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บทคัดยอ 

งานศึกษาเร่ือง “กระบวนการกลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร” มีจุดประสงคเพ่ือศึกษา

ถึงการเขามาของกระแสโลกาภิวัตนท่ีสงผลใหเกิดการเติบโตข้ึนของกิจการภาพยนตรในไทยและศึกษาถึง

กระบวนการการกลายเปนนักพากย การสะสมทุน การปรับตัวของทีมพากยพันธมิตรในวงการพากยเสียงท่ีมีการ

แขงขันเพ่ิมมากข้ึน โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณอยางเปนทางการและ

สังเกตการณอยางไมมีสวนรวมกับนักพากยทีมพากยพันธมิตร จํานวน 6 คน โดยคัดเลือกจากนักพากยอยูกับทีม

พากยพันธมิตรมาต้ังแต 10 ป ข้ึนไป เคยออกรายการโทรทัศนในฐานะนักพากยทีมพากยพันธมิตร และปจจุบัน

ยังคงพากยเสียงใหกับทีมพากยพันธมิตรอยู 

 ผลการศึกษาพบวาการเขามาของกระแสโลกาภิวัตนท้ังในมิติเทคโนโลยี (Technoscape) และมิติดาน

เศรษฐกิจ (Financescape) ทําใหเกิดการเติบโตของกิจการภาพยนตรในประเทศไทย มีการเขามาลงทุนจัดต้ังบริษัท

ตัวแทนจําหนายภาพยนตรจากตางประเทศ ซึ่งแฝงมาดวยมิติดานสื่อ ขาวสาร (Mediascape) คือการเผยแพรสาร

ของ โลกเสรี ผานภาพยนตรตางประเทศท่ีถูกนําเขามาฉายในประเทศไทย การเติบโตของกิจการภาพยนตรไดสงผล

ใหเกิดการเพ่ิมจํานวนข้ึนของอาชีพนักพากยและเกิดพ้ืนท่ี (Field) สําหรับนักพากยในการเขาถึงทรัพยากรเพ่ือเขาสู

กระบวนการกลายเปนนักพากย โดยเร่ิมตนจากการถูกหลอหลอมและซึมซับการพากยเสียงมาจากสภาพแวดลอมจน

เกิดเปนความตองการท่ีจะมีแนวจริต (Habitus) ของนักพากย จึงนําไปสูการแสวงหาทุนทางวัฒนธรรมผานการ

เรียนรู ฝกฝน วิธีการพากยเสียงมาจาก Field หรือ พ้ืนท่ีของการเรียนรู อันไดแก หองพากย และ โรงภาพยนตร 

และนําทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีไปแลกเปลี่ยนเปนทุนประเภทอ่ืน ๆ ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง

สัญลักษณ ในพ้ืนท่ีของการทํางาน คือหองพากย และมีการใชพ้ืนท่ีของการบริโภคอยางพ้ืนท่ีโรงภาพยนตรและพ้ืนท่ี

ออนไลนในการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดในการประกอบอาชีพนักพากยตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สําหรับการทํารายงานศึกษาเฉพาะบุคคลชิ้นนี้คงจะกลายเปนเคร่ืองเตือนใจอยางหนึ่ง

ของผูศึกษาวาทุกอุปสรรค ทุกความยากลําบาก ทุกปญหา ที่ถาโถมเขามาหาเรานั้น สุดทายแลวจะมี

ทางออกและจุดสิ้นสุดรอเราอยูเสมอ งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําใหผูศึกษาไดพบเจอกับผูคนใหมๆ ไดรูจักการ

อดทนกับการทํางานที่ตอเนื่องยาวนาน และไดรูวาตัวเองก็ทําไดเหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมอาจเกิดข้ึนได

เลยหากไมมีเหลาอาจารย ผูใหสัมภาษณ ครอบครัวและเพื่อนๆที่ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจผูศึกษา

จนสามารถทํางานนี้ออกมาไดสําเร็จ 

ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาตราจารย ชินวร ฟาดิษฐี หรือ “พี่โฟลค” ผูที่มีสวนชวย

อยางมากในการทําใหงานวิจัยเลมนี้ ต้ังแตรับเปนอาจารยที่ปรึกษา และเสียสละเวลาในการทํางานมา

คอยชวยแนะนํา ชี้แนะ ไปจนถึงคอยใหกําลังใจและขนมแสนอรอยหลายอยางเพื่อใหผูศึกษาอดทนและ

เขมแข็งจนทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีคะ ขอขอบคุณกรรมการสอบ ผูชวยศาสตราจารย 

กุลศิริ อรุณภาคย สําหรับคําแนะนําและขอติชมเพื่อใหตัวงานมีคุณภาพมากข้ึนคะ และขอขอบคุณ

อาจารยภาคมานษุยวิทยาทุกทานทีใ่หความรูและเปดมุมมองทางความคดิในหลายๆอยางใหแกผูศกึษามา

ตลอดทั้ง 4 ปนี้ดวยคะ 

 ขอขอบคุณนักพากยทีมพากยพันธมิตรทุกทาน ทั้งนาโตะ นาต่ิง อาเกรียง อานุช พี่ภา และพี่ต้ัม   

สําหรับการเสียสละเวลาอันมีคามาพูดคุย และคอยใหขอมูลแกผูศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะนาต่ิง ที่จํา

ยินดีใหขอมูลและคอยชวยเหลือจนผูศกึษาสามารถติดตอกับทีมพากยพนัธมิตรได และขอขอบคุณสําหรับ

การตอนรับที่อบอุนจากนักพากยทกุทานในทุกคร้ังที่ผูศึกษาไดไปเยือน ณ หองพากยของทีม หากไมมีทุก

ทานงานวิจัยเลมนี้คงไมอาจสําเร็จออกมาไดเชนนี้ 

 และที่ขาดไปไมได ขอขอบคุณแมที่คอยรับฟงคําบนในเวลาที่คดิอะไรไมออก คอยใหกําลังใจและ

พาไปกินของอรอยๆในเวลาที่เครียด ไปจนถึงชวยหาหนังสือ หาขอมูลทฤษฏี กันเลยทีเดียว ขอบคุณ

เพื่อนๆที่อยูในการดูแลของพี่โฟลคอีก 3 คน ทั้งตอ แจง ออย ที่อดทนและคอยใหกําลังใจกันจนผานพน

มาไดดวยกัน ขอบคุณดาและพี่เท็นที่อุตสาหนั่งรถมาไกลเพือ่ที่จะไปสมัภาษณเปนเพื่อนและคอยรับฟงคํา

บนจนดึกด่ืนอยูบอยคร้ัง ขอบคุณเพื่อนๆในกลุมทั้ง แบมแบม ยีนส มุก เหม่ียวเม้ียว เฟอง และขนุน ที่

คอยใหกําลังใจ คอยรับฟง และฝาฟนดวยกันมา ขอบคุณสําหรับความทรงจําดีๆที่มอบใหกันตลอด 4 ปที่

ผานมานี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ไดเขามาทําใหงานนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณมากคะ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ  

 นักพากย (Voice Actor)  คือ อาชีพท่ีใหเสียงแกตัวละครในภาพยนตร ละครทีวี การตูน สาร

คดี และส่ือจากตางประเทศ ดวยภาษาท่ีแตกตางกันไปจากภาษาตนฉบับของภาพยนตรหรือส่ือนั้นๆ 

เพื่อใหผูชมเขาใจเนื้อหาของส่ือบันเทิงเหลานั้นดวยภาษาแมของตนเอง นักพากยเปรียบเสมือนผูทํา

หนาท่ีเปนส่ือกลาง ระหวางตัวภาพยนตรตางประเทศกับผูชม เปนการส่ือสารขามวัฒนธรรมรูปแบบ

หนึ่งอีกท้ังยังเปนการสะทอนวัฒนธรรม คานิยม ของสังคมนั้นๆดวย (Fabio Fasoli, 2016: 2) ผาน

การแทรกมุขตลก ประโยคยอดฮิต ท่ีอิงมาจากเหตุการณ ขาวสาร ของสังคมในขณะนั้น เพื่อใหผูชม

สามารถเขาใจเนื้อหาและไดรับความบันเทิงไดงายข้ึน และกวาท่ีจะสามารถกาวสูการเปนนักพากย

เพื่อสรางสรรคผลงานใหแกผูชมไดนั้น ตองผานการฝกฝนมาอยางโชกโชน นอยคนท่ีจะรูวา

กระบวนการทํางานของนักพากยเปนอยางไร บางคนอาจคิดวาการเปนนักพากยนั้นไมใชเรื่องยาก 

เพียงแคมีความมุงมั่นต้ังใจ อานหนังสือออก อานบทไปตามหนังไดก็สามารถเปนนักพากยไดแลว แต

ในความเปนจริงการจะเปนนักพากยนั้นยังจําเปนตองมีปจจัยอื่นๆประกอบอีกมาก (ทฉัตรีย พิลึก

ภควัต, 2545 : 56 - 57) 

เมื่อพูดถึงการพากยในประเทศไทยท่ีไมใชการพากยภาพยนตรนั้นก็มีอยูดวยกันหลากหลาย

รูปแบบ ไมวาจะเปนการพากยโขน พากยหนังใหญ ท่ีเปนการพากยบรรยายเพื่อดําเนินเรื่อง การ

พากยเสียงในละครวิทยุ การพากยกีฬา เชน การพากยกีฬามวยไทย กีฬาฟุตบอล ท่ีเปนการบรรยาย

เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการแขงขัน การพากยเหลานี้มีความแตกตางจากการพากย

ภาพยนตรท่ีเนนความสมจริงของอารมณ ความรูสึก ของตัวละครในภาพยนตร โดยการพากย หนังใน

ประเทศไทยเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2470 เนื่องดวยในชวงนั้นบริษัทและโรงภาพยนตรตางๆไดมีการ

นําเขาภาพยนตรตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตรพูดไดหรือภาพยนตรท่ีตัว

ละครในเรื่องจะมีการพูดบทไปตามเนื้อเรื่อง เชนเดียวกับภาพยนตรในปจจุบัน ซึ่งนอกจากการพากย

ภาพยนตรตางประเทศท่ีเกิดข้ึนในชวงยุคนี้แลว ภาพยนตรไทยเองก็เริ่มมีการผลิตหนังเสียงข้ึนมาและ
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ใชการพากยเขามาในกระบวนการผลิตภาพยนตรดวยเชนกัน จึงทําใหการพากยเสียงในภาพยนตร

ไทยและตางประเทศนั้นมีควบคูกันไป (เพิ่งอาง, 2545 : 58 - 59) 

ลักษณะของการพากยนั้นไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน เชน  

การพากยในยุคหนังเสียงหรือภาพยนตรพูดได ต้ังแตชวงป พ.ศ. 2470 นักพากยจะตองทําการพากย

สดไปพรอมกับภาพยนตรท่ีฉายตามโรงหนังหรือหนังกลางแปลงตามสถานท่ีตางๆอุปกรณท่ีใชจะเปน

เพียงไมโครโฟนหรือโทรโขงเพื่อใหผูชมไดยิน ในขณะท่ีปจจุบันในชวงทศวรรษ 2510 เปนตนมาเปน

ยุคท่ีมีการบันทึกเสียง หนังวิดีโอเทป หนังแผนซีดี และยุคท่ีโทรทัศนนั้นไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย ลักษณะการพากยในยุคนี้จะเปนการพากยท่ีสามารถบันทึกเสียงพากยแบบแยกเสียงแลว

นําไปใสในภาพยนตรหรือโทรทัศนทีหลังได (มิ่งขวัญ เจียประเสริฐ, 2542: 153-158) 

ดวยการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้เอง สงผลใหกิจการภาพยนตร ความ

บันเทิง และลักษณะการพากยเสียงเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีดวย มีส่ือบันเทิงถูกนําเขามาจาก

ตางประเทศเปนจํานวนมากเพราะใชตนทุนนอยกวาและเพื่อใหส่ือบันเทิงเพียงพอตอความตองการ

ของผูชมท่ีเพิ่มจํานวนข้ึน นักพากยจึงเปนท่ีตองการในการใหเสียงภาษาไทยกับส่ือตางประเทศ

เหลานั้นดวย (เพิ่งอาง, 2542: 153-158) จึงทําใหเกิดทีมพากยอิสระมากข้ึนตามมา อยางเชน ทีม

พากยอินทรี และ ทีมพากยพันธมิตร ซึ่งเปนทีมพากยท่ีมีช่ือเสียงในการพากยภาพยนตรตางประเทศ 

เปนหนึ่งในทีมพากยท่ีสรางความประทับใจและเปนท่ีจดจําของแฟนหนังชาวไทยมายาวนานหลายป  

ทีมพากยพันธมิตร เปนหนึ่งในทีมพากยท่ีสรางความประทับใจและเปนท่ีจดจําของแฟนหนัง

ชาวไทยมายาวนานกวา 25 ป โดยจุดเดนท่ีทําใหทีมพากยพันธมิตรแตกตางจากทีมพากยอื่นคือการ

เพิ่มสีสัน มอบความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะใหกับผูชมดวยมุขตลกท่ีใสเขาไปในเสียงพากยไทย

ของภาพยนตร โดยมุขตลกสวนใหญจะเปนการนําเหตุการณในปจจุบันมาแทรกหรือเติมแตงในบท

ภาพยนตรผานเสียงพากยอันเปนเอกลักษณท่ีสรางเสนหใหแกตัวละครมากมาย โดยภาพยนตรท่ีทีม

พากยพันธมิตรไดฝากผลงานเอาไวเชน ฟงอวิ๋น ข่ีพายุทะลุฟา, คนเล็กหมัดเทวดา (Kung Fu 

Hustle), Rush Hour (คูใหญฟดเต็มสปด), The lord of the ring ภาค 1-3 เปนตน แตเมื่อนัก

พากยในทีมสวนใหญเริ่มมีอายุมากข้ึน สงผลใหความสามารถในการคิดมุขตลกนั้นไมล่ืนไหลหรือตลก

เหมือนแตกอน  จึงทําใหคุณโตะ พันธมิตร หัวหนาทีมมีความคิดท่ีจะยุติทีมพากยพันธมิตรอยางถาวร
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เพื่อรักษาคุณภาพงานของทีมเอาไว แตหลังจากท่ีมีขาวเกี่ยวกับการยุบทีมพากย เวลาผานไป 2 ป 

โตะ พันธมิตร หัวหนาทีมก็ตัดสินใจไมยุบทีมและรับงานตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันทีมพากย

พันธมิตรยังคงรับงานพากยอยูโดยเฉพาะภาพยนตร ซีรี่ส การตูน รวมท้ังภาพยนตรตางประเทศใน

เครือสหมงคลฟลมและมงคลเมเจอรและซีรี่ส ท่ีออกอากาศทางชองสถานีโทรทัศนตางๆ อยาง 

Workpoint TV และ ชอง 9 มาจนถึงปจจุบัน (ไทยพีบีเอส, 2556: ออนไลน) 

การพากยยังคงมีการเปล่ียนแปลงไปอยางตอเนื่องมีบริษัทผูผลิตภาพยนตรรายใหญจาก

ตางประเทศเขามาผลิตและจัดจําหนายภาพยนตรในประเทศไทยมากข้ึน มีการคัดเลือกนักพากยเพื่อ

มาใหเสียงพากยในภาพยนตรของบริษัทผูผลิตภาพยนตรเหลานั้นมากข้ึน โดยสวนมากจะเปนการคัด

ดารา นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเปนผูใหเสียงภาษาไทย ซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดในการดึงดูดใหผูชม

เขามาชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆมากข้ึน ตัวอยางเชน ภาพยนตรการตูนจากคายดิสนีย (Disney) ท่ีไดมี

การนําเอาดารา นักแสดง และนักรองท่ีมีช่ือเสียงมาใหเสียงพากยแกตัวละครตางๆในภาพยนตร เพื่อ

ดึงดูดใหแฟนคลับและผูท่ีช่ืนชอบในดาราเหลานั้นมาชมภาพยนตรกันมากข้ึน (รจนกร แบงทิศ, 2554: 

4-5) หรือการเขามาของอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดนักพากยหนาใหม เกิดการแขงขันมากข้ึน และเกิดชอง

ทางการจางงานผานโซเชียลมีเดีย เชน การนํา Youtuber อยางเกไก สไลเดอร, ไปรท สไลเดอร หรือ 

เบล ขอบสนาม ซึ่งลวนแลวมีช่ือเสียงในโลกออนไลนและมีนําเสียงท่ีคอนขางมีเอกลักษณมาใหเสียง

พากยในการตูนเรื่อง One Piece: Stampede เปนการนําเอาผูท่ีมีช่ือเสียงในโลกโซเชียลมาเปนหนึ่ง

ในกลยุทธในการดึงดูดผูชม (โฟวดี คอมมิวนิเคช่ัน, 2562: ออนไลน) 

จะเห็นไดวาเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนในปจจุบันไดทําใหใครๆก็สามารถเปนนักพากยไดผานการ

