักษณ์ท่ีน าเสนอเป็นการสะท้อนลักษณะความเป็นจริงอย่างหน่ึงในสังคม ส่ิงท่ี
เห็นชัดในภาพยนตรคื์ออคติท่ีมีต่อประเทศเพื่อนบา้นอย่างพม่าท่ีถูกน าเสนอออกมาในแง่ท่ีไม่ดี 
เกิดเป็นการสรา้งทัศคติท่ีไม่ดีต่อ “พม่า”  การท่ีภาพยนตรน์ าเสนอภาพลักษณ์ในด้านลบต่อตัว
ละครนัน้ ๆ เกิดเป็นภาพจ าท่ีท าใหผู้ช้มมีทศัคติต่อภาพลกัษณท่ี์เกิดขึน้ในภาพยนตรไ์ปดว้ย 

ภาพเหมารวมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมที่เกิดขึน้ใน
ปัจจุบัน การท่ีส่ือภาพยนตรไ์ดน้ าเสนอภาพลักษณ์ของมาในรูปแบบเดิม ๆ ท าใหค้นดูมีภาพจ า
เหล่านั้นและเกิดความคิดเหมารวมดาวน์ซินโดรมทุกคนว่ามีลักษณะเหมือนกับภาพยนตรท่ี์ได้ดู
เพราะภาพของดาวนซ์ินโดรมท่ีถูกน าเสนอในภาพยนตรน์ั้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย แต่
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การท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติของคนในสังคมท่ีมีต่อภาวะดาวนซ์ินโดรมนัน้เป็นไปไดย้าก 
เพราะปัจจยัการรบัรูส่ื้อของแต่ละบุคคลท่ีไม่เหมือนกนั ทศัคติของผูช้มก็ลว้นมีความแตกต่างกนั 

ตามแนวคิดการรบัรูส่ื้อของคนในสังคมลว้นมีปัจจัยท่ีแตกต่างกันออกไปตามท่ี Wilbur 
Schramm & Roberts (1971) อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรบัรูข้องบุคคล ดงันี ้

1. ประสบการณ ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล 
2. การประเมินข่าวสารท่ีไดร้บัเพื่อตอบสนองวตัถปุระสงคข์องผูร้บัสารเอง 
3 .ภมูิหลงัของแต่ละบุคคลท่ีจะท าใหม้ีความสนใจที่แตกต่างกนัไป 
4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
5. ความสามารถในการการรบัรูข้่าวสาร 
6. บุคลิกภาพและพฤติกรรมในการรบัข่าวสาร 
7. สภาพทางอารมณข์องผูร้บัข่าวสาร 
8. ทศันคติ ท่ีมีต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไป 

ตามท่ี เสรี วงษ์มณฑา (2541) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาพลักษณ์” ไว้ว่า เป็น
องคป์ระกอบระหว่างข้อเท็จจริงและการประเมิณส่วนตัวของบุคคลหน่ึง ซึ่งอาจแตกต่างไปจาก
สภาพความเป็นจริงได้ และภาพลักษณ์นั้นยังก่อให้เกิดอคติในการพิจารณาส่ิงต่างๆ เพราะ
ภาพลกัษณเ์ป็นเร่ืองท่ีฝังใจยากท่ีจะแกไ้ข  ซึ่งตรงกบัท่ี ตรีเดช ไชยหา (2552)  กล่าวไวว้่า แนวคิด
ภาพเหมารวมนัน้ยากต่อการปรบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงความคิด เป็นประสบการณโ์ดยออ้มหรือ
เชื่อตามกันมามากกว่าท่ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีไดร้บัโดยตรง บุคลิกลักษณะและความสามารถ 
หรือส่ิงท่ีเป็นท่ีแสดงออกมาเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ในบุคคลแต่ละคนซึ่งลว้นมีความแตกต่างกัน การท่ีมี
ทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางท่ีดีหรือไม่ดีนั้นก็ย่อมแตกต่างกันออกไป 
ภาพลักษณ์จึงเป็นกระกวนการท่ีเกิดขึน้จากระบบความคิดโดยทางประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม ซึ่งประสบการณ์เหล่านีต้้องอาศัยการตีความและผ่านทัศคติของแต่ละ
บุคคลสอดคลอ้งกับ อ าานวย วีรวรรณ (2540) ท่ีอธิบายว่า ภาพลักษณ์เกิดขึน้จากการปรุงแต่ง 
เป็นการใชก้ระบวนการในการสรา้งภาพลกัษณใ์หเ้กิดภาพตามความตอ้งการที่อยากจะใหเ้กิดขึน้ 

