จากละครไทยส่ ู การส่ งออก

คอลัมน์ : ดุลยภาพ ดุลยพินิจ
มติชน (กรอบบ่ าย)
ฉบับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิ ดศักราชกันด้วยเรื่องเบาๆ ก่อนนะคะ สาหรับท่านที่เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวในประเทศคง
จะพบนักท่องเที่ยวจีนอยูท่ วั่ ทุกหัวระแหง ท่านผูอ้ ่านที่ติดตามข่าวมติชนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 ที่ผา่ นมา
คงได้เห็นข่าวภาพยนตร์ จีนที่เปลี่ยนโฉมหน้าให้กบั การท่องเที่ยวไทย ทั้งๆ ที่เป็ นภาพยนตร์ ตน้ ทุนสร้างต่าแค่
30 ล้านหยวน ของดาราตลกจีนชื่อ ซวี เจิง ชื่อ Lost in Thailand ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ได้ทาหน้าที่ช่วย
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทย ถ่ายทอดเรื่ องความมีน้ าใจของคนไทย วิถีชีวติ ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว
และการปล่อยโคมลอยในภาคเหนือ จนทาให้ผชู ้ มภาพยนตร์ ในประเทศจีนมาตามรอยภาพยนตร์ เรื่ องนี้อย่าง
อุ่นหนาฝาคัง่ ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เรี ยกว่าต้องแย่งกันหาที่กินแข่งกับนักท่องเที่ยวจีนทีเดียว ทาให้สถิติจานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยพุง่ ขึ้น 5 เท่า ทั้งๆ ที่หนังเพิง่ ทารายได้แค่ 1,000 ล้านหยวน
คาดกันว่าภาพยนตร์ เรื่ องนี้น่าจะสร้างรายได้ 4,000 ล้านหยวน ถึงตอนนั้น นักท่องเที่ยวจีนที่สนใจมา
ไทยย่อมจะต้องสู งขึ้นอีกมาก ภาพยนตร์ และละครไทยจึงน่าจะเป็ นเครื่ องมือในการขยายตลาดการค้าและ
บริ การท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ

ทีจ่ ริงแล้ว ภาพยนตร์ไทยและละครโทรทัศน์ไทยได้ทาให้คนจีนรู้จกั ประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยผ่านสถานี โทรทัศน์แห่ งชาติและท้องถิ่นของจีน แต่ช่องทางเผยแพร่ ที่สร้างกระแสใน
จีนที่ดีที่สุดกลับเป็ น เว็บวิดีโอต่างๆ เช่น www.youku.com , www.tudou.com และ www.funshion.com ใน
ปี พ.ศ.2554-2555 สถานี โทรทัศ น์ข องมณฑลอันฮุย จะนาเข้าละครโทรทัศน์ไทยถึ ง 10 เรื่ อง ท าให้ป้อง
(ณวัฒน์) กลายเป็ นดาราในดวงใจของสาวจีนไปด้วย
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อะไรเป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนแห่ งความสาเร็ จของละครไทย จากการศึกษาของ อาจารย์ ดนัยธัญ
พงษ์ พชั ราธรเทพ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ พบ
สื่ อจีนวิจารณ์ละครไทยว่า สู ตรของละครไทยอยูท่ ี่การใช้ความรุ นแรง เลิฟซี น และความเข้าใจผิดระหว่าง
คู่รัก ฟังดูแล้วน่าตกใจนะคะ เกือบเหมือนภาพยนตร์ ของสหรัฐ ซึ่ งเราคิดว่าเขามักเน้น Sex-Greed-Violence
แต่ดว้ ยจุดเด่นของละครไทยที่
1) เนื้อหาที่ไม่ซบั ซ้อน แยกผูด้ ีและผูร้ ้ายออกจากกันได้ง่าย
2) ดาราไทยหน้าตาดี แต่ล ะคนสวยหล่ อแบบมี เอกลัก ษณ์ ไ ม่เป็ นพิ มพ์เดี ยวกันแบบพระเอก
นางเอกเกาหลี
3) ทิวทัศน์ ประเทศไทยสวยงาม
ส่ วนจุดอ่อนก็คือ ขาดอัตลักษณ์ ดา้ นวัฒนธรรมในเนื้ อหาละคร อธิ บายง่ายๆ ว่าไม่มีการถ่ายทอด
ความเป็ นไทย ในขณะที่ละครเกาหลีเป็ นเนื้อย่างเกาหลี แทนที่ละครไทยจะเป็ นส้มตายาเนื้ อกลับกลายเป็ น
เนื้อบด เนื้อทอด หรื อไอศกรี มไป
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ทีจ่ ริงเคล็ดลับแห่งความสาเร็จของละครไทยไม่ได้เกิดจากเนื้อในของละครเรา แต่เกิดด้วยเหตุผล