พากยเสียงของตนเองและเผยแพรลงในโซเชียลมีเดีย ดารานักแสดงเริ่มถูกดึงมาพากยหนังมากข้ึนเพื่อ

เปนกลยุทธทางการตลาด แตการท่ีบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนหนึ่งจะสามารถอยูยั้งยืนยงในสังคมในหลาย

ยุคหลายสมัยไดนั้นไมไดเปนกันไดทุกคน แตทีมพากยพันธมิตร เปนทีมพากยท่ีรับความนิยมจากคน

ไทย ไดฝากผลงานเอาไวมากมายตลอดหลายปท่ีผานมานี้ อะไรท่ีทําใหพวกเขายังคงอยูเปนทีมหรือ

เปนนักพากยท่ียังเปนท่ีพูดถึงได เหตุผลอะไรท่ีทําใหพวกเขากลายมาเปนนักพากยมืออาชีพ พวกเขามี

การฝกฝน เรียนรู ทักษะการพากยและสะสมทุนอะไรบาง อยางไร มีของดีอะไร แลวพวกเขานํามาตอ

ยอดจนกลายเปนอยางทุกวันนี้ และพวกเขามีการปรับตัวอยางไรตอการเพิ่มข้ึนของนักพากยหนาใหม

และการพากยเสียงใหกับส่ือความบันเทิงและภาพยนตรในปจจุบัน 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษากระแสโลกาภิวัตน ท่ีสงผลใหเกิดการเติบโตข้ึนของอุตสาหกรรมภาพยนตรในไทย

และนําไปสูการเพิ่มจํานวนของอาชีพนักพากยข้ึน ต้ังแตชวงปทศวรรษ 2470 ถึงปจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาถึงการสะสมทุนและกระบวนการการกลายเปนนักพากยของทีมพากยพันธมิตร 

3. เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของนักพากยทีมพากยพันธมิตรเพื่อความอยูรอดตอการเปล่ียนแปลง

ของวงการพากยเสียงท่ีมีการแขงขันเพิ่มมากข้ึน 

1.3 คําถามของการศึกษา 

การเขามาของกระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสงผลตอกิจการภาพยนตรและการพากย

เสียงในประเทศไทยอยางไรและทําใหเกิด Field หรือพื้นท่ีสําหรับนักพากยอยางไรบาง รวมไปถึงนัก

พากยมีการใช Field หรือพื้นท่ีใดบาง ในการสะสมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเขาสูการประกอบอาชีพนัก

พากย มีการแลกเปล่ียนและใชทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ

ภายในพื้นท่ีอยางไรและนักพากยมีการใชพื้นท่ีในการปรับตัวเพื่อการอยูรอดอยางไร 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย  

การเขามาของเทคโนโลยีภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหเกิดการเขามาของภาพยนตร

ตางประเทศนําไปสูการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยอยางรวดเร็วและสงผลให

เกิดการเพิ่มจํานวนของอาชีพนักพากยและสรางพื้นท่ีในการสะสมทุนสูการเปนนักพากยตามไปดวย 

ซึ่งการกาวเขาสูการเปนนักพากยนั้นจะตองมีการสะสมทุนทางวัฒนธรรมหรือทักษะเกี่ยวกับการ

พากยเสียงมาอยางยาวนานเพื่อนําไปแลกเปล่ียนเปนทุนประเภทอื่นไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุน

ทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ ใน Field (พื้นท่ี) ท่ีมีทุนประเภทตางๆอยูใน หองพากย โรง

ภาพยนตร และพื้นท่ีออนไลน อีกท้ังพื้นท่ีเหลานี้ยังเปนพื้นท่ีในการปรับตัวไปตามเทคโนโลยี การ

แขงขัน และความตองการของผูชมเพือ่ความอยูรอดในวงการนักพากยของทีมพากยพันธมิตร 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

งานช้ินนี้จะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของภาพยนตรและการพากยเสียงในประเทศ

ไทยต้ังแตชวงปทศวรรษ 2470 ถึงชวงปจจุบัน เพราะเปนชวงท่ีเริ่มมีการนําภาพยนตรตางประเทศเขา

มาฉายจนนําไปสูการเติบโตของกิจการภาพยนตรในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และทําใหเกิดการเพิ่ม

จํานวนของนักพากยหนัง ข้ึนในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยจะศึกษาผานแนวคิดโลกาภิวัตน 

(Globalization) จากนั้นจะทําการศึกษาเกี่ยวกับการกระบวนการกลายเปนนักพากยของนักพากยทีม

พากยพันธมิตรผานแนวคิดเรื่องฮาบิทัส (Habitus), ทุน (Capital), สนาม (Field) ของปแอร บูรดิเยอ 

(Pierre Bourdieu) เพื่อศึกษาถึงการเริ่มตนสะสมทุนสูการประกอบอาชีพนักพากยและการสะสมทุน 

การแลกเปล่ียนทุนหลังจากเขาสูการเปนนักพากยแลวรวมไปถึงศึกษาการปรับตัวของนักพากยทีม

พากยพันธมิตรเพื่อความอยูรอดในการประกอบอาชีพนักพากยในพื้นท่ี (Field) อยางพื้นท่ีหองพากย 

โรงภาพยนตร และพื้นท่ีออนไลน 

1.5.2 ขอบเขตเชิงพื้นท่ี 

ผูศึกษาจะใชพื้นท่ีของ บริษัท สหพันธมิตร ซาวด แอนด ฟลม จํากัด ซึ่งเปนสถานท่ีสําหรับ

การทํางานของนักพากยทีมพากยพันธมิตร ในการสัมภาษณและสังเกตการณเพื่อรวบรวมขอมูลนําไป

เรียบเรียงและทําการวิเคราะหตอไป 

1.6 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพื่อให

ไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นท่ีศึกษา โดยทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและสังเกตการณรวมถึง

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ และส่ือออนไลนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา 

วิธีการเก็บขอมูล ผูศึกษาไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปนขอมูล 2 ระดับ ไดแก ขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) และ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี ้
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1.6.1 ขอมูลทุติยภูมิ 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ และอินเทอรเน็ตท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวของกับประวัติภาพยนตรตางประเทศท่ีแพรกระจายเขามาในประเทศไทยต้ังแตชวงปพ.ศ. 

2470 จนถึงปจจุบันเพราะในชวงปนั้นเปนชวงท่ีเริ่มเกิดนักพากยข้ึน พัฒนาการของการพากยหนัง

และนักพากยในประเทศไทย, แนวคิดทฤษฏีโลกาภิวัตน (Globalization), แนวคิดฮาบิทัส (Habitus) 

ทุน (Capitals) และ พื้นท่ีหรือ Field ของ ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Boudieu) เพื่อศึกษากระบวนการ

เขาสูวงการนักพากยและการปรับตัวของนักพากย ทีมพากยพันธมิตร 

1.6.2 ขอมูลปฐมภูมิ 

ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลโดยการลงพื้นท่ีภาคสนามซึ่งก็คือหองพากยของทีมพากย

พันธมิตร โดยการสัมภาษณอยางเปนทางการ คือมีการนัดสัมภาษณกับนักพากยทีมพันธมิตรจํานวน 

6 คนท่ีปจจุบันยังคงพากยเสียงใหกับทีมพากยพันธมิตร ไดแก คุณปริภัณฑ วัชรานนท คุณสุภาพ ไชย

วิสุทธิกุล คุณเกรียงศักด์ิ เหรียญทอง คุณอรนุช ลาดพันนา คุณเพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ และ คุณอรรค

พล วิมลพัชร เพื่อสอบถามขอมูลถึงประวัติความเปนมา การเรียนรูสูการประกอบอาชีพนักพากยและ

การปรับตัวของนักพากย โดยคัดเลือกจากนักพากยท่ีอยูกับทีมพากยพันธมิตรมาต้ังแต 10 ป ข้ึนไป 

เคยออกรายการโทรทัศนในฐานะนักพากยทีมพากยพันธมิตร และปจจุบันยังคงพากยเสียงใหกับทีม

พากยพันธมิตรอยูเปนประจํา และทําการเก็บขอมูลจากการสังเกตการณอยางไมมีสวนรวมในชวงเวลา

ท่ีเหลานักพากยทําการพากยเสียงในหองพากยและดานนอกหองพากยและในพื้นท่ีออนไลน เพื่อใหได

ถึงขอมูลการปฏิบัติตัวของนักพากยทีมพันธมิตร 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวงการนักพากยจากการเขามาของภาพยนตร

ตางประเทศ 

2. ทราบถึงการสะสมทุนและกระบวนการกลายเปนนักพากยของทีมพากยพันธมิตร 

3. ทราบถึงการปรับตัวของนักพากยทีมพากยพันธมิตรเพื่อความอยูรอดตอการเปล่ียนแปลงของ

วงการพากยเสียงท่ีมีการแขงขันเพิ่มมากข้ึน 
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1.8 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขอมูล ซึ่งจะทําการเก็บขอมูล

โดยการสัมภาษณท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการบนพื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ีออนไลน เพื่อให

ไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลมีดังนี้ 

1. ประเด็นคําถาม ในการสัมภาษณท่ีเกี่ยวกับกระบวนการกลายเปนนักพากย 

2. โทรศัพทมือถือสําหรับการบันทึกภาพและเสียง 

3. สมุดบันทึกการสังเกตการณ และการสัมภาษณ 

1.9 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

การศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร จะทําโดยการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นท่ีภาคสนามรวมถึงการสัมภาษณเก็บขอมูล รวมระยะเวลา

ท้ังหมด 10 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 โดยมีแผนการดําเนินงาน

ดังนี้ 

ระยะเวลา ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

สิงหาคม 2562 – ตุลาคม 2562 ทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร บทความและงานวิ จัย ท่ี เกี่ ยวของ 

กําหนดขอบเขต สถานท่ี ระเบียบวิธีการวิจัย 

วัตถุประสงค ประโยชนท่ีไดรับ ต้ังสมมติฐานและ

กําหนดแนวคิดทฤษฏีของการศึกษาในครั้งนี้ 

ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 ลงพื้ น ท่ีภาคสนาม เพื่ อ เ ก็ บข อมู ล โดยการ 

สัมภาษณ อย า ง เป นท า ง ก าร  ร วม ถึ ง ก า ร

สังเกตการณอยางไมมีสวนรวม 

กุมภาพันธ 2562 – มีนาคม 2563 นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาคัดกรองและเรียบเรียง

ขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

มีนาคม 2563 – เมษายน 2563 นําขอมูลท่ีไดทําการเรียบเรียงไวแลวมาทําการ

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกาภิวัตน การเขามาของภาพยนตรตางประเทศในไทย 

การเติบโตของกิจการภาพยนตร 

การสะสมทุน / แลกเปล่ียนทุน / การปรับตัวของนักพากย 

โรงภาพยนตร 

พื้นท่ี(Field) ในการสะสมทุน 

เกิดการซึมซับฮาบิทัส 

พัฒนาการของเทคโนโลย ี

ความตองการนักพากยเพิ่มข้ึน 

หองพากย พื้นท่ีออนไลน 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเปนนักพากย (Voice Actor) กรณีศึกษา: ทีมพากย

พันธมิตร ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) 

2. แนวคิดเรื่องฮาบิทัส (Habitus) ทุน (Capital) และพื้นท่ี (Field) 

3. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

โดยผูศึกษาไดใชแนวคิดโลกาภิวัตนในการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับวงการนักพากย

จากการเขามาของภาพยนตรตางประเทศ ใหเห็นถึงการปรับตัวของนักพากยทีมพากยพันธมิตรตอ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากนั้นจะใชแนวคิดเรื่องฮาบิทัส (Habitus) และทุน (Capital) ของปแอร 

บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) เพื่อศึกษาทําความเขาใจถึงกระบวนการกลายเปนนักพากยของทีม

พากยพันธมิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) 

คําวา โลกาภิวัตน (Globalization) นั้นมีปรากฏการใชในชวงราวทศวรรษท่ี 1960 คํานี้ถูก

นําไปใชอยางแพรหลายท้ังในวงการวิชาการและวงการอื่นๆ โดยปรากฏการใชคํานี้เปนครั้งแรกใน

นิตยสาร The Economist ปค.ศ. 1959 ในบริบททางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการขนสงซื้อขายสินคา

ขามชาติ หากมองโลกาภิวัตนในมุมมองทางดานเชิงเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน คือ การเช่ือมโยงหรือการ

ผนวกรวมกันเปนหนึ่งเดียวกันของระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังหมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิด

ระบบทุนนิยม การคาเสรี การเคล่ือนยายขามประเทศในดานตางๆไดอยางเสรี ไมวาจะเปน สินคา 

บริการ แรงงาน ทุน และขอมูลขาวสารท่ัวโลก สวนในโลกวิชาการนั้น มีการถกเถียงกันถึงคําอธิบาย

ของคําวา โลกาภิวัตน จากนักวิชาการหลายทาน จึงทําใหไมมีคําอธิบายหรือนิยามของคํานี้ท่ีชัดเจน

ตายตัว (อารีย นัยพินิจ ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557: 3) 

โลกาภิวัตน ในมุมมองของ แอนโธนี กิดเด็นส (Anthony Giddens) นักสังคมวิทยาชาว

อังกฤษ คือ กระบวนการท่ีทําใหความสัมพันธทางสังคมในระดับโลกมีความเขมขนมากข้ึนและได

 
 



10 
 

เช่ือมโยงพื้นท่ีท่ีอยูหางไกลกันใหรับรู เขาถึง และสงผลตออีกพื้นท่ีหนึ่ง สวน เดวิด เฮลด (David 

Held) นักเศรษฐศาสตรจาก London School of Economics and Political Sciences ไดนิยาม

โลกาภิวัตนไววา เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงการจัดการพื้นท่ีของความสัมพันธ

และการดําเนนิกิจกรรมทางสังคมโดยมี ความครอบคลุม (Extensity) ความเขมขน (Intensity) ความ

รวดเร็ว (Velocity) และผลกระทบ (Impact) ท่ีกอใหเกิดการไหลเวียน เครือขาย และปฏิสัมพันธท่ีมี

ลักษณะขามชาติ (Manfred Steger, วรพจน วงศกิจรุงเรือง แปล, 2553 อางถึงใน พรรณพิลาศ กุล

ดิลก, 2560: 61) 

โลกาภิวัตนในมุมมองของ แจน อารต โซลเต (Scholte, 2005) ไดอธิบายความหมายของ 

โลกาภิวัตน ไว 5 แนวทาง คือ 1. โลกาภิวัตน คือ การท่ีความสัมพันธระหวางประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

(Internationalization) ในแงของความสัมพันธขามพรมแดนระหวางประเทศ ความเจริญเติบโตของ

การแลกเปล่ียนระหวางประเทศและการพึ่งพากันระหวางประเทศท่ีเพิ่มข้ึน 2. โลกาภิวัตน ทําใหเปน

เสรีมากข้ึน (Liberalization) หมายถึงกระบวนการผนวกเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยการลด

ขอจํากัดตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ รวมไปถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการเคล่ือนยาย

ของผูคนระหวางประเทศใหมีความสะดวกยิ่ง ข้ึน 3. โลกาภิวัตน ทําใหเกิดความเปนสากล 

(Universalization) เปนกระบวนการของการแพรกระจาย การแลกเปล่ียนประสบการณและการ

กระจายขอมูลขาวสารจากพื้นท่ีหนึ่งไปสูพื้นท่ีอื่นๆของโลก 4. โลกาภิวัตน เปนการพยายามทําใหเปน

ตะวันตก (Westernization) หรือการทําใหทันสมัย (Modernization) โดยเปนการแพรกระจาย

รูปแบบของตะวันตกในดานตางๆ เชน ระบบทุนนิยม เหตุผลนิยม อุตสาหกรรมนิยม การบริหารงาน

แบบตะวันตก 5. โลกาภิวัตน ทําใหเกิดการแบงพื้นท่ีใหม (Respatialization) โดยเปนการเพิ่มความ

เช่ือมโยงระหวางบุคคลในสวนตางๆของโลกมากยิ่งข้ึน ผานการเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร กิจกรรม และ

ปฏิสัมพันธตางๆผานทางอินเทอรเน็ตหรือชุมชนออนไลน (Scholte, 2005 อางถึงใน อารีย นัยพินิจ 

ภัทรพงษ เกริกสกลุ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557: 3-4) 

เอียน เดฟเวอรเรอซ (Devereux, 2003 อางถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548: 234) ไดเสนอ

ลักษณะเดนของโลกาภิวัตน มีอยูดวยกัน 8 ประการคือ 1. โลกาภิวัตนจะมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับ

ระดับปจเจก สังคม รัฐชาติและระดับโลก 2.โลกาภิวัตนไดลดทอนชองวางระหวางปจเจก สังคม และ

โลกในเชิงเวลาและพื้นท่ีโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวเช่ือม 3. การพึ่งพิงเทคโนโลยี ทําให
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เกิดการโยกยายถายโอน ขอมูลขาวสาร ความรู และทุนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยางรวดเร็ว 4. 

โลกาภิวัตนจะเพิ่มระดับความสนใจของผูคนในทองถ่ินตางๆตอเหตุการณ ขาวสารหรือปรากฎการณ

ในระดับกวางอยางระดับสังคมและระดับโลกมากข้ึน 5. โลกาภิวัตนมีผลตอกิจกรรมขององคกรทุน

ขามชาติในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 6. โลกาภิวัตนในแงหนึ่งอาจไปลดทอนคุณคา อัตลักษณของ

ความเปนทองถ่ิน ความเปนภูมิภาค หรือ ความเปนชาติลง 7. โลกาภิวัตนทําใหผูคนเกิดการ

เปรียบเทียบระหวางชีวิตประจําวันรอบตัวกับประสบการณท่ีไดสัมผัสผานส่ือตางๆ 8. โลกาภิวัตนเปน

ส ว น หนึ่ ง ข อ ง ก า ร ขู ดรี ดป ระ เทศ โ ลก ท่ีส าม  จ าก อํ า น า จค รอ บงํ า ข อ ง ชา ติต ะ วั น ต ก 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548: 234-235) 

อรชุน อัปปาดูรัย ไดกลาวถึงมิติการทํางานของกระบวนการไหลขามพรมแดนท่ีปรากฏในยุค

โลกาภิวัตนวา มีอยู 5 มิติ คือ 1. มิติดานผูคน (Ethnoscape) คือ การไหลขามพรมแดนของผูคน ไม

วาจะเปนการอพยพขามชาติ การยายถ่ินฐาน การเดินทางของนักทองเท่ียว แรงงานขามชาติ หรือการ

เคล่ือนยายของกลุมคนไปอาศัยอยูยังประเทศตางๆอยูเปนจํานวนมาก เชน การอพยพยายถ่ินฐานของ

ชาวจีนบางสวนไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก 2. มิติดานเทคโนโลยี (Technoscape) คือการไหลเขามา

ในสังคมของเทคโนโลยีหรือส่ิงประดิษฐใหมๆ เชน รถยนต คอมพิวเตอร หรืออุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆท่ีชวยใหการเคล่ือนยายระหวางพรมแดนท้ังผูคนและขอมูลมีความรวดเร็วและ

สะดวกสบายข้ึน 3. มิติดานการเงิน (Finanscape) หรือทุน คือการเคล่ือนยายไปมาของบริษัทขาม

ชาติ หรือเงินทุนชวยเหลือขามประเทศ หรือการลงทุนจัดต้ังบริษัทตัวแทนจําหนายในหลายประเทศ 

เชน บริษัทตัวแทนจําหนายเส้ือผายี่หอดังหรือรถยนตจากตางประเทศ 4. มิติดานส่ือ (Mediascape) 

คือการขามพรมแดนของส่ือระหวางประเทศ เชน ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล ภาพยนตร

ฮอลลีวูด เพลง รายการโทรทัศน และสํานักขาวจากตางประเทศ 5. มิติดานขาวสาร ความคิด 

(Ideoscape) คือ ขาวสาร อุดมการณตางๆท่ีถูกถายทอดผานส่ือขามชาติอยางภาพยนตร (เพิ่งอาง, 

2548: 24) 

จากคําอธิบายขางตน กลาวไดวา โลกาภิวัตน คือ ปรากฎการณของความทันสมัยทางดาน

เทคโลยี ทําใหการคาและการเคล่ือนยายขามประเทศเปนไปอยางเสรีและรวดเร็ว ทามกลางการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการหล่ังไหลเขามาของสินคา ทุน อุตสาหกรรมและบริษัทขาม

ชาติข้ึน (อารีย นัยพินิจ ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557: 11) โดยผู
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ศึกษาจะนําแนวคิดโลกาภิวัตนในมุมมองของอรชุน อัปปาดูรัย (Arjun Appadurai) ท่ีไดกลาวถึงมิติ

การทํางานของกระบวนการไหลขามพรมแดนในยุคโลกาภิวัตนในมิติดานเทคโนโลยี (Technoscape) 

มิติดานการเงิน (Finanscape) และ มิติดานส่ือ (Mediascape) มาใชในการศึกษาเรื่องกระบวนการ

กลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร ในแงของการเขามาของภาพยนตรตางประเทศใน

ประเทศไทยและเทคโนโลยีใหมๆจนเกิดการเติบโตของกิจการภาพยนตรและการพากยเสียงใน

ประเทศไทย ท่ีนําไปสูการเพิ่มจํานวนของอาชีพนักพากยและเกิดพื้นท่ี (Field) ตางๆในการสะสมทุน

ของนักพากยซึ่งในสวนนี้ผูศึกษาจะนําเอาแนวคิดฮาบิทัส ทุน และ พื้นท่ี ของปแอร บูรดิเยอ มาใชใน

การศึกษาทําความเขาใจถึงสาเหตุและกระบวนการกลายเปนนักพากยทีมพากยพันธมิตรตอไป 

2.2 แนวคิดฮาบิทัส (Habitus) และ ทุน (Capitals) ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) 

 ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักปรัชญาสังคมศาสตร นักสังคมศาสตรและนัก

มานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ในป 1951 บูรดิเยอ ไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนฝกหัดครูช้ันสูงในปรุงปารีส และ

ไดศึกษาในสาขาวิชาปรัชญาท่ีนี่ดวย หลังจากสําเร็จการศึกษาในป 1955 บูรดิเยอไดเขาสอนวิชา

ปรัชญาท่ีโรงเรียนมัธยมมูแล็งส  ในปตอมาเขาไดถูกเกณฑทหารรวมกับกองทัพฝรั่งเศสในอัลจีเรีย 

เปนเวลา 2 ป ซึ่งประสบการณในสนามรบท่ีอัลจีเรียเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหบูรดิเยอเปล่ียนจากสาย

ปรัชญามาสูสายสังคมศาสตร จากนั้นบูรดิเยอก็ไดเริ่มงานทางชาติพันธุวิทยาและงานวิจัยตางๆ และ

เขาก็ไดผลิตผลงานจํานวนมากซึ่งสงอิทธิพลตอแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในเวลาตอมา ผลงาน

ช้ินสําคัญทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของบูรดิเยอคือ Outline of a Theory of Practice 

(1977) และ The Logic of Practice (1980) แนวคิดหลักสําคัญของบูรดิเยอคือ ทฤษฎีการปฏิบัติ 

(Theory of practice/ practical theory) ท่ีไดมีการกลาวนิจภาพ รสนิยม (Habitus) การสะสมทุน

ไวในตัวบุคคล (Cultural capital) วงการหรือพื้นท่ีทางสังคม (Field) เปนตน (สุภางค จันทวานิช, 

2554: 24) 

2.2.1 ฮาบิทัส (Habitus) 

ฮาบิทัส หมายถึง กิริยา ทาทาง หรือจริตของปจเจกบุคคลท่ีไดส่ังสมหรือซึมซับไปในตัวเอง

โดยท่ีไมรูตัวผาน ประสบการณ  การเรียนรูท่ีมาจากการปฏิบัติทางรางกาย ตัวปจเจกไดมีการซึมซับ

จากประสบการณ การเลียนแบบพฤติกรรม การเล้ียงดู สภาพแวดลอม จนกลายเปนระดับโครงสราง
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ภายในหรือถูกหลอหลอมจนกลายเปนลักษณะนิสัยของปจเจก โดยท่ีตัวปจเจกไมรูตัววามีฮาบิทัส

ดํารงอยูในตัวและทําใหปจเจกประพฤติหรือปฏิบัติตัวไปโดยไมตองคิด ฮาบิทัสมีคุณสมบัติ 6 ประการ 

ไดแก 1.อุปนิสัย พฤติกรรม หรือกิริยาท่ีแสดงออกมาในชีวิตประจําวันนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากผาน

การสะสมประสบการณมาอยางยาวนาน 2.ฮาบิทัสคือโครงสรางหนึ่งท่ีฝงอยูในตัวปจเจกซึ่งเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรม การกระทํา การแสดงออกของปจเจก 3.ฮาบิทัสเปนการผลิตโครงสรางและการ

ปฏิบัติ เปนท่ีอยูของการกําหนดวิธีการปฏิบัติผานวิธีการใชรางกาย วิธีคิดและลักษณะทาทางของตัว

ปจเจก 4.ฮาบิทัสมีสถานภาพเปนผูกระทําและผูถูกกระทํา คือการปฏิบัติหรือการแสดงออกของ

ปจเจกนั้นสามารถกําหนดไดและในขณะเดียวกันก็ถูกกําหนดไดเชนกัน 5.ฮาบิทัสนั้นสัมพันธกับความ

ไรสํานึกรู คือ ความเคยชินท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ และแสดงออกมาโดยไมรูตัว 6.ฮาบิทัส

ไมไดเปนเพียงโครงสรางในระดับปจเจก แตเปนโครงสรางท่ีมีหลายระดับ ท้ังในระดับปจเจกและใน

ระดับกลุมอื่นๆ (Bourdieu, 1997 อางถึงใน ณัฐฎา คงศร,ี 2560: 11-12) 

โดยฮาบิทัสนั้นสามารถมีการเปล่ียนแปลงไดตามการเพิ่มข้ึนของการสะสมประสบการณ 

บุคคลท่ีไมมีฮาบิทัสหรือตองการจะมีฮาบิทัสแบบใดแบบหนึ่งก็จําเปนตองปรับจริตของตนเองให

เหมือนกับจริตของคนท่ีเปนชนช้ันผูนําหรือกลุมคนท่ีตนเองตองการจะมีฮาบิทัสเชนนั้น ฮาบิทัสทําให

คนบางกลุมมีลักษณะนิสัยท่ีตางไปจากคนกลุมอื่นโดยมักจะแสดงออกผานส่ิงท่ีเรียกวา รสนิยม เชน 

คนท่ีไปชมละครเวทีก็จะมีรสนิยมท่ีแตกตางไปจากคนท่ีไปชมลิเกหรือละครพื้นบาน (กมลา ศรีเมือง, 

2558: 17-18) และฮาบิทัสอาจมีความคลายคลึงกับทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied 

form) แตฮาบิทัสนั้นแตกตางกับทุนทางวัฒนธรรมตรงท่ีฮาบิทัสนั้นเปนส่ิงปจเจกบุคคลเรียนรู ซึมซับ 

เลียนแบบพฤติกรรมจนตนเองมีแนวจริตหรือรสนิยมเหมือนกับกลุมคนหรือชนช้ันท่ีตนเองอยูหรือ

ตองการจะอยู และแสดงออกมาผานการปฏิบัติโดยท่ีตนเองไมรูตัว ในขณะท่ีทุนทางวัฒนธรรมแบบ

แฝงฝงนั้นเปนการนําเอาความรู ความสามารถ หรือความช่ืนชอบของตนเองไปแปรเปล่ียนเปนทุนทาง

เศรษฐกิจได (รุงนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556: 34-35) 

2.2.2 แนวคิดเร่ืองทุน (Capital) 

 ความหมายโดยท่ัวไปของคําวา ทุน จะหมายถึง ทรัพยสินท่ีสามารถนําไปแปรเปล่ียนเปน

ทรัพยสินในรูปแบบของ เงินทอง เครื่องจักร อาคารสถานท่ี หรือส่ิงอื่นๆท่ีไมสามารถนํามาใชเพื่อ
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บริโภคไดโดยตรงแตใชเพื่อประโยชนในการผลิต แต ทุน สําหรับบูรดิเยอมีความหมายท่ีลึกซึ้งและมี

มิติท่ีลึกกวาความหมายโดยท่ัวไป ทุนในนิยามของบูรดิเยอนั้น คือมรดกท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง 

สามารถเปล่ียนแปลงได อยูในรูปแบบท่ีท้ังสัมผัสไดและสัมผัสไมไดและเปนปจจัยในการกําหนด

ตําแหนง สถานะทางสังคมของปจเจก เพื่อทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมบูรดิเยอจึงไดแบงทุน

ออกเปน 4 แบบ คือ 1. ทุนทางเศรษฐกิจ 2. ทุนทางวัฒนธรรม 3. ทุนทางสังคม และ 4. ทุนทาง

สัญลักษณ (เพิ่งอาง, 2556: 37-38) 

 1. ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) คือ ทุนในรูปแบบของทรัพยสิน เงินทอง 

เครื่องจักร ส่ิงของหรือสถานท่ี ท่ีสามารถจับตองหรือครอบครองไดอยางเปนรูปธรรม เชน รถยนต 

ท่ีดิน บาน อุปกรณ เครื่องจักรตางๆ หุน จะเห็นวาทุนทางเศรษฐกิจคือทุนท่ีสามารถตีราคาเปน

จํานวนเงินไดหรือเห็นเปนรูปเปนรางอยางชัดเจน มีมูลคาในการแลกเปล่ียน เชน เครื่องจักรผลิต

สินคาในโรงงาน มูลคาของเครื่องจักรนี้จะถูกโอนไปสูสินคา ซึ่งมูลคายังคงเดิม ไมเปล่ียนแปลง  ผูท่ีถือ

ครองทุนทางเศรษฐกิจอาจจะไดมาจากครอบครัวหรือหามาเพิม่ใหตัวเองในภายหลังได 

 2. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) คือ รสนิยม ความรู ความคิด ซึ่งเปนส่ิงท่ีบุคคล

ไดรับการหลอหลอมมาจากครอบครัว สังคมต้ังแตยังเด็ก แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตามรูปแบบ

ท่ีบุคคลถูกส่ังสอนหรือหลอหลอมมาโดยบางครั้งก็กระทําไปโดยไมรูตัว หรือคําท่ีใกลเคียงมากท่ีสุด 

คือ พฤติกรรมท่ีแสดงมาจากความเคยชิน กลายเปนคุณสมบัติติดตัวซึ่งบุคคลสามารถนําไปตอยอด

เพิ่มมูลคาใหกับตัวเอง หรือนําไปใชเพื่อแลกมาเปนทุนทางเศรษฐกิจมาสะสมไวได โดยทุนทาง

วัฒนธรรม สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

2.1 ทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied form) คือ ทุนท่ีสงผานทาง

พันธุกรรมหรือมรดกจากครอบครัว เชน สีผม ดวงตา ผิวพรรณ ฯลฯ รวมไปถึงการแสดงออกของ

รางกายและจิตใจ ไมวาจะเปน ความเคยชิน ความสามารถ ความรู บุคลิก ท่ีถูกปลูกฝงอยูภายใน

ปจเจกบุคคลซึ่งเกิดจากการส่ังสมจนกลายเปนอุปนิสัยของปจเจกท่ีแสดงออกในชีวิตประจําวัน และ

ตองอาศัยระยะเวลาในการกอรางสรางตัวผานการขัดเกลาทางสังคม การอบรมส่ังสอนจากครอบครัว 

การเรียนรู คานิยม เปนระยะเวลานาน ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied form) นั้นจะ

แตกตางออกไปจากฮาบิทัส คือทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝงสามารถนําไปเปล่ียนรูปของทุนทาง
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วัฒนธรรมใหเกิดเปนมูลคาหรือเช่ือมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจได เชน การท่ีปจเจกบุคคลมีความชอบ

ในศิลปะ (ฮาบิทัส) จึงทําใหเกิดการเรียนรู ฝกฝน ส่ังสมประสบการณ จนมีฝมือ ความสามารถทาง

หรือทักษะดานศิลปะ จากนั้นก็นําความสามารถทางดานศิลปะท่ีตนเองมีนี้ไปทําใหเกิดเปนผลงานเพื่อ

จําหนายและสรางช่ือเสียงใหกับตนเองตอไป  

เสียง ก็ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝงในลักษณะของพันธุกรรมหรือมรดกจาก

ครอบครัวดวยเชนกัน โดยเสียงของมนุษยนั้นเกิดมาจากการเปลงลมออกมาจากปอดผาน กลองเสียง 

ซึ่งภายในกลองเสียงจะมีเสนเสียงอยู เมื่อลมไปกระทบกับเสนเสียงก็จะทําใหเกิดเปนเสียงสูงตํ่า และ

การท่ีมนุษยมีเสียงท่ีแตกตางกันนั้นมาจากการท่ีมีเสนเสียงไมเหมือนกัน เชน เสนเสียงหนา เสียงจะ

คอนขางทุมกวา คนท่ีมีเสนเสียงบาง ซึ่งเสียงจะคอนขางแหลม นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆท่ีทําใหเสียง

ของแตละคนตางกันอีก ไมวาจะเปน สรีระในชองลําคอ สรีระกลองเสียง วัย เพศ และการใชงาน ซึ่ง

ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีถูกสงผานทางพันธุกรรมจากครอบครัวของปจเจกบุคคลจึงทําใหคนในครอบครัวมี

เสียงท่ีคลายคลึงกัน (โรงพยาบาลยันฮี, ม.ป.ป.: ออนไลน ) 

2.2 ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบของวัตถุ (Objectified form) คือรูปแบบของวัตถุท่ี

ปจเจกสามารถครอบครองเปนเจาของได เชน หนังสือ เครื่องดนตรี ภาพวาด ของสะสมตางๆ ซึ่งวัตถุ

เหลานี้แตกตางจากทุนทางเศรษฐกิจคือ เปนส่ิงท่ีถูกใหคาเชิงสัญลักษณจนสามารถตีมูลคาราคาได

และสามารถนําส่ิงเหลานี้ไปแปลงเปนทุนท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจไดโดยการนําวัตถุท่ีครอบครองไป

คาขายเพื่อแลกมาซึ่งจํานวนเงินตามมูลคาของวัตถุช้ินนั้น แตมูลคาของวัตถุอาจมีความแตกตางกัน

ออกไปตามผูใหคาและบริบทของสังคม 

2.3 ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบของสถาบันหรือการสถาปนา ( Institutionalized 

form) เชน สถาบันการศึกษา สาขาอาชีพบางสายท่ีไดรับการยอมรับและถูกใหคาจากการรับประกัน

ในรูปแบบตางๆ เชน การสอบคัดเลือก ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองจากสถาบัน องคกรหรือภาครัฐ 

ซึ่งเปนเครื่องหมายรับประกันการมีทุนทางวัฒนธรรมของผูท่ีครอบครองท่ีสามารถนําเครื่องหมาย

เหลานี้ไปแปรเปล่ียนเปนทุนชนิดอื่นๆได อยางเชน ทุนทางเศรษฐกิจ คือ การนําใบรับรองหรือใบ

ประกาศนียบัตรไปสมัครงาน และไดคาตอบแทนกลับมาเปนเงินเดือน เปนตน 
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 3. ทุนทางสังคม (Social capital) เปนเครือขายทางสังคม (Social Network) เปน

ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสถาบันตางๆในสังคมท่ีสามารถเอื้อประโยชนใหแกปจเจกบุคคล

ได ทุนทางสังคมประกอบดวยทุน 2 แบบ คือ 1. เครือขายความสัมพันธของบุคคล กลุม และ

เครือขายสังคม เชน ในทางญาติครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงหรือเสนสายท่ีจะ

สามารถฝากบุคคลใดบุคคลหนึง่เขาทํางานในองคกรตางๆได 2. การรวมตัวกันของความรูความเขาใจ

และการยอมรับ (cognition and recognition) ซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงสัญลักษณ และสามารถ

เปล่ียนรูปไป เปนทุนสัญลักษณได (Symbolic capital) สําหรับบูดิเยอร ทุนทางสังคม ถูกสรางโดย

อํานาจทางสังคมนําไปสูความไมเทาเทียมกันรวมถึงความใกลชิดในสังคม หรือเรียกวา "การคงอยูของ

เครือขายความสัมพันธ" 

 4. ทุนทางสัญลักษณ (Symbolic capital) คือ การตีความจากผูท่ีมีชุดความรูแบบเดียวกัน 

หรือจากคนในวงการเดียวกันท่ีรับรูถึงมาตรฐานแบบเดียวกัน และยอมรับวามีอยู เชน ศักด์ิศรี 

สถานภาพ ทุนทางสัญลักษณอาจมาจากปจเจกท่ีมีทุนทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน และหากมีทุน

เศรษฐกิจมากพอ บุคคล ในสังคมก็จะรับรูและยอมรับสถานะท่ีมั่งค่ัง เชน การเปนเจาสัว หรือในอีก 

ทางหนึ่ง ปจเจกบุคคลท่ีเปนตัวแสดงในสังคมอาจใชทุนทางเศรษฐกิจท่ีตัวเอง ครอบครองนําไปสราง

ประโยชนกับคนอื่น ๆ ดวยการบริจาค การต้ังมูลนิธิ หรือ สมาคม ซึ่งจะทําใหสังคมรับรูในตัวบุคคล

นั้นดวยคําวาคนดีของสังคม และทุนทางสัญลักษณก็สามารถเปล่ียนมาเปนทุนเศรษฐกิจได แต

จําเปนตองไดรับความรวมมือกันจากทุกกลุมในสังคม เพื่อใหทุนสัญลักษณท่ีถูกสรางข้ึนมานั้นยังคงอยู

และไดรับการยอมรับเหมือนเดิม (สุภางค จันทวานิช, 2554: 242-245)  

 จะเห็นไดวาทุนในทัศนะของบูรดิเยอนั้นไดแบงออกเปน 4 ประเภท และทุนแตละประเภทก็

มีความเช่ือมโยงสัมพันธไปมาระหวางกัน ตัวอยางเชน การมีทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) 

ท่ีดี ทําใหสามารถมีโอกาสเขาถึงทุนทางวัฒนธรรมท่ีดีไดมากกวา อยางการเขารับการศึกษาใน

โรงเรียนท่ีมีระบบการศึกษาท่ีดีไดหรือมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับจากสังคม จะชวยทําใหปจเจกได

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied form) อยาง ความรู ความสามารถ ทักษะจากการ

เรียนรูในโรงเรียนท่ีดี และไดทุนทางวัฒนธรรมแบบสถาปนา (Institutionalized form) ในรูปแบบ

ของใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาโรงเรียนช่ือดังซึ่งนําไปสูทุนทางสัญลักษณ (Symbolic capital) 

ท่ีเปนการไดรับการยอมรับจากสังคมและการมีสถานภาพทางสังคมท่ีดียอมทําใหมีการเขาสูเครือขาย
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ทุนทางสังคม (Social capital) ท่ีดีตามไปดวย และปจเจกสามารถนําเอาทุนเหลานี้ไปแลกเปล่ียน

เปนทุนทางเศรษฐกิจจากการสมัครทํางานและไดรับเงินเดือนได ซึ่งไดเปรียบกวากลุมท่ีไมสามารถ

เขาถึงทุนบางทุนได (ณัฐฎา คงศรี, 2560: 8-9) โดยการแลกเปล่ียนไปมาของทุนเหลานี้นั้นลวน

แลวแตเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี (Field) ท่ีใดท่ีหนึ่งเสมอ 

2.2.3 แนวคิดเร่ือง Field (พื้นท่ี) 

Field หรือ พื้นท่ี ในท่ีนี้ไมไดหมายถึงพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม แตหมายถึงพื้นท่ี

เครือขายความสัมพันธของกลุมคนกับอาณาบริเวณทางสังคมท่ีมีการตอสูกันในพื้นท่ีเพื่อแขงขันแยงชิง

และเขาถึงทรัพยากร (ทุนประเภทตางๆ) เพื่อยึดพื้นท่ีหรือขยายอํานาจเหนือพื้นท่ีนั้น ซึ่งผูท่ีสามารถ

ครอบครองทรัพยากรไดมากกวาก็จะมีความแตกตางไปจากผูอื่นท่ีอยูใน Field และมีอํานาจในการ

ครอบครองสิทธิในการออกกฎ การควบคุมการแขงขันใน Field หรือพื้นท่ีนั้น ซึ่ง Field แตละท่ีจะมี

โครงสราง กฎ และตรรกะเปนของตัวเอง เชน Field ของศิลปะ ก็จะมีโครงสรางและตรรกะท่ีแตกตาง

จาก Field ของแวดวงกีฬา หรือ Field ของแวดวงวิชาการ โครงสรางของ Field ประกอบไปดวยทุน 

(Capitals) ความสัมพันธระหวางตําแหนงตางๆในพื้นท่ี ซึ่งภายในแตละพื้นท่ีก็จะมีการผลประโยชน

ตางๆตามแตลักษณะของแตละพื้นท่ีท่ีแตกตางกัน โดยลักษณะสําคัญประการหนึ่งของพื้นท่ีคือ เปน

พื้นท่ีท่ีปจเจกบุคคลใชเพื่อรักษาหรือเปล่ียนรูปของทุนใหอยูในรูปแบบตางๆได โดยปจเจกแตละคนท่ี

เขามาในพื้นท่ีจะตอสูเพื่อทุนดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป Field หรือพื้นท่ีจึงเปนระบบของ

ความสัมพันธระหวางผูคนท่ีอยูภายในสนาม และใน Field เองก็เปนพื้นท่ีในการสรางฮาบิทัสข้ึนมา

และในทางกลับกันฮาบิทัสก็ไดใหพื้นท่ีถูกสรางข้ึนมาดวย (กมลา ศรีเมือง, 2558: 23-25)  

ตัวอยางเชน ปจเจกบางคนตองการแสวงหาทุนทางวัฒนธรรมหรือความรูเพื่อนําไปตอยอด

เปนทุนทางเศรษฐกิจจากคนท่ีอยูใน Field จึงทําใหเกิดการจํายอมตอคนท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมและทุน

ประเภทอื่นๆมากกวา แตเมื่อปจเจกมีการสะสมทุนประเภทตางๆมากพอจนใกลเคียงกับคนใน Field 

เดียวกันอาจทําใหการจํายอมลดนอยลงและเกิดการแขงขันกันภายใน Field มากข้ึน นอกจากนี้

ภายใน Field เองก็มีการสรางความสัมพันธกันจากทุนทางสังคมเปนสายสัมพันธของกลุมคนในวงการ

เดียวกัน เรียกวา Bonding capital และทุนทางสังคมยังสามารถสรางสายสัมพันธขามวงการไดอีก
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ดวยเรียกวา Bridging capital (Putnam, Robert D, 2000 อางถึงใน Akkanut Wantanasombut, 

2562: ออนไลน) 

นอกจากนี้ Field ยังเปนเครือขายความสัมพันธท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมระหวางตําแหนง

ตางๆทางสังคม ซึ่งตําแหนงจะเปนตัวกําหนดฮาบิทัสของผูท่ีอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งใน Field 

นั้นๆ เชน ตําแหนงของผูเลนกีฬาฟุตบอลท่ีจะมีท้ัง ผูเลนกองหนา กองหลัง ผูรักษาประตู และบทบาท

โคช ซึ่งใน Field ของกีฬาฟุตบอลผูเลนในแตละตําแหนงจะมีฮาบิทัสท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน

ไป เชน ผูท่ีเลนตําแหนงผูรักษาประตูจะตองมีลักษณะระแวดระวัง สายตาวองไว เพื่อคอยปองกัน

ไมใหลูกฟุตบอลหลุดเขาประตูไปได เปนตน (กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551: 558-

562 อางถึงใน อิทธิเทพ หลีนวรัตน, 2552: 24-25) 

จากท่ีกลาวไปขางตนวาพื้นท่ีหรือ Field นั้นเปนพื้นท่ีเพื่อแขงขันแยงชิง แลกเปล่ียนและ

เขาถึงทรัพยากรหรือก็คือทุนประเภทตางๆท่ีไหลเวียนอยูภายในพื้นท่ี ซึ่งในงานศึกษานี้ ผูศึกษาไดเนน

พูดถึงการแลกเปล่ียนและการเขาถึงทรัพยากรตางๆในพื้นท่ีของกลุมตัวอยาง และไมไดมีการพูดถึง

การแยงชิงทรัพยากรภายในพื้นท่ีนักเนื่องจากในพื้นท่ีหรือแวดวงของนักพากยกลุมตัวอยางปรากฏ

การแลกเปล่ียนและการเขาถึงทรัพยากรกันภายในพื้นท่ีมากกวา 

ผูศึกษาไดนําแนวคิดฮาบิทัส (Habitus) ทุน (Capitals) และ สนาม (Field) ของปแอรบูรดิ

เยอ มาประกอบการศึกษาเรื่อง กระบวนการกลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร เพื่อ

อธิบายใหเห็นถึงฮาบิทัสหรือลักษณะนิสัยของนักพากยทีมพากยพันธมิตรกอนท่ีจะมาเปนนักพากย 

ศึกษาถึงการใชพื้นท่ี (Field) ตางๆท่ีมีทรัพยากรสําหรับนักพากยในการสะสมทุนทางวัฒนธรรมสูการ

กลายเปนนักพากยและการไดมาซึ่งทุนประเภทอื่นๆของนักพากยพันธมิตร เริ่มตนต้ังแตการใชพื้นท่ี

ของการเรียนรูสูการเปนนักพากย ไปจนถึงการใชพื้นท่ีของการทํางานและพื้นท่ีของการบริโภคในการ

ประกอบอาชีพนักพากยของทีมพากยพันธมิตร รวมท้ังศึกษาถึงการปรับตัวของนักพากยทีมพากย

พันธมิตรตอการเปล่ียนแปลงของการเขามาของเทคโนโลยีใหมๆ 
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2.3 เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในงานศึกษา “กระบวนการกลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร” ผูศึกษาได

ทําการศึกษาคนควา รวบรวม ขอมูลเกี่ยวกับงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับนักพากยและการพากยสามารถ

แบงประเด็นท่ีพบออกไดเปน 2 สวน ไดแก 1. งานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพากยและนักพากยในประเทศ

ไทย และ 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับฮาบิทัส การสะสมทุน และพื้นท่ี ดังนี้ 

2.3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับนักพากยและการพากยในประเทศไทย 

การพากยเสียงในประเทศไทย เริ่มมีมาต้ังแตสมัยอยุธยาโดยการพากยเสียงในยุคนั้นคือ การ

พากย-เจรจาโขน ซึ่งโขนเปนศิลปะการแสดงนาฏศิลปช้ันสูงของไทยโดยเรื่องท่ีใชแสดงสวนใหญจะ

เปนเรื่องอิเหนาและเรื่องรามเกียรต์ิ ในการแสดงโขนนั้นจะดําเนินการแสดงดวยการพากย เจรจาและ

การบรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบกิริยาของตัวโขน ผูท่ีแสดงเปนตัวโขนอยางยักษหรือลิงจะตอง

สวมหนากากหรือหัวโขนตามตัวละครของตนเองทําใหผูแสดงไมสามารถออกเสียงหรือพูดไดเอง จึง

ตองมีผูทําหนาท่ีพากยและเจรจาแทน คนพากย-เจรจาโขน จึงมีหนาท่ีหลักในการพูดแทนตัวโขนไป

พรอมกับตัวโขนท่ีแสดงออกทางกิริยา อารมณ เพื่อส่ือความหมายใหกับผูชมไดเกิดความเขาใจวาตัว

โขนกําลังทําอะไรหรือกําลังนึกคิดอะไรอยู รวมไปถึงการสนทนาโตตอบกับระหวางตัวโขนดวย 

นอกจากนี้คนพากย-เจรจาโขนยังมีหนาท่ีในการบอกบท บอกเพลงหนาพากย กํากับเวที หรือจัดทํา

บทท่ีใชแสดงดวยเชนกัน (ธีรภัทร ทองนิ่ม, , ม.ป.ป. : 69-73) 

นอกจากโขนจะเปนการพากยเสียงในยุคแรกของประเทศไทยแลว การพากยโขนเองก็ถูก

นํามาดัดแปลงใชกับการพากยเสียงในภาพยนตรตางประเทศในเวลาตอมาอีกดวย จุดเริ่มตนของการ

พากยภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย นั้นเกิดข้ึนมาจากจุดประสงคท่ีตองการใหผูชมเขาใจ

เรื่องราวและรูสึกเพลิดเพลินไปกับตัวภาพยนตรตางประเทศไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของภาษา  (ม่ิง

ขวัญ เจียประเสริฐ, 2542: 61) ดังนั้นการพากยจึงมีความจําเปนตองใชความประณีตสูงเนื่องจากตอง

พากยใหตรงกับจังหวะพูดของตัวละครและตองแสดงน้ําเสียง อารมณใหตรงกับตัวละครดังเชนกลวิธี

พากยภาพยนตรโทรทัศนของนักพากยคือการออกเสียงใหตรงกับจังหวะปากตัวละคร ใชเสียงไดอยาง

สม่ําเสมอ ใหน้ําเสียงตามอารมณความรูสึกของตัวละครได เสริมมุขตลกท่ีนอกเหนือจากบทพากยและ

ปรับเสียงใหเขากับบุคลิกตัวละคร สวนการกาวเขาสูการเปนนักพากยนั้น ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ 
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มีพื้นฐานเสียงท่ีดีมีคุณภาพ มีทักษะในการอานหนังสือและออกเสียงไดชัดเจนถูกตอง มีปฏิภาณไหว

พริบ และมีความอดทนสูง (ทฉัตรีย พิลึกภควัต. 2545: 88-90) 

รูปแบบของการพากยภาพยนตรไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามปจจัยสําคัญซึ่งก็คือ เทคโนโลยี 

ท่ีพัฒนาข้ึนทุกวัน โดยรูปแบบของการพากยเสียงในแตละยุคนั้นก็มีความแตกตางกันท้ังในดานของ

ลักษณะของการพากย จํานวนนักพากย อุปกรณ และลักษณะของผลงาน เชน ในยุคหนังเงียบ เปน

การพากยสดไปพรอมกับภาพยนตรท่ีฉายโดยใชโทรโขงในการยืนพากยท่ีเนนการบอกเลาเรื่องและ

บรรยายเรื่องเนนท่ีความเขาใจ นักพากยสวนใหญเปนผูชายและพากยเพียงคนเดียว ในยุคหนังเสียง 

คือ ยุคท่ีภาพยนตรสามารถบันทึกเสียงลงในแผนฟลมไดแลว ดังนั้นเมื่อภาพยนตรประเภทนี้ถูกนํามา

ฉายในเมืองไทย การพากยเสียงจึงเปนการพากยไปพรอมกับภาพยนตร โดยการตัดเสียงชวงตัวละครมี

บทพูดออกแลวทําการพากยเสียงไปตามปากของตัวละครหรือเรียกวา การยกซาวด ในยุคนี้ใชนัก

พากยประมาณ 1-5 คน ท้ังชายและหญิง ใชไมโครโฟนในการพากย ลักษณะของผลงานจะเนนไปท่ี

การพากยบทพูดของตัวละครและการใชปฏิภาณไหวพริบของนักพากยในการแกปญหาเฉพาะหนา

เพราะเปนการพากยสด สวนใหญเปนการพากยในโรงภาพยนตร หนังกลางแปลง มีนักพากยประจํา

โรงหรือประจําทองถ่ิน ยุคกําเนิดโทรทัศน ใชไมโครโฟนในการพากยและพากยหนังฟลมผาน

จอโทรทัศน นักพากยประจําทองถ่ินสวนใหญเริ่มเดินทางเขาสูตัวเมืองมากข้ึนเพราะการเขามาของ

โทรทัศนทําใหส่ือบันเทิงตางๆเริ่มมากระจุกอยูแตในตัวเมือง ยุคบันทึกเสียง มีการใชเครื่องบันทึกเสียง

เพื่ออัดเสียงพากยลงเทป สามารถแกไขขอผิดพลาดได ยุคบันทึกเสียง โดยการคัดเลือกเสียงมีการ

บันทึกเสียงแยกของแตละคนเพื่อท่ีจะสามารถแกไข ปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ซึ่งการพากย

ในชวงนี้เปนการพากยดวยระบบ Digital มีเครื่องผสมเสียง เนนท่ีความใกลเคียงกับเสียงตนฉบับ (ม่ิง

ขวัญ เจียประเสริฐ, 2542: 61-143) 

เมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตรเริ่มเติบโตข้ึน การพากยเสียงจึงถูกนํามาใชเปนกลยุทธทาง

การตลาดในอุตสาหกรรมภาพยนตรมากข้ึน เชนกระบวนการพากยเสียงไทยในภาพยนตรการตูน

อเมริกันจะมีการคัดเลือกผูท่ีจะมาใหเสียงภาษาไทยแกตัวละครในภาพยนตร โดยคัดเลือกผูท่ีจะมาให

เสียงพากยท้ังจากน้ําเสียงท่ีมีความใกลเคียงกับเสียงตนฉบับ บุคลิกและทาทางของผูใหเสียงท่ี

คลายคลึงกับบุคลิกของตัวละครซึ่งผูท่ีถูกคัดเลือกสวนใหญมักเปนนักแสดงหรือนักรองท่ีมีช่ือเสียงเพื่อ

เปนกลยุทธทางการตลาดในการดึงดูดใหผูชมสนใจไปชมภาพยนตรมากข้ึนก็จะยิ่งทําใหกอบโกย
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รายไดมากข้ึนจากการใช ช่ือเสียงของนักแสดง นักรองผูพากยเสียงในการโปรโมทภาพยนตร 

นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงการพากยท่ีถูกกําหนดใหมีมาตรฐานเดียวกันกับการพากยเสียง

ภาษาอังกฤษตนฉบับ เชน ในการพากยการตูน Disney ฉบับภาษาไทยนั้นทางตนสังกัดจะมีการ

ตรวจสอบต้ังแตการตรวจบทแปลไปจนถึงการพากยเสียง ในชวงขณะท่ีพากยเองก็ตองใหนักพากยนั้น

ยืนพากยและแยกหองพากยแบบเดียวกับกระบวนการพากยของตนฉบับเพื่อใหมีความคลายคลึงกับ

ตนฉบับมากท่ีสุด ซึ่งการพากยการตูนดิสนียในประเทศอื่นๆเองก็ใชกระบวนการเชนเดียวกัน ทําให

กระบวนการพากยเสียงมีลักษณะท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน (รจนกร แบงทิศ, 2554: 109-114) 

เชนเดียวกับอุตสาหกรรมนักพากยญี่ปุนและความสัมพันธกับตลาดอนิเมะ (Anime) 0

1 ใน

ประเทศญี่ปุนอาชีพนักพากยในประเทศญี่ปุนนั้นไมไดเปนเพียงอาชีพท่ีอยูเบ้ืองหลังกระบวนการผลิต

ภาพยนตร การตูน อนิเมะ อยางเชนนักพากยในประเทศอื่นๆ แตในทางกลับกัน นักพากยญี่ปุน มีผล

อยางมากตอโอกาสในการประสบความสําเร็จของอนิเมะเรื่องนั้นๆ เพราะความนิยมในนักพากยของ

ประเทศญี่ปุนนั้น แตกตางกับความนิยมในนักพากยในประเทศอื่นอยางมาก นักพากยในประเทศญี่ปุน

นั้น มีความเปนดารา เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกวานักพากยในประเทศอื่นๆ ถึงข้ันท่ีวานักพากยญี่ปุน

มีสินคาของตนเองออกจําหนาย ไมวาจะเปน CD Drama อัลบ้ัมเพลง มีการจัดงานอีเวนท และ

คอนเสิรตของตัวเอง ในขณะท่ีนักพากยในประเทศอื่นๆนั้นไมมีความนิยมแบบเปนดาราหรือบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงในพื้นท่ีสาธารณะมากนัก สวนใหญแลวนักพากยก็ยังคงเปนผูท่ีอยูเบ้ืองหลัง ไมไดเปนท่ีรูจัก

หรือท่ีช่ืนชอบจากผูชมเทากับท่ีญี่ปุน เนื่องจากประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีผลิตการตูนหรืออนิเมช่ัน

ออกมาอันดับตนของโลก ซึ่งสงผลใหวงการนักพากยในญี่ปุนนั้นมีพื้นท่ีในวงการบันเทิงคอนขางมาก

จึงทําใหความนิยมในนักพากยมีมากตามไปดวย ดังนั้นหากอนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีนักพากยท่ีมี

ช่ือเสียงมารวมใหเสียงพากยตัวละครดวย อนิเมะเรื่องนั้นก็จะไดความสนใจเปนพิเศษและมีโอกาสท่ี

จะประสบความสําเร็จกวาอนิเมะเรื่องอื่นๆ (Ruby Zelka Heinst, 2017: 28-30) 

จากการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับนักพากยและการพากย ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงพัฒนาการ

และลักษณะของการพากยในยุคสมัยตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวารูปแบบตางๆของการพากยท่ีมีการ

1 อนิเมะ (Anime / アニメ) เปนคําภาษาญ่ีปุนท่ีมาจากภาษาอังกฤษวา แอนิเมชัน (Animation)  แปลวา

เคลื่อนไหว หรือภาพเคลื่อนไหว สวนในภาษาญ่ีปุน หมายถึง “หนังการตูนญ่ีปุน” ท้ังท่ีปรากฏในรูปของหนังทีวี 

หนังโรง วีซีดี ดีวีดี (SILPA-MAG. 2562: ออนไลน) 
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เปล่ียนแปลงไปนั้นมีปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนซึ่งก็คือ เทคโนโลยี ท่ี

พัฒนาข้ึนนั่นเอง เทคโนโลยีชวยใหการพากยในประเทศไทยเติบโตข้ึน ชวยทําใหผูชมสามารถเขาถึง

ส่ือบันเทิงไดอยางงายดายข้ึน ไมวาจะเปนโทรทัศนหรืออินเทอรเน็ตซึ่งทําใหความตองการในการเสพ

ส่ือบันเทิงเพิ่มข้ึนและความตองการนักพากยก็เพิ่มข้ึนดวยอีกท้ังเทคโนโลยียังทําใหการพากย

สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในดานของเสียง ซึ่งสงผลตอคุณภาพของงานท่ีดีข้ึน จึงทําใหการ

พากยถูกนําไปเปนกลยุทธทางการตลาดในการผลิตภาพยนตรอีกดวย คือการนําเอาดารา นักแสดงมา

พากยเสียงแทนนักพากยมืออาชีพเพื่อใชช่ือเสียงของดาราเหลานั้นในการตีตลาดทางการคา 

นอกจากนี้ยังทําใหผูศึกษาทราบถึงกลวิธีการพากยและลักษณะของนักพากย วาการพากยท่ีดีควรใช

เสียงอยางเหมาะสม ใหน้ําเสียงตามอารมณความรูสึกของตัวละคร และการจะเขามาเปนนักพากยได

นั้นสวนใหญจะตองหมั่นสังเกตและฝกฝนตามแบบท่ีนักพากยมืออาชีพทําอยูบอยๆ ซึ่งผูศึกษาพบวา

งานวิจัยเหลานี้ถึงแมจะมีการพูดถึงการเขาสูวงการนักพากยภาพยนตรอยูบางแตยังไมไดมีการ

กลาวถึงกระบวนการเขาสูวงการนักพากยและการกลายเปนนักพากยท่ีมีการพูดถึงฮาบิทัส การสะสม

ทุน และการใช Field (พื้นท่ี) จึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นนี้ตอไป 

2.3.2 งานเก่ียวกับการฮาบิทัส การสะสมทุน และพื้นท่ี 

ฮาบิทัส ทุน และพื้นท่ี สามส่ิงนี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธกันทางใดทางหนึ่ง โดยฮาบิทัสเปน

อุปนิสัยท่ีเกิดข้ึนจากการซึมซับ เรียนรู ประสบการณ หรือการไดรับการส่ังสอนมาเปนระยะเวลานาน

จนกลายมาเปนนิสัย แนวจริตของบุคคล จากนั้นบุคคลก็นําแนวจริตนั้นมาพัฒนาเปนทุนทาง

วัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied form) ซึ่งสามารถทําให ฮาบิทัส กลายเปนส่ิงท่ีสามารถสราง

มูลคาหรือนํามาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจ (เงินเดือน คาจาง) ใหแกบุคคลได และนําทุนทางเศรษฐกิจนั้นไป

แลกเปล่ียนใหบุคลสามารถเขาถึงทุนทางวัฒนธรรม และเครือขายทุนทางสังคมไดมากกวาคนท่ีมีทุน

นอยกวา เมื่อบุคคลสามารถครอบครองทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมไดมากพอ บุคคลนั้นก็จะ

ไดมาซึ่งทุนทางสัญลักษณ สวน Field นั้นเปนพื้นท่ีในการแขงขัน แยงชิงทรัพยากรหรือก็คือทุน

ประเภทตางๆกับบุคคลอื่นในพื้นท่ี มีการแสดงออกถึงการครอบครองทุนของแตละบุคคลท่ีมีความ

แตกตางกันเกิดเปนความรุนแรงเชิงสัญลักษณระหวางผูท่ีครอบครองทุนมากกวากับผูท่ีครอบครอง

นอยกวา (ณัฐฎา คงศร,ี 2560: 11) 
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งานศึกษาในประเทศไทยท่ีมีการใชแนวคิดฮาบิทัส ทุน และ Field (พื้นท่ี) นั้น สามารถเห็น

ไดจากงานศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูการข่ีมาและการกลายเปนนักกีฬาในสังคมไทย กีฬาข่ีมา

นั้นเปนกีฬาท่ีใชตองมีการฝกฝนทักษะเกี่ยวกับการข่ีมามากมายเปนระยะเวลายาวนานกวาจะไดรับ

การยอมรับวาเปน นักกีฬาข่ีมา การจะไดมาซึ่งทักษะ สถานะ ในแวดวงกีฬาข่ีมานี้จะตองผาน

กระบวนการส่ังสมทุนตางๆ โดยเริ่มตนจากการไดรับการหลอหลอมและซึมซับฮาบิทัส คือ รสนิยม 

ความช่ืนชอบ ในกีฬาข่ีมา มาต้ังแตเด็กจากครอบครัว และคนใกลตัว (ปรีชญา สุทธิรักษ, 2557: 118-

137 ) เชนเดียวกับการกาวเขาสูอาชีพอาชีพครูสอนเปยโน จากงานศึกษาของวีรยา เอื้อเกษม (2561) 

คนพบวากลุมตัวอยางทุกคน มีครอบครัว ญาติ พี่นองท่ีมีความเกี่ยวของและมีความรูในดนตรี

โดยเฉพาะในเรื่องเปยโนไมมากก็นอย จึงทําใหไดซึมซับ ถูกหลอหลอมในเรื่องดนตรีและไดฝกฝนการ

เลนเปยโนมาต้ังแตเด็กจนโต และในงานของ นันทกา สุธรรมประเสิรฐ (2559) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการสะสมทุนสูการเปนนักชิมอาหารเองก็พูดในทํานองเดียวกันวากลุมตัวอยางนั้นไดเกิดการ

ซึมซับและถูกหลอหลอมความช่ืนชอบในการชิมรสอาหารมาจากครอบครัว คนใกลตัวท่ีอยูในแวดวง

นักชิมอาหารและมีความรูในดานนี้ รวมไปถึงโซเชียลมีเดียและส่ือตางๆเองก็เปนสวนหนึ่งท่ีหลอหลอม

กลุมตัวอยางมาดวย (นันทกา สุธรรมประเสิรฐ. 2559: 294-295) 

เมื่อฮาบิทัสถูกหลอหลอมและสะสมมาถึงในระดับหนึ่งจะมีการนําเอาฮาบิทัสท่ีมีเหลานี้ไป 

ตอยอดเปนทักษะหรือความรูเพื่อเขาสูวงการอาชีพใดอาชีพหนึ่งตอไป เชน ในกีฬาข่ีมา เมื่อกลุม

ตัวอยางมีการซึมซับฮาบิทัสหรือรสนิยม ความช่ืนชอบในกีฬาข่ีมาของกลุมตัวอยางท่ีไดซึมซับมาจาก

ครอบครัวและสังคม สภาพแวดลอม และตองการท่ีจะพัฒนาทักษะทางดานนี้ตอก็จะมีการนําเอาทุน

ทางเศรษฐกิจท่ีไดรับการสนับสนุนมาจากครอบครัวไปลงเรียนการข่ีมาตอไป ในสโมสรข่ีมา 

Horseshoe Point โดยพื้นท่ีสโมสรนี้เปนท้ังพื้นท่ีของการสะสมทุนของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเริ่มเรียน

การข่ีมาและการแสดงออกซึ่งทุนระเภทตางๆของผูท่ีเช่ียวชาญในกีฬาข่ีมา ในพื้นท่ีของสโมสรข่ีมานี้ 

เปนพื้นท่ีท่ีรวบรววมผูท่ีสนใจในกีฬาข่ีมาหลายคนมารวมกันเปนกลุม และเพื่อหทุกคนแสดงทุนท่ีตาง

คนตางครอบครอง โดยเครื่องมือท่ีถูกใชเพื่อแสดงวาแตละคนมีการครอบครองทุนคือ ทักษะความรู 

ความสามารถในการข่ีมา และนอกจากนี้ในพื้นท่ีสโมสรข่ีมานี้ยังเปนพื้นท่ีท่ีใชในการตัดสินทักษะการข่ี

มาหรือทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูกสะสมมาในระยะเวลาหนึ่งของกลุมตัวอยางและผูท่ีสนใจในกีฬาข่ีมาอีก

ดวย 
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เมื่อกาวเขาสูช้ันเรียนการข่ีมาซึ่งเปนกระบวนการในการส่ังสมทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ

เรียนรูทักษะในการข่ีมาใหสูงข้ึน ไมวาจะเปนการจูงมาเดินเพื่อสรางความคุนชิน การข้ึนข่ีมา การทรง

ตัว ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีไดมาจากครูผูสอนในช้ันเรียน และในการเขาเรียนการข่ีมานี้ทําใหเด็ก

กลุมตัวอยางมีการส่ังสมทุนทางสังคมผานการสรางความสัมพันธกับผูเขาเรียนคนอื่นๆ กับครูผูสอน 

และกับผูปกครองและผูท่ีสนใจในกีฬาข่ีมาเชนเดียวกันในสโมสร ซึ่งเปนการสรางเครือขายทางสังคม

แกนักกีฬาข่ีมากลุมตัวอยางไดอยางดี ในกระบวนการส่ังสมทุนทางสัญลักษณนั้น ไดมาจากชัยชนะ

จากสนามแขงขันและการยอมรับจากบุคคลในแวดวงกีฬาข่ีมาซึ่งก็คือการไดรับการยอมรับในทุนทาง

วัฒนธรรมดานทักษะของผูเขาแขงขันจากคณะกรรมการตัดสินซึ่งเปนผูเช่ียวชาญในแวดวงกีฬาข่ีมา 

เกียเชนเดียวกันกับกรณีของอาชีพครูสอนเปยโน ท่ีเมื่อตัวกลุมตัวอยางไดรับการหลอหลอมและซึมซับ

รสนิยมในดนตรีคลาสสิกและการเลนเปยโนมาจากครอบครัวต้ังแตเด็ก จนเกิดเปนความช่ืนชอบใน

การเลนเปยโน กลุมตัวอยางทุกคนจะตองผานการลงเรียนการเลนเปยโนเพื่อกาวสูการเปนครูสอน

เปยโนซึ่งจะตองผาน การแขงขัน การทดสอบตางๆ มากมายจนไดรับการยอมรับจากผูคนในวงการ

เดียวกัน ซึ่งส่ิงหนึ่งท่ีชวยทําใหครูสอนเปยโนเหลานี้ไดรับการยอมรับไดก็คือใบประกาศนียบัตรวัด

ระดับเกรดจากสถาบันดนตรี เนื่องจากเปยโนเปนเครื่องดนตรีขนาดใหญและน้ําหนักเยอะจึงทําให

เปนเรื่องยากในการนําไปเสนอแสดงความสามารถในหลากหลายพื้นท่ี ดังนั้นพื้นท่ีในการแสดงออก

ทางทุนทางวัฒนธรรมจึงมีอยูอยางจํากัด เพื่อวัดระดับความสามารถของนักเปยโนจึงตองมีการสอบ

อยางเปนทางการจากสถาบันดนตรี ในกรณีนี้คือ Trinity London College ประเทศสหราช

อาณาจักร ซึ่งเปนสถาบันท่ีเปนนาเช่ือถือในระดับโลก ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นท่ีสําหรับการแสดง

ความสามารถ (ทุนทางวัฒนธรรม) ของกลุมตัวอยางและนักเปยโนคอื่นๆ และเปนพื้นท่ีของการ

แขงขันระหวางนักเปยโนดวยกันเพื่อใหไดมาซึ่งใบประกาศนียบัตรวัดระดับเกรด (ทุนทางสัญลักษณ) 

เพื่อนําไปใชในการกาวสูการเปนครูสอนเปยโนและแลกเปล่ียนทุนประเภทอื่นๆในอีกพื้นท่ีหนึ่งซ฿งก็

คือสถาบันสอนเปยโนท่ีกลุมตัวอยางแตละคนสังกัดอยู 

  อาชีพครูสอนเปยโน คือการนําทุนทางวัฒนธรรม (ความรู ความสามารถ ในดานการเลน

เปยโน) มาแปรเปล่ียนเปนทุนทางเศรษฐกิจโดยการสอนเปยโนแกเด็กรุนใหมและผูท่ีสนใจหรือก็คือ

คาตอบแทนท่ีไดจากการสอนเปยโนทุกเดือน โดยพื้นท่ีท่ีครูสอนเปยโนใชสําหรับการแลกเปล่ียนทุน

ประเภทตางๆคือ สถาบันสอนเปยโน ซึ่งนอกจากเอานําเอาทุนทางวัฒนธรรมของตัวเองไปแลกกับทุน
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ทางเศรษฐกิจจากการสอนเปยโนแลว กลุมตัวอยางยังไดมีการสรางทุนทางสังคมใหกับตัวเองอีกดวย 

ซึ่งทุนทางสังคมของครูสอนเปยโนแตละคนก็อาจจะมีเครือขายท่ีไมเทากัน เชนครูบางคนอาจเลือกรับ

สอนเปยโนอยูท่ีสถาบันเดียวก็ทําใหเครือขายอยูในวงแคบอาจเปนท่ีรูจักนอย กับครูบางคนท่ีรับสอน

นอกสถาบันท่ีตนเองประจําอยูก็อาจเปนท่ีรูจักและมีเครือขายความสัมพันธทางสังคมท่ีมากกวา และ

ในสวนของทุนทางสัญลักษณนั้น ครูสอนเปยโนไดมาจากใบประกาศนียบัตรวัดระดับจากสถาบันช้ัน

นําท่ีเปนเหมือนเครื่องหมายรับรองฝมือของครูสอน การท่ีมีคนรับรูผลงานการสอนของครูแตละทาน 

การแสดงนอกสถานท่ี ซึ่งเปนการใชทุนทางวัฒนธรรมในการแสดงความสามารถของครูสอนเพื่อให

ผูคนรับรูและยอมรับในความสามารถ (วีรยา เอื้อเกษม, 2561: 72-81 ) 

ในสวนของนักชิมอาหารก็เชนเดียวกัน นักชิมจะไดรับการหลอหลอมและซึมซับรสนิยม ความ

ช่ืนชอบในการชิมอาหารและความรูทางดานอาหารมาจากครอบครัวหรือคนใกลตัว นอกจากนี้ส่ือ

อยาง ส่ือวิทยุ รายการโทรทัศน นิตยสาร หรือส่ือออนไลนเองก็มีอิทธิพลตอความช่ืนชอบในการิม

อาหารและการสะมสทุนทางวัฒนธรรมดวยเชนกัน ซึ่งบางคนนอกจากจะไดมีการสะสมทุนทางวัน

ธรรมทางดานอาหารมาจากครอบครัวส่ือแลว ยังไดรับทุนทางสังคมในการเขาสูแวดวงนักชิมมาอีก

ดวย เมื่อกลุมตัวอยางมีการสะสมทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารจากครอบครัวและส่ือตางๆแลว 

การสะสมทุนทางวัฒนธรรมของกลุมตัวอยางยังสามารถทําไดโดยการนําเอาทุนทางเศรษฐกิจไปลง

เรียนเกี่ยวกับอาหารในหากหลายดานมากข้ึนไดอีกดวยเพื่อนําความรูเหลานั้นมาใชในการตอสู ตอรอง

กับเชฟผูปรุงอาหารในการวิจารณอาหาร 

พื้นท่ีท่ีนักชิมใชในการตอรอง ตอสูกับเชฟผูปรุงอาหารนั้นจะถูกนําเสนอในพื้นท่ีของ

ส่ือมวลชนเกือบทุกชนิด ไมวาจะเปน ส่ือหนังสือพิมพและนิตยสาร ส่ือวิทยุและโทรทัศน ส่ือออนไลน

อยาง เพจFacebook, pantip หรือ blogger ในการเขียนบอกเลารสชาติของอาหาร แนะนํารานคา 

และ วิจารณอาหาร วาอาหารท่ีเชฟปรุงมานั้นเปนอยางไร ถูกตองตามหลักการปรุงอาหารหรือไม 

และนักชิมยังตองสามารถระบุถึงขอบกพรองของอาหารและวิธีการแกไขไดดวย เพื่อเปนการแลกมา

ซึ่งทุนทางสัญลักษณ ท่ีมาจากการใชทุนทางวัฒนธรรมทางดานอาหารของนักชิมไปตอสูกับทุนทาง

วัฒนธรรมดานอาหารของผูปรุงอาหาร รวมไปถึงการแลกเปล่ียนมาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง

สังคมดวยเชนกัน เนื่องจากการนําเสนอการวิจารณอาหารของนักชิมในแตละพื้นท่ี (Field) นั้นก็มี

จุดประสงคท่ีแตกตางกันไป เชน ในพื้นท่ีส่ือวิทยุหรือโทรทัศน พิธีกรสวนใหญจะเปนดารานักแสดงท่ีมี

 
 



26 
 

ช่ือเสียง การนําเสนอการชิมอาหารนั้นจะเปนเนื้อหาเชิงของการแนะนํารานอาหาร แนะนํา

บรรยากาศของราน แนะนําเมนูอรอย การสาธิตการทําอาหาร มากกวาการวิจารณการปรุงอาหาร

หรือรสชาติของอาหารแบบตอรองหรือตอส็กับผูปรุงอาหาร เนื่องจากในพื้นท่ีส่ือวิทยุและโทรทัศนนั้น

มีลักษณะเปนส่ือท่ีมีความเปนผูอุปถัมป (Sponsor) หากนักชิมอาหารวิจารณอาหารในเชิงลบจะสงผล

ตอภาพลักษณของผูสนับสนุนรายการไปดวย จึงทําใหนักชิมจะนําเสนออาหารแตในดานดีซึ่งทําให

ความนาเช่ือถือนอยตามลงไป แตกตางจากการิมอาหารในพื้นท่ีออนไลนท่ีไดรับความนิยมและ

นาเช่ือถือมากกวา เนื่องจากเ)นเพราะผูนําเสนอหรือนักชิมท่ีถูกเรียกวาบล็อกเกอร (Blogger) เปน

บุคคลธรรมดาแตเปนผู ท่ีมีความรูและเช่ียวชาญเรื่องอาหาร การเขียนรีวิวอาหารจะมาจาก

ประสบการณตรงของตนเองและวิจารณอาหารอยางตรงไปตรงมา เนื่องจากการนักชิมเปนคนท่ีไปชิม

อาหารดวยตนเองและเสียคาจายเอง หากเปนการรับเชิญไปชิมอาหารก็จะระบุไวในการรีวิววาเปน

การรีวิวแบบรับเชิญไปชิม เปนตน (นันทกา สุธรรมประเสิรฐ, 2559: 291-296 ) 

นอกจากนี้ยังมีความแตกตางของการเปนเจาของทุนทางวัฒนธรรมระหวางนักชิมยุคกอนและ

นักชิมยุคโซเชียลมีเดียรวมถึงความแตกตางของการใชพื้นท่ี (Field) ในการนําเสนอการชิมอาหารดวย 

คือ นอกจากนักชิมท้ังยุคกอนและยุคใหมจะตองมีทุนทางวัฒนธรรมทางดานอาหารเปนสําคัญแลว แต

เพราะความแตกตางของส่ือ เทคโนโลยีในแตยุคสมัยนั้นมีความแตกตางกันจึงทําใหนักชิมในยุคกอนท่ี

การส่ือสารผานส่ือส่ิงพิมพยังคงเปนท่ีนิยมอยูนั้นนักชิมจะตองมีทุนทางวัฒนธรรมในการเขียนและการ

อานในการเขียนบทความวิจารณอาหารเพื่อใหผูอานเห็นภาพและรับรูถึงหนาตาและรสชาติของ

อาหารได ในขณะท่ีนักชิมในยุคโซเชียลมีเดียนั้นจําเปนตองมีทุนทางวัฒนธรรมทางดานการใช

เทคโนโลยีในการส่ือสารถึงผูชม อีกท้ังเพราะนักชิมในยุคโซเชียลมีเดียอาจมีทุนทางสัญลักษณและทุน

ทางสังคมภายในแวดวงการชิมอาหารเทากับนักชิมยุคกอน ทุนทางวัฒนธรรมเรื่องเทคโนโลยีในการ

ส่ือสารจึงสําคัญ เพราะการท่ีมียอดไลค ยอดแชรและจํานวนผูชมมาก ก็จะยิ่งเปนการสะสมทุนทาง

สัญลักษณใหแกนักชิม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของการแสดงออกของทุนประเภทตางๆของ

นักชืมอาหารในการใชพื้นท่ี (Field) ท่ีมีความแตกตางกันออกไปตามจุดประสงคของนักชิมอาหารและ

กลุมเปาหมายของพื้นท่ีนั้นๆ (นันทกา สุธรรมประเสริฐ, 2559: 294-301 ) 
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จากการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับการสะสมทุน ทําใหผูศึกษาเห็นถึงกระบวนการฝกฝน การ

เรียนรู เขาใจและการสะสมทุนท่ีใชระยะเวลาอยางนานในการกาวสูแวดวงอาชีพตางๆไมวาจะเปน

แวดวงนักชิม แวดวงกีฬาข่ีมา แวดวงครูสอนเปยโน ซึ่งเหตุผลของการเขาสูแวดวงเหลานี้มีจุดเริ่มตน

ของทุนทางวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกันนั่นก็คือ ครอบครัว ท่ีหลอหลอมตัวปจเจกมาต้ังแตเด็กจนนําไปสู

การแสดงออกทางความโนมเอียงทางอุปนิสัยหรือฮาบิทัส จากนั้นตัวปจเจกจึงไดเริ่มมีการสะสมทุน

อื่นๆ ไมวาจะเปนทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสัญลักษณ โดยการ

สะสมทุนและแลกเปล่ียนทุนเหลานี้ลวนแลวแตตองทําการสะสมแลกเปล่ียนผานพื้นท่ี (Field) ท้ังส้ิน 

จากงานศึกษาท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ทําใหผูศึกษาตองการท่ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนกับวงการนักพากยไทยจากการเขามาของภาพยนตรตางประเทศ และกระบวนการกลายเปน

นักพากย ของนักพากยพันธมิตร ซึ่งมีความคลายคลึงกับงานศึกษาเกี่ยวกับฮาบิทัส ทุน และพื้นท่ี ช้ิน

อื่นๆ หากแตมีความแตกตางไปตรงท่ีในงานศึกษาเหลานั้นยังไมมีการศึกษาถึงฮาบิทัส การสะสมทุน 

และพื้นท่ี เกี่ยวกับอาชีพนักพากยจึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะทําการศึกษากระบวนการกลายเปนนัก

พากย (Voice Actor) กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร 
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บทท่ี 3 

อาชีพนักพากย นักขายเสียงในวงการบันเทิง 

 ในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับอาชีพนักพากย ประวัติความเปนมาของ

กิจการภาพยนตรในประเทศไทยและการพากยเสียงในประเทศไทย โดยผูศึกษาไดแบงประเด็นท่ี

เกี่ยวของดังนี้ 1. การพากยเสียง ท่ีจะนําเสนอใหเห็นถึงความหมายและลักษณะของการพากยเสียงท่ี

มีรายละเอียดแตกตางกัน 2. อาชีพนักพากย ในหัวขอนี้จะเปนการนําเสนอถึงหนาท่ีและนิยามของ

อาชีพนักพากยท่ีแตกตางกันของแตละประเทศ 3.การพากยในประเทศไทย นําเสนอใหเห็นถึง

พัฒนาการของกิจการภาพยนตรในประเทศไทยและการพากยเสียงในประเทศไทย 

3.1 การพากยคืออะไร 

 Voice Over (การพากย) คือ เทคนิคดานการใหเสียงพากย ไมวาจะเปนการบรรยาย

เหตุการณ การแสดง การเคล่ือนไหวของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การบรรยายเสียงใหความรู บรรยายเสียง

ประกอบ การใหเสียงพูด อารมณความรูสึกของตัวแสดงหรือตัวละคร การพากยมักถูกนํามาใชกับ

รายการวิทยุ การผลิตรายการโทรทัศน การสรางภาพยนตร ละครวิทยุ ละครโทรทัศน สารคดี การตูน 

หรือ การนําเสนอผลงานอื่นๆ เชนการรายงานขาวเพื่อช้ีแจงขาวสาร การพากยโฆษณา หรือการให

เสียงแกระบบขนสงสาธารณะและเสียงแจงเตือนตางๆ กระบวนการพากยเสียง คือ การอานออกเสียง

ตามบทท่ีมีโดยใชเสียงพากยของนักพากยท่ีเช่ียวชาญ ซึ่งการพากย (Voice Over) นั้นแตกตางจากคํา

วา Dubbing (การพากย) หรือ Dub (พากย) ซึ่งหมายถึง กระบวนการอัดเสียงหรือการพากยเสียง

ใหมแทนเสียงของนักแสดงหรือตัวละครท่ีปรากฏอยูในภาพยนตร ละคร ส่ือโทรทัศน และส่ือบันเทิง

ตางๆ ดวยเสียงของนักแสดงหรือนักพากยคนอื่นซึ่งอาจพูดคนละภาษากัน  ตลอดจนการบันทึกเสียง

ใหมเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงเดิมหรือเปล่ียนแปลงบทสนทนาเปนตน (Jorge Diaz Cintas and 

Pilar Orero, 2010: 441-443) 

 สวนคําวา “พากย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2554 ไดใหคํา

จํากัดความของคํานี้ไววา “พากย” คือลักษณะของการพูดแทนผูแสดงหรือพูดตามบทบาทของผูแสดง

โขน หนัง หรือภาพยนตร เปนตน เชน พากย-เจรจาโขน พากยหนังตะลุง พากยหนังใหญ พากย
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ภาพยนตร, หรือการบรรยายถายทอดในการแขงขันกีฬาหรือการแสดงบางอยาง เชน การพากยมวย 

หรือการพากยฟุตบอล เปนตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554: ออนไลน) 

3.2 อาชีพนักพากย 

อาชีพนักพากย (Voice actor) หมายถึง อาชีพท่ีใชเสียงในการทํางาน เปนหนึ่งในผูท่ีอยู

เบ้ืองหลังเสียงบรรยาย หรือเสียงพูดของตัวละคร ตัวแสดงในส่ือตาง ๆ ท่ีสามารถพบเห็นไดใน

ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนละครวิทยุ ภาพยนตร ละครโทรทัศน การตูน สารคดี การรายงานขาว 

การแขงขันกีฬา โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน เสียงประชาสัมพันธตามพื้นท่ีสาธารณะ เปนตน งาน

สวนใหญของอาชีพนักพากย มักจะเปนการใหเสียงแกตัวละครในส่ือการตูน ละครโทรทัศน 

ภาพยนตร เพื่อใหตัวละครเหลานั้นมีอารมณ ความรูสึก ท่ีสมจริง เพื่อใหผูชมรูสึกสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปกับตัวละครได ท้ังภาพยนตรในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการใชเสียงในการ

บรรยายสารคดีหรือขาวเพื่อใหผูชมผูฟงเขาใจในเนื้อหาของส่ือเหลานั้น นักพากยจึงเปรียบเสมือนผูทํา

หนาท่ีเปนส่ือกลางระหวางตัวภาพยนตรตางประเทศกับผูชมเพราะนักพากยคือผูท่ีใหเสียงแกตัวละคร

จากภาพยนตร ละคร การตูน เหลานั้น ดวยภาษาแตกตางไปจากตนฉบับ หรือภาษาแมของนักพากย 

เพื่อใหผูชมในประเทศสามารถรับรูเขาใจเนื้อหาของส่ือตางๆเหลานั้นไดอยางถูกตองชัดเจนแตก็ยังคง

อารมณ ความรูสึกของตัวละครจากตนฉบับเอาไวดวย (Ruby Zelka Heinst, 2017: 1-2) 

อาจมองไดวาการพากยเสียงนั้นถือเปนการส่ือสารรูปแบบหนึ่ง โดยนักพากยนั้นเปนผูสงสาร 

(sender, comunicator) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล ท่ีทําหนาท่ีในการสงสาร (message) คือ 

ภาพยนตร มาแปลและพากยเสียงคําพูด อารมณ ความรูสึกของตัวละครในภาพยนตร เพื่อใหผูรับสาร 

(receiver) คือบุคคล กลุมบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเรื่องราวขาวสารจากผูสงสาร ไดรับรูและเขาใจสาร 

(ภาพยนตรตางประเทศ) การส่ือสารของนักพากยเปนการส่ือสารแบบทางเดียว (One – way 

communication) เพราะผูสงสารอยางนักพากยไมสามารถปฏิสัมพันธกับผูชมหรือผูรับสารได และ

ผูชมเองก็ไมสามารถโตตอบนักพากยไดทันที แตอาจมีการปอนผลกลับไปยังผูสงสารในภายหลังได 

เชน การวิวภาพยนตร การวิจารณผลงานพากย ในพื้นท่ีออนไลน เปนตน (ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, 

ม.ป.ป. : ออนไลน) 
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 อาชีพนักพากยนั้น เปนอาชีพท่ีมีปรากฏใหเห็นอยูท่ัวโลกโดยสวนใหญอาชีพนักพากยใน

หลายๆประเทศจะมีนิยามไปในทิศทางท่ีคลายคลึงกันคือ เปนผูบรรยายส่ือ โฆษณา เปนผูพากยเสียง

ใหกับการตูนและหนังจากตางประเทศ อยางไรก็ตามอาชีพนักพากยในประเทศญี่ปุนนั้น คอนขาง

แตกตางจากนิยามของนักพากยในประเทศอื่นๆ คือ นักพากยญี่ปุน (声優 เซยยู) เปนเหมือนดารา

ดังไมตางไปจากนักแสดงหรือนักรองท่ีมีช่ือเสียงเลย ซึ่งงานของนักพากยญี่ปุนนั้นนอกเหนือจากการ

พากยเสียงใหแกตัวละครในการตูน ภาพยนตร การพากยเสียงโฆษณาหรือสารคดีแลว นักพากยญี่ปุน

ยังมีไปออกรายการวาไรต้ีตางๆ มีงานอีเวนท มีงานคอนเสิรตของตัวเอง รวมไปถึงการรวมแสดงใน

งานโฆษณาหรือละครโทรทัศนตางๆอีกดวย เรียกไดวาเปนนักพากยท่ีไมไดทําการพากยเพียงอยาง

เดียว และอาชีพนักพากยในประเทศญี่ปุนนั้นไดรับความนิยมและเปนหนึ่งในอาชีพในฝนของเด็กญี่ปุน

เลยทีเดียว เนื่องจากประเทศญี่ปุนมีตลาดการตูนท่ีเรียกวา อนิเมะ (Anime) ท่ีใหญมาก และเปน

ตลาดท่ีไดรับความนิยมจากคนท่ัวโลกและไมจํากัดเพศและวัย จึงทําใหในประเทศญี่ปุนมีโรงเรียนและ

วิทยาลัยท่ีเปดสอนการพากยโดยเฉพาะเกิดข้ึนหลายแหงและในแตละปจะมีนักเรียนจบการศึกษาใน

ดานการพากยออกมาเปนจํานวนมากดวยเชนกัน (เพิ่งอาง, 2017: 3-4) 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงนักพากย บุคคลท่ีมักจะถูกกลาวถึงเปนคนแรกๆในเรื่อง

ของการพากยเสียงและเปนตนแบบของการพากยเสียงตัวละครตางๆของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นคือ 

วอลท ดิสนีย (Walt Disney) เปนผูสรางผลงานการตูนท่ีแพรหลาย และประสบความสําเร็จมากท่ีสุด

ของโลกคนหนึ่ง โดยการตูนเรื่องท่ีวอลท ดิสนีย เปนผูใหเสียงเปนเรื่องแรกคือเรื่อง Mickey Mouse 

ออกฉายครั้งแรกในปค.ศ. 1928 ซึ่งเปนการตูนท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมากในเวลาตอมา 

หลังจากนั้นการพากยเสียงตัวการตูนก็เริ่มแพรหลายและไดรับความนิยมมากข้ึน เชน เมล แบลงค 

(Mel Blanc) เปนนักพากยจากคาย Warner Bros. ท่ีไดพากยเสียงใหกับ บักส บันนี่ และตัวละคร

อื่นๆอีกมากมายของคายนี้ ซึ่งตอมา เมล แบลงค ไดรับฉายาวาเปน ชายผูมี 1,000 เสียง เพราะ

สามารถพากยเสียงท่ีแตกตางกันไดหลากหลาย ในปจจุบันนักพากยท่ีเขามาพากยเสียงใหกับตัวละคร

ตางๆใหอุตสาหกรรมการตูนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสวนใหญมักจะเปนนักแสดงฮอลลีวูดและ

นักรองท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งเปนสวนชวยดึงดูดใหภาพยนตรการตูนไดรับความสนใจและเติบโตข้ึนอยาง

ตอเนื่อง (Dean Wendt, 2017: ออนไลน) 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99
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 สวนอาชีพนักพากยในประเทศไทยนั้น นักพากยคือผูท่ีใหเสียงภาษาไทยแกตัวละครจากท้ังใน

ภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศเพื่อใหผูชมสามารถเขาใจเนื้อหาและส่ิงท่ีตัวละครใน

ภาพยนตรตองการจะส่ือออกมาได โดยการพากยเสียงในภาพยนตรของประเทศไทยนั้นมีตนแบบมา

จากการพากยโขน ซึ่งผูท่ีไดนําการพากยโขนมาใชกับการพากยเสียงในภาพยนตรตางประเทศคือ ทิด

เขียว หรือ สิน สีบุญเรือง ถือไดวาเปนนักพากยเสียงคนแรกของประเทศไทย (ทฉัตรีย พิลึกภควัต, 

2545: 4) ซึ่งผูศึกษาจะทําการกลาวถึงเกี่ยวกับการพากยเสียงในประเทศไทยในหัวขอถัดไป 

3.3 การพากยในประเทศไทย 

ในหัวขอการพากยในประเทศไทยนี้จะเปนการนําเสนอถึงขอมูล ประวัติเกี่ยวกับการพากย

เสียงในประเทศไทย โดยแบงเปน 3 ชวงเวลา ไดแก 1.ชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 2.ชวง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 และ 3.ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงพัฒนาการของการ

พากยเสียงในประเทศไทยในแตละชวงเวลาถึงจนปจจุบัน 

3.3.1 ชวงกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

การพากย ในประเทศไทยนั้นมีมาอยางยาวนาน โดยการพากยท่ีวานี้คือ การพากย-เจรจา 

โขน ซึ่งเปนศิลปะการแสดงท่ีถูกจัดใหเปนนาฏศิลปช้ันสูงของไทย โขน ปรากฏหลักฐานอยางชัดเจน

ต้ังแตสมัยอยุธยา ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช ไดกลาวถึงการแสดงโขนเอาไววาเปนการเตนออกทาทางเขากับเสียงซอและเครื่อง

ดนตรีไทยอื่นๆ ผูแสดงจะสวมหนากากและถืออาวุธ (ธีรภัทร ทองนิ่ม, ม.ป.ป. : 70) โขนเปนการแสดง

ท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเอาไวดวยกันคือมีการนําศิลปะการพากย-การเจรจา หนาพาทยเพลงดนตรี 

มาใชประกอบการแสดงโขน โดยเรื่องท่ีนิยมนํามาแสดงคือเรื่อง รามเกียรต์ิ และ อุณรุฑ 

เนื่องจากผูแสดงโขนจะสวมหัวโขนซึ่งปดหนาท้ังหมด ยกเวนผูท่ีแสดงเปนเทวดา มนุษย และ

มเหสี ธิดาพระยายักษ  ทําใหผูแสดงไมสามารถพูดหรือรองเพลงได จึงทําใหตองใชการพากย-เจรจา

ในการดําเนินเรื่อง เลาเรื่อง หรือการพูดโตตอบของตัวโขนอยูโดยตลอด หนาท่ีหลักของคนพากย-

เจรจาโขน คือการพูดแทนตัวโขน เพื่อใหผูชมเขาใจถึงอากัปกิริยา อารมณ และคําพูดท่ีตัวโขน

ตองการจะส่ือความหมายออกมาไดอยางชัดเจน นอกจากนี้คนพากย-เจรจาโขน ยังมีหนาท่ีอื่นๆอีก

เชน การบอกบท บอกเพลงหนาพาทย กํากับเวที หรือจัดทําบทท่ีแสดง เปนตน ดังนั้นการแสดงโขน
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จะดําเนินเรื่องโดยคนพากย-เจรจาโขนเปนหลัก (เพิ่งอาง, ม.ป.ป. : 70) การแสดงโขน การพากยโขน 

และหนังใหญจะจัดแสดงในงานพระราชพิธีสําคัญตางๆ ซึ่งถือไดวาเปนการพากยแรกๆในประเทศไทย

ท่ีไดกลาวไปขางตน 

หลังจากนั้นการพากยเสียงก็มีปรากฏใหเห็นอีกครั้งจากการเขามาของภาพยนตรตางประเทศ 

ในชวงปพ.ศ. 2440 ท่ีเริ่มมีการนําภาพยนตรตางประเทศเขามาในประเทศไทยโดย ตนกําเนิดของ

ภาพยนตรนั้นมาจากผลงานการสรางของสองพี่นองฝรั่งเศส ช่ือ โอกุส และ หลุย ลูมิแอร (Auguste 

and Louis Lumiere) เปนภาพยนตรเรื่องส้ันเกี่ยวกับเหตุการณในชีวิตประจําวันท่ัวไปของชาว

ฝรั่งเศสท่ีไดถูกฉายในรานกาแฟแหงหนึ่งในกรุงปารีส ในปพ.ศ. 2438 โดยใชเครื่องมือท่ีใชฉายเรียกวา 

ซีเนมาโตกราฟ (Cinematograph) ตอมาสองพี่นองตระกูลลูมิแอร ก็ไดสรางภาพยนตรอีกเปนจํานวน

มากและไดมีการใหคนนําภาพยนตรเหลานี้ออกฉายตามประเทศตางๆรอบโลก โดยในชวงป พ.ศ. 

2440 มีนักฉายภาพยนตรเรคนหนึ่งช่ือ เอส. จี. มารคอฟสกี ไดนําภาพยนตรของสองพี่นองลูมิแอรเขา

มาฉายในเมืองไทย ซึ่งถือเปนภาพยนตรตางประเทศเรื่องแรกท่ีถูกนํามาจัดฉายในประเทศไทย คือ

เรื่อง The Wonderful, Parisian Cinematograph จัดฉายท่ีโรงละครหมอมเจาอลังการ มีการ

จัดเก็บคาเขาชมและทําการฉายแสดงเพียงแค 3 คืน ซึง่ปรากฏวาชาวไทยใหความสนใจกับภาพยนตร

เรื่องนี้เปนอยางมาก สงผลใหมีการนําภาพยนตรของสองพี่นองลูมิแอรเขามาฉายอีกหลายเรื่อง โดย

ชาวไทยเรียกภาพยนตรเหลานี้วา หนังฝรั่ง 

 ตอมาในป พ.ศ. 2447 ไดมคีณะฉายภาพยนตรแบบหนังเรชาวญี่ปุนนําภาพยนตรเขามาฉาย 

เปนภาพยนตรท่ีสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณการสูรบระหวางญี่ปุนกับรัสเซีย ภาพยนตร

เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน เชน ศิลปะการปองกันตัวของญี่ปุน รวมถึงมีการนําภาพยนตรของชาติ

ตะวันตกมาฉายดวย หลังจากท่ีผลตอบรับในการฉายภาพยนตรของคณะฉายภาพยนตรชาวญี่ปุน

เปนไปในทางท่ีดีจึงทําใหคณะนี้ไดกลับมาฉายภาพยนตรท่ีเมืองไทยอีกครั้งในป พ.ศ. 2448 และไดมี

การสรางโรงภาพยนตรช่ัวคราวข้ึนและหลังจากนั้นก็ต้ังเปนโรงภาพยนตรถาวรแถวบริเวณหลังวัดตึก 

ถนนเจริญกรุง ทําใหชาวไทยไดรับชมภาพยนตรตางประเทศบอยข้ึน และเริ่มเรียกภาพยนตร

ตางประเทศเหลานี้วา หนังญี่ปุน เนื่องจากชาวญี่ปุนเปนคนนําภาพยนตรมาฉาย และหลังจากนั้น

ภาพยนตรตางประเทศก็เริ่มแพรกระจายเขามาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. 2470 
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โดยภาพยนตรท่ีถูกนําเขามาฉายในประเทศไทยในชวงทศวรรษ 2440 ถึง ทศวรรษ 2460 

นั้นสวนใหญเปน หนังเงียบ คือ ภาพยนตรจะมีแตภาพไมมีเสียงจึงทําใหนักพากยตองมีการทําเสียง

ประกอบควบคูไปพรอมกับหนัง เชนหากมีฉากมาวิ่ง ก็นํากะลามาโขกกันใหเหมือนเสียงมาวิ่ง 

ภาพยนตรจะมีตัวอักษรสลับกับภาพเพื่อบอกคําพูดหรืออธิบายเหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึน การพากยใน

ยุคนี้จึงเปนเหมือนกับการบอกเลาเรื่องและบรรยายเรื่องเนนท่ีความเขาใจมีลักษณะเปนแบบ 

narrative ลักษณะการพากยในยุคหนังเงียบเปนการพากยสดไปพรอมกับภาพยนตรท่ีฉายโดยใชโทร

โขงในการยืนพากย นักพากยสวนใหญเปนผูชายและพากยเพียงคนเดียว และกอนการจะทําการฉาย

หนังจะมีการจัดพิมพหนังสือภาพยนตรออกมาวางจําหนายกอน เพื่อเลาเรื่องยอคราวๆใหผูท่ีสนใจได

อานกอนจะไปชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ  

ตอมาในยุคหนังเสียงในชวงปพ.ศ. 2470 ซึ่งเปนยุคเริ่มตนของการพากยหนังแบบในปจจุบัน

ของประเทศไทย เนื่องดวยในชวงนั้นบริษัทและโรงภาพยนตรตางๆไดมีการนําเขาภาพยนตร

ตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตรพูดไดหรือภาพยนตรท่ีตัวละครในเรื่องจะมี

การพูดบทไปตามเนื้อเรื่อง เชนเดียวกันภาพยนตรในปจจุบัน จึงสงผลใหเดิมกอนท่ีจะมีการฉาย

ภาพยนตรตางประเทศ ทางโรงภาพยนตรหรือบริษัทท่ีนําภาพยนตรเขาท่ีจะทําการตีพิมพหนังสือ

ภาพยนตรออกมาวางจําหนายกอน เปนการเลาเรื่องยอเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตรใหผูชมไดเขาใจ

กอนท่ีจะไปชมภาพยนตรเรื่องนั้นๆ แตเมื่อภาพยนตรเริ่มพัฒนาไปเปนภาพยนตรพูดไดเพิ่มมากข้ึน 

การจัดทําหนังสือภาพยนตรนั้นจึงเริ่มไมคุมทุนและยังมีคนท่ีอานหนังสือไมออกอีกเยอะ จึงตองมีการ

หาวิธีท่ีจะทําใหผูชมยังคงดูภาพยนตรท่ีมาพรอมกับเสียงไดอยางรูเรื่องเขาใจ  

โดยในป 2474 นายสิน สีบุญเรือง หรือ ทิดเขียว ไดมีการนําเอาวิธีการพากยโขนมามาใชกับ

การพากยคือการพากยตามบทพูดของตัวละครโดยนํามาใชกับภาพยนตรจากอินเดียเรื่อง รามเกียรต์ิ 