ดงัท่ี เปรมวดี เด่นศิริอกัษร (2562) ไดอ้ธิบายไวถ้ึงเร่ืองการรกัษาและการพฒันาการผูท่ี้มี
ภาวะดาวน์ซินโดรมไว้ว่า ผู้ท่ีมีภาวะดาวน์ซินโดรมสามารถพัฒนาได้หากได้รับการเลี้ยงดูท่ี
เหมาะสม การท่ีจะพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะดาวน์ซินนั้น ควรจะได้รบัการพัฒนาตั้งแต่เด็กเพื่อท่ีจะ
สามารถปรบัตัวอยู่รวมกับคนในสังคมและสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ซึ่งจะสอดคล้องกับ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีพบว่า ผูท่ี้มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั้ง 3 คนล้วนมีความแตกต่างกัน แต่ท่ีทุกคน
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เหมือนกัน คือความเป็นระเบียบ การใชช้ีวิตท่ีตอ้งมีตารางชดัเจนว่าในหน่ึงวันจะตอ้งท าอะไรบา้ง 
ทกุคนลว้นเคยถูกสังคมกลั่นแกลง้ ปฎิเสธว่าไม่มีความสามารถ ขาดโอกาสหลาย ๆ อย่างในการ
ท าส่ิงท่ีตนเองอยากจะท า พฤติกรรมของแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป ท่ีมีบุคลิก
เฉพาะตัวเป็นของตนเอง พวกเขาแค่มีหน้าตาท่ีคล้ายกันอันเน่ืองมาจากความผิดปกติของ
โครโมโซมคู่ท่ี 21 ท่ีถือเป็นความผิดปกติของรา่ยกายในเชิงการแพทย ์แต่การเรียนรูแ้ละพัฒนาการ
นัน้ ขึน้อยู่กับความสามารถและการเลีย้งดูของแต่ละครอบครวั ว่าส่งเสริมเด็กเหล่านีม้ากนอ้ยแค่
ไหน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้กครองของผู้ท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมทใหท้ราบถึงความคิดและ
ทศันคติของผูท่ี้มีคนในครอบครวัเป็นดาวนซ์ินโดรม ว่ามีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณท่ี์ถูกน าเสนอ
ในภาพยนตรไ์ทยอย่างไรบา้ง และไดร้บัรูถ้ึงปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิดขึน้จากการน าเสนอเรื่องดาวนซ์ินโด
รมของส่ือท่ีท าใหค้นส่วนมากเขา้ใจผิดกัน ว่าเด็กเหล่านีไ้ม่สามารถเรียนรูไ้ด ้ไม่สามรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เรียนหนังส่ือหรือท างานไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้วทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละมีพัฒนาการท่ี
แตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัการเลีย้งดขูองผูป้กครองเป็นส่ิงส าคญั  

จากการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสั้น พบว่า การท่ีเลือกใชส่ื้อประเภทสารคดี ท าให้
สามารถน าเสนอภาพลกัษณข์องดาวนซ์ินโดรมไดอ้ย่างเหมาะสม เน่ืองจากแต่ละตวัละครท่ีปราฎ
ในเร่ือง ลว้นแสดงออกมาดว้ยความเป็นธรรมชาติ ไม่ผ่านการประกอบสรา้งตามบทบาทเหมือนส่ือ
ประเภทอื่น เหมือนดังเช่นแนวคิดว่าภาพยนตรส์ารคดีเป็นภาพแทนของความเป็นจริง โดย John 
Grierson ให้ความหมายของสารคดีไว้ว่าเป็นส่ือท่ีสรา้งขึน้จากบริบททางความจริงในสังคมท่ีมี
หลากหลายแง่มมุ เพื่อบันทึกเหตุการณ ์ความคิดและความรูสึ้กผ่านมมุมองของผูส้รา้งภาพยนตร ์
หรือตามแนวคิดของภาพยนตรใ์นฐานะของโฆษณาชวนเชื่อ ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 มีการ
กล่าวอา้งว่า ภาพยนตรส์ารคดีเล่าความเป็นจริงในฐานะส่ือบนัเทิง แต่รูปแบบส่ือชนิดนีก้็สามารถ
ถกูใชเ้พื่อโฆษณาชวนเชื่ออย่างตรงไปตรงมาไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ส่ือประเภทนีจ้ึงมีอิทธิพลต่อการรบัรู ้
ของผู้ชม ท่ีจะเชื่อหรือมีทัศคติต่อเรื่องนั้นๆ เช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของดาวน์ซินโดรม ท่ีถูก
น าเสนอในฐานะของผูด้อ้ยโอกาส น่าสงสารเป็นผูพ้ิการ แต่หากผูส้รา้งเลือกน าเสนอความสามารถ 
และภาพลกัษณใ์นเชิงบวกก็จะท าใหค้นในสงัคมมีทศัคติต่อดาวนซ์ินโดรมที่เปล่ียนไป  

การสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้เรื่องนีเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในการน าเสนอภาพลกัษณ์
ท่ีเหมาะสมของผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม เพื่อท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมมองในดา้นต่าง ๆ ท่ีคนใน
สงัคมมองบุคคลท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรมและการปฏิบัติต่อผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม ทัง้นีก้็เพื่อให้
ตระหนกัถึงความรูสึ้กและผลกระทบท่ีบุคคลเหล่านีจ้ะไดร้บัและเป็นการท าใหส้งัคมรบัรูแ้ละเขา้ใจ
บุคคลเหล่านีม้ากยิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ารคดีสัน้ท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกับผูท่ี้มีภาวะดาวน์

ซินโดรม ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
1.จากการศึกษาวิจยัชิน้นีผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าควรศึกษาตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโด

รมในส่ือชนิดอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากภาพยนตร ์ได ้ละคร รายการโทรทัศน์ ท่ีในปัจจุบันยังมีการ
น าเสนอภาพลักษณข์องผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมในมมุมองท่ีไม่เหมาะสมอยู่ และส่ือประเภทอื่น ๆ 
ก็ลว้นมีอิทธิพลในการรบัรบัของผูช้มท่ีแตกต่างกนัไป 

2. จากการศึกษาวิจัยชิ ้นนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ
ภาพลักษณท่ี์มีความเกี่ยวขอ้งกับภาวะดาวนซ์ินโดรม ไดแ้ก่ ภาพลกัษณข์องผูท่ี้มีภาวะออทิสติก 
ภาพลกัษณข์องผูพ้ิการในสังคมไทย ท่ีปัจจุบันยังมีการน าเสนอภาพลกัษณข์องกลุ่มคนเหล่านีใ้น
รูปแบบท่ีไม่เหมาะสมอยู่ 

3. การศึกษางานวิจัยชิน้นีเ้ป็นการศึกษาภาพลกัษณข์องตวัละครท่ีมีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
และการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมและผูป้กครองท่ีดูแลเท่านัน้ ขอ้มลูท่ีไดจ้ึงไม่ครอบคลุม
ถึงความคิดและทัศคติของผูช้มทีไดร้บัชมภาพยนตรท่ี์มีเนือ้หาเกี่ยวกับผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านความคิดเห็นของผู้ชมทั่วไป  เพื่อให้ได้ทราบถึงผลของการ
น าเสนอภาพลกัษณด์าวนซ์ินโดรมในภาพยนตรท่ี์มีผลต่อความคิดและทศัคติของผูช้ม 