หลัก 3 ประการคือ
1)

รัฐบาลจีนควบคุมการนาเข้าภาพยนตร์เพื่อเป็ นการตอบโต้ละครเกาหลี แม้จีนจะยอมให้ละคร
เกาหลี เข้าจี นเพื่อลดอิ ทธิ พลของละครญี่ ปุ่น แต่ละครจี นกลับถู กจากัดเวลาออกอากาศใน
เกาหลี จึงเกิดช่องว่างที่ทาให้เราเข้าได้ ถึงแม้ไทยจะมีโอกาสตีต้ืนเพราะโอกาสอานวย แต่ยงั
ห่ างชั้นเกาหลีอยูม่ ากดังตารางที่ 1 ละครท็อปฮิต 5 อันดับแรกของเรามีผเู้ ข้าชมประมาณร้อย
ละ 10 ของผูเ้ ข้าชมละครเกาหลี

2)

เนื้ อหาประวัติศาสตร์ ของภาพยนตร์ และโทรทัศน์ในเกาหลี ไม่ตรงกับของจีน ในส่ วนที่คาบ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทาให้เกิดความรู ้สึกขัดแย้งกัน และ

3)

ละครไทยมีราคาต่ากว่าราคาละครเกาหลี ข้อนี้ อาจทาให้ละครช่อง 3 ไม่แพร่ หลายในจีนเท่า
ช่อง 5 ในสถานี โทรทัศน์ในจีนและมีการเผยแพร่ ในเว็บวิดีโอ แต่ไม่ผา่ นสถานี โทรทัศน์ใน
จีนที่ตอ้ งซื้ อลิขสิ ทธิ์
ในขณะที่ ล ะครไทยแนวรั ก กุ๊ ก กิ๊ ก แบบตบจู บ หรื อ ตบกระจาย ได้ใ จแม่ บ ้า นและสาวๆ ในจี น
ภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ โฆษณากลับไปสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยว่าเป็ นประเทศที่อารยะ
แล้ว เช่ น โฆษณายาสระผมที่ ว่าด้วยแรงปรารถนาของเด็กหู หนวกที่จะเป็ นนักไวโอลิ น โฆษณา ความ
มุ่งมัน่ ของทีมฟุตบอลเกาะปั นหยี
ภาพยนตร์ แหวกกระแสสังคมเช่น "รักแห่งสยาม" และ "อยากรักก็รักเลย" ที่แสดงถึงความรักในเพศ
เดียวกันอย่างละมุนละไมแต่ไม่ถึงเนื้อถึงตัว
หรื อเรื่ อง "แฟนฉัน" และ "สิ่ งเล็กๆ ที่เรี ยกว่ารัก" ซึ่ งเป็ นตัวอย่างของภาพยนตร์ ที่จุดประกายความ
รักแบบที่คนจีนบอกว่าดูแล้ว "อิ่มเอมใจ"

นี่ยังไม่ นับความสามารถของผู้สร้ างภาพยนตร์ ไทยแนวลึกที่ไปชนะรางวัลภาพยนตร์ ที่
เมืองคานส์

เราต้องยอมรับว่า สื่อละครและภาพยนตร์ไม่ใช่แค่เรื่ องบันเทิงอีกต่อไป แต่เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร

ภาพลัก ษณ์ และเป็ นเครื่ องมื อครอบงาทางวัฒนธรรมต่ อเนื่ องไปถึ งการเข้า ถึ ง การตลาดได้อีก ด้วย แต่
ในขณะนี้จุดแข็งของไทยโดยเฉพาะละครยังพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและหน้าตาบุคลิกของดารา ยังไม่ได้
อาศัย ความสามารถสร้ า งสรรค์ศิ ล ปะ นวัตกรรมการถ่ า ยทอด รั ฐ จึ ง ควรมี บ ทบาทส่ ง เสริ ม ละครที่ มี
นวัตกรรม และมีการแสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เชื่ อมัน่ ในความดี (เช่น เรื่ องเหนื อเมฆ 2) เพื่อให้
ละครไทยสามารถตีตลาดทั้งในจีนและยึดหัวหาด ASEAN ได้ก่อนประเทศอื่น
นโยบายของภาครัฐน่าจะเป็ นการร่ วมกับกลุ่ม AEC ต่อรองให้จีนเปิ ดตลาดภาพยนตร์ ต่างประเทศใน
ประเทศจี นให้แก่ ป ระเทศในภู มิ ภาค ซึ่ ง การสร้ า งภาพยนตร์ และละครเพื่ อส่ ง ออกของไทยน่ า จะเป็ น
อุตสาหกรรมที่ได้เปรี ยบประเทศสมาชิก AEC ด้วยกัน

ข้ อสาคัญอย่ าพยายามเอาการเมืองไปยุ่งกับละคร!!
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