เปนเรื่องแรกซึ่งไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูชมอยางมาก จึงทําใหการพากยเปนท่ีรูจักในวงการ

ภาพยนตรนับแตนั้นมา (จําเริญลักษณ ธนะวังนอย. 2544: 81) ตอมากิจการภาพยนตรในไทยก็เติบโต

ข้ึนอยางตอเนื่องจนทําใหบริษัทสหศีนีมาจํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีทรงอิทธิพลในดานการคาภาพยนตรกับ

ตางประเทศและเปนเจาของโรงภาพยนตรหลายแหงในกรุงเทพฯ รวมไปถึง ศาลาเฉลิมกรุง กอต้ังข้ึน

ในปพ.ศ. 2476 ศาลาเฉลิมกรุงไดช่ือวาเปนโรงมหรสพแหงแรกในเอเชียท่ีติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
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เปนส่ิงทันสมัยในยุคนั้น จึงทําใหโรงมหรสพแหงนี้ไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางมากและ

กลายเปนโรงฉายภาพยนตรรายใหญในเวลาตอมา (ปฏิพัทธ สถาพร, 2559: 74-75)  

ในชวงใกลเคียงกันนั้นไดมีละครวิทยุเกิดข้ึนในประเทศไทย ละครวิทยุในประเทศไทยนั้นเริ่ม

ดําเนินการออกอากาศในปพ.ศ. 2473 โดยละครวิทยุท่ีมีรูปแบบเปน OPERA SOAP หรือ ละครวิทยุ

ประจําเรื่องแรกคือ “หนีชีวิต” ใหเสียงโดย อาคม มกรานนท และ เย็นจิต สัมมาพันธ และหลังจาก

นั้นละครวิทยุก็ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องทําใหเกิดละครวิทยุท่ีประสบความสําเร็จอยูหลายเรื่อง 

ไมวาจะเปนเรื่อง “ลองไพร” ของครูมาลัย ชูพินิจ เปนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับปาดงพงไพร 

ออกอากาศเมื่อปพ.ศ. 2497 และละครวิทยุเรื่องนี้ไดเลนนานติดตอกันประมาณ 5-6 ปเลยทีเดียว 

นอกจากนี้ ความนิยมของละครวิทยุก็ทําใหเกิดคณะละครวิทยุตามข้ึนมาอีกหลายคณะ (ณรงค จันทร

เรือง, 2539 อางถึงใน จักรีรัตน แสงวาร,ี 2556: 186) 

คณะรุงนิรันดร เปนคณะละครวิทยุแนวลูกทุง มี ไพบูลย ศุภวารี เปนผูจัด โดยเรื่องท่ีดังติด

อันดับของคณะรุงนิรันดร คือเรื่อง “ทาฉลอม” ซึ่งได สมควร กวียะ มาใหเสียงเปนพระเอกของเรื่อง

ช่ือ ทม ซึ่งกลายเปนละครท่ีดังมากจนมีจดหมายจากแฟนสงมาท่ีคณะเปนพันฉบับ คณะแกวฟา เปน

คณะละครวิทยุท่ีไดมีการเพิ่มเทคนิคทางดานเสียงประกอบและเสียงกอง (เสียงสําหรับตัวละครคิดใน

ใจ) เขามาใชเพื่อใหมีความสมบูรณทางดานเสียงมากยิ่งข้ึน โดยเรื่อง “สลักจิต” เปนละครวิทยุท่ี

ประสบความสําเร็จเปนอยางมากของคณะแกวฟา โดยในชวงนั้นผูชมทางบานซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง

จะยอมผมเปนสีทองตามนางเอกของเรื่องท่ีช่ือ จอย ซึ่งเปนลูกครึ่ง คณะแกวฟาประสบความสําเร็จ

อยางมากจนเคยออกอากาศถึง 18 เรื่อง พรอมกัน 18 สถานีในเวลาเดียวกัน คณะกันตนา เปนคณะ

ละครวิทยุแนวผี ลึกลับ ต่ืนเตน โดยมี ประดิษฐ กัลยจาฤก และ กุสุมา สินสุข เปนผูดูแลผลิตและ

เขียนบทละครวิทยุ ไดรับรางวัลถวยทองคําชนะเลิศจากเรื่อง “ส่ิงท่ีไดจากสมรภูมิ”(ฉลองรัฐ ทิพยพิ

มาณ, 2540 อางถึงใน จักรีรัตน แสงวาร,ี 2556: 187) 

3.3.2 ชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เมื่อเขาสูชวงทศวรรษ 2480 ในป พ.ศ. 2482 ไดเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ข้ึน และในป พ.ศ. 

2484 สงครามก็ไดเขามาเยือนประเทศไทย ทําใหเมืองไทยไดรับผลกระทบจากภาวะสงครามในหลาย

ดานรวมไปถึงกิจการภาพยนตรดวย ถือไดวาเปนชวงซบเซาของกิจการภาพยนตรไทย เนื่องจากการ
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นําภาพยนตรเขามาฉายนั้นจําเปนตองพึ่งพาชาวตางชาติโดยเฉพาะกับตลาดภาพยนตรรายใหญอยาง

ฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนท่ีนิยมในหมูผูชมภาพยนตรชาวไทยเปนอยางมาก แตเมื่อรัฐบาลไทย

ประกาศเขารวมสงครามกับฝายสัมพันธมิตร จึงสงผลใหการติดตอคาขายภาพยนตรจากตางประเทศ

ตองชะงักลง โรงภาพยนตรไมสามารถซื้อภาพยนตรจากตางประเทศเขามาฉายได รวมไปถึงในชวง

สงครามผูคนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ ตางก็อพยพออกไปนอกเมืองกันเปนจํานวนมาก ความบันเทิง

อยางภาพยนตรก็พลอยซบเซาตามไปดวยเมื่อขาดผูชม เมื่อภาพยนตรจากทางฝงตะวันตกขาดแคลน

ไปจึงถูกแทนท่ีดวยภาพยนตรจากญี่ปุน ทางการประเทศญี่ปุนไดมีการจัดต้ังบริษัทจําหนายภาพยนตร

ญี่ปุน สาขากรุงเทพฯ โดยเริ่มฉายต้ังแตเดือนกันยายนป พ.ศ. 2485 โดยมีการฉายภาพยนตรญี่ปุน

และขาวสารเหตุการณตางๆเนนใหผูชมท่ีเปนทหารญี่ปุนท่ีประจําการอยูในประเทศไทยรับชมและ

ตอมาจึงนํามาฉายใหประชาชนชาวไทยไดรับชมดวยแตก็ไมไดเปนท่ีนิยมมากนักเนื่องจากยังอยูภาวะ

สงครามจึงทําใหผูคนไมมีกะจิตกะใจมาเสพความบันเทิงอยางการชมภาพยนตร (ปฏิพัทธ สถาพร, 

2559: 72-78) 

3.3.3 ชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ในเวลาตอมาเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลงในปพ.ศ. 2488 วงการภาพยนตรก็เริ่มกลับมา

ฟนตัวอีกครั้ง โดยในชวงทศวรรษ 2490 นั้นไดมีการเปล่ียนแปลงตอกิจการภาพยนตรในประเทศไทย

ในหลายดาน มีการลงทุนกอสรางโรงภาพยนตรข้ึนมาใหมอีกหลายแหง สวนโรงภาพยนตรเดิมท่ีกอต้ัง

มาต้ังแตกอนชวงสงครามไดมีการปรับปรุงสถานท่ีฉายของตนเองเพื่อใหพรอมตอการแขงขันในภาวะท่ี

กิจการภาพยนตรเริ่มกลับมาคึกคัก โดยโรงภาพยนตรสวนใหญท้ังท่ีกอต้ังใหมและโรงภาพยนตรเดิม

นั้นจะเนนพัฒนาดานการใหบริการ มีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาชวยอํานวยความ

สะดวกสบายใหแกผูชมคือมีการนําเอาเครื่องปรับอากาศเขามาติดต้ังในโรงภาพยนตร ซึ่งเปนหนึ่งใน

ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีแพรหลายในโรงภาพยนตรชวงทศวรรษ 2490 นอกจากนี้ยังมีการนําเอา

ระบบจอ ระบบเครื่องฉายและเครื่องเสียงท่ีทันสมัยเขามาติดต้ังในโรงภาพยนตรดวยเพื่อเปนจุดขาย

ดานคุณภาพของภาพและเสียง อยางเชน โรงภาพยนตรเฉลิมเขตตและโรงภาพยนตรคิงสใชจอซีนีมาส

โคปยาวถึง 60 ฟต ซึ่งถือวาเปนจอท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย ณ เวลานั้น รวมถึงมีการใชระบบเสียง
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แบบ Stereophonic sound2 ทําใหเสียงดังฟงชัดและนุมนวลมีมิติมากยิ่งข้ึน ซึ่งกิจการภาพยนตร

ในชวงทศวรรษ 2490 นั้นไมไดเติบโตเพียงแคเฉพาะพื้นท่ีในเมืองอยางกรุงเทพฯเพียงอยางเดียว 

หากแตกิจการภาพยนตรนั้นไดมีการขยายตัวออกไปสูพื้นท่ีชานเมืองไปจนถึงชนบทท่ีหางไกลดวยโดย

เกิดการแพรหลายของกิจการหนังกลางแปลงหรือหนังเร ท่ีเปนการนําภาพยนตรไปฉายตามชุมชน 

และงานวัด เทศกาลตาง ๆ ในแตละพื้นท่ี ซึ่งเปนการฉายภาพยนตรในพื้นท่ีตางจังหวัดท่ีประสบ

ความสําเร็จเปนอยางมากในเวลานั้น ในชวงทศวรรษ 2490 นี้ นอกจากกิจการภาพยนตรท่ีเติบโต

ข้ึนมาอยางตอเนื่องแลว ก็ยังมีเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาใหมและกลายเปนคูแขงสําคัญของกิจการ

ภาพยนตรทางฝงตะวันตกนั่นคือ โทรทัศน ซึ่งกิจการโทรทัศนไดเขามาในประเทศไทยในชวงทศวรรษ 

2490 ดวยเชนกัน โดยสถานีโทรทัศนชองแรกของประเทศไทยคือ สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีชอง 4 

บางขุนพรหม ในปพ.ศ. 2498 เนนนําเสนอขอมูลขาวสารของบานเมือง การปราศรัย ของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี, เผยแพรผลงานของรัฐบาล (โดม สุขวงศ, 2556 อางถึงใน ปฏิพัทธ 

สถาพร, 2559: 87) 

ตอมาเมื่อกิจการภาพยนตรกลับมาฟนตัวอีกครั้ง โรงภาพยนตรและการฉายภาพยนตร

กลับมาสรางรายไดและผลกําไรใหกับผูประกอบการมากข้ึน จึงทําใหเริ่มมีการกอต้ังตัวแทนจําหนาย

ภาพยนตรตางประเทศในกรุงเทพฯ ตามมาหลายแหง ในชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริษัทท่ีเปน

เจาของโรงภาพยนตรจะตองติดตอซื้อภาพยนตรผานทางตัวแทนจําหนายจากตางประเทศ แตเมื่อหลัง

สงครามส้ินสุดลง บรรดาบริษัทผูสรางภาพยนตรจากตางประเทศตางก็เริ่มเขามาจัดต้ังบริษัทตัวแทน

จําหนายข้ึนในกรุงเทพฯหลายชาติและทางโรงภาพยนตรก็ไดมีการทําสัญญากับบริษัท สตูดิโอตัวแทน

จําหนายคายใดคายหนึ่งจนเกิดเปนการผูกขาดการฉายภาพยนตรเฉพาะของสตูดิโอนั้นๆ อยางเชน 

บริษัทสหศินีมาท่ีเปนเจาของโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุงไดทําสัญญาซื้อภาพยนตรจากบริษัท อาร.

เค.โอ. ราดิโอ (RKO radio pictures) ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายภาพยนตรจากสตูดิโออยาง แซมมวล

2
 ระบบสเตอริโอ (stereo phonic sound system) คือการขยายเสียง 2 ชองข้ึนไป เสียงท่ีเกิดข้ึนจะมีความตาง

จากตนกําเนิดของเสียง แตจะแตกตางในแงของความไพเราะท่ีมีมากวาตนฉบับ สวนมากระบบสเตอริโอจะสราง

ข้ึนมาตามธรรมชาติของการไดยินของมนุษยคือ 2 ชองเสียง ซายและขวา ทําใหการขยายเสียงประเภทน้ีเหมาะใน

การขยายเสียงเพลง เสียงดนตรี หรือภาพยนตรเปนตน (Yamaha-hifi. 2560: ออนไลน) 
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โกลดวิน ฟลม (Samuel Goldwyn Films) และ วอลทดิสนีย (Walt Disney Picture) และ

นอกจากนี้ยังมีภาพยนตรไทยหลายเรื่องท่ีถูกผลิตข้ึนในชวงปพ.ศ. 2490 เพื่อตีตลาดแขงขันกับ

ภาพยนตรตางประเทศ โดยในชวงนั้นหนังฟลม 16 มม. นั้นไดรับความนิยมเปนอยางมากจากท้ังผูชม

และผูผลิต จึงทําใหผูผลิตในประเทศไทยนิยมสรางภาพยนตรแบบ 16 มม. แลวนําเอาการพากยเสียง

มาใชในกระบวนผลิตภาพยนตรรวมดวย จึงทําใหพระเอก-นางเอก ไมวาจะเปน มิตรชัย บัญชา, 

สมบัติ เมทะนี, หรือ ยอดชาย เมฆสุวรรณ จะมีเสียงท่ีคลายคลึงกันเพราะมีนักพากยผูใหเสียงคน

เดียวกัน โดยนักพากยท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้นไดแก หมอม หลวงรุจิราและมารศรี อิศรางกูร, พันคํา 

(พรอมสิน สีบุญเรือง), เสนห โกมารชุน, จุรี โอศิริ (เพิ่งอาง, 2559: 95) 

ตอมาในทศวรรษ 2510 ถึง ทศวรรษ 2540 นั้น เปนยุคท่ีเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาทมาก

ข้ึน โดยในชวง  2512 ระบบบันทึกเสียงเริ่มเขามาในประเทศไทย ซึ่งสงผลใหรูปแบบการพากยท้ังการ

พากยในโรงภาพยนตรและการพากยทางโทรทัศนเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เพราะใชเครื่อง

บันทึกเสียงนั้นสามารถแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวางการพากยได และหลังจากการบันทึกเสียง

และแกไขขอผิดพลาดจนผลงานนั้นเสร็จสมบูรณแลวก็สามารถนําเสียงพากยนั้นไปใชกับภาพยนตรได

หลายตอหลายรอบ (มิ่งขวัญ เจียประเสริฐ, 2542: 60-149) ซึ่งจุดนี้เอง นักพากยอยางคุณสุภาพ ไชย

วิสุทธิกุล ท่ีเคยเปนนักพากยทองถ่ินมากอนในชวงเวลาดังกลาว ไดพูดถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ี 

ไดสงผลกระทบตอนักพากยในระดับทองถ่ินท่ียังคงพากยภาพยนตรตามโรงภาพยนตรและภาพยนตร

แบบเรฉายโดยเฉพาะในพื้นท่ีในตางจังหวัดเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกเสียงใสลงในภาพยนตรได นัก

พากยจึงไมจําเปนตองพากยเสียงใหกับภาพยนตรท่ีฉายในทุกๆรอบ และภาพยนตรเหลานั้นยัง

สามารถนําไปฉายซ้ําวนหลายรอบไดมากข้ึนโดยท่ีเสียคาจางในสวนของนักพากยนอยลง เมื่อ

เทคโนโลยีทําใหการพากยสดเริ่มตายลง นักพากยประจําทองถ่ินก็ลดจํานวนลงไปดวย (สุภาพ ไชยวิ

สุทธิกุล, 2562: สัมภาษณ) และในชวงทศวรรษ 2530 เปนตนมา อินเทอรเน็ตไดเขามาสูประเทศไทย

และไดรับการพัฒนาจนชาวไทยสามารถใชงานและเขาถึงขอมูลตางๆผานอินเทอรเน็ตไดอยาง

กวางขวางและรวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหเกิดชองทางการชมภาพยนตรออนไลนนั้นเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย 

เชนการชมภาพยนตรแบบสตรีมมิ่ง อยาง Netflix, LINE TV, WeTV หรือ AIS Play โดยรูปแบบการ

ชมภาพยนตรในพื้นท่ีออนไลนเชนนี้ก็มีบริการใหฟงเสียงพากยไทยดวยเชนกัน จึงทําใหเกิดการวาจาง
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นักพากยหรือทีมนักพากยเสียงไทยตางๆมาใหเสียงพากยแกภาพยนตรท่ีถูกนํามาฉายผานแอพพริ