4. ในส่วนของการสรา้งภาพยนตรท่ี์มีเนือ้หาเกี่ยวกับดาวนซ์ินโดรม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ว่าควรน าเสนอภาพลักษณ์ของดาวนซ์ินโดรมไดห้ลากหลายมากกว่านี ้เน่ืองจากงานวิจัยชิน้นีม้ี
ขอ้จ ากัดในเรื่องของความยาวของภาพยนตรส์ารคดีสั้น จึงท าให้ไม่สามารถน าเสนอมุมมองท่ี
ครบถ้วนได้ จึงมีขอ้เสนอแนะให้สรา้งสรรคส่ื์อท่ีมีความยาวมากกว่านี ้ได้แก่ ภาพยนตรส์ารคดี 
ท่ีมีการแบ่งเป็นตอน เน่ืองด้วยรูปแบบท่ีแบ่งจ านวนเป็นหลายตอนจะท าให้สามารถน าเสนอ
ภาพลักษณ์ได้หลากหลายมากขึน้ เพื่อให้สังคมได้รบัรูมุ้มมองท่ีแตกต่างออกไปจากงานวิจัย
สรา้งสรรคช์ิน้นี ้ 
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แบบสมัภาษณส์ าหรบัผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
 
1.ใหด้รููปภาพจากภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ือง 

   
ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊าก 

  
ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ 

   
ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์

1.1 คนในรูปเหมือนตวัเองใช่หรือไม่ 
1.2 ชอบหรือไม่ชอบรูปท่ีเห็น 

2. เคยโดนคนลอ้หรือแกลง้ไหม เล่าใหฟั้งหน่อย 
3. คิดว่าตวัเองเหมือนคนอื่นหรือแตกต่างจากคนอื่น 
4. เสือ้ผา้ท่ีแต่งตวัมาวนันี ้ใครเลือกให ้ท าไมชอบชดุนี ้
5. ใน 1 วนัท าอะไรบา้ง 
6. สงัเกตพฤติกรรมและท าการบนัทึก 
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แบบสมัภาษณส์ าหรบัผูป้กครองผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
 
1.คิดว่าภาพลกัษณท่ี์ปรากฏในภาพยนตรท์ัง้ 3 เร่ืองเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

   

ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองโว๊กว๊าก 

  

ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองเอ๋อเหรอ 

   

ภาพจากภาพยนตรเ์ร่ืองเดอะดาวน ์

 

2. ส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่างระหว่างภาพลกัษณใ์นภาพยนตรก์บัความจริงเป็นอย่างไร 
3. คิดว่าคนในสงัคมมองผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมเป็นอย่างไร 
4. มีปัญหาอะไรบา้งท่ีเกิดขึน้กบัการดแูลผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
5. เล่าถึงความรูสึ้กท่ีมีลกูหรือตอ้งดแูลผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรม 
6. ผูท่ี้มีภาวะดาวนซ์ินโดรมที่อยู่ในการดแูลเป็นคนอย่างไร  
6.1 ช่วยเหลือตนเองไดม้ากนอ้ยแค่ไหน สามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
6.2 การเรียนรู ้พฒันาการเป็นอย่างไร 
6.3 นิสยัใจคอ ทศันคติเป็นอย่างไร 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศวิตา ศีลตระกูล 
วัน เดือน ปี เกิด 19 พฤศจิกายน 2537 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2559   

ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาการผลิตภาพยนตรแ์ละส่ือดิจิทลั   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 363 ถนนอิสรภาพ เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพ 10600 
รางวัลที่ได้รับ Winner Audience Award (National Competition), shnit International 

Short film festival 2016   
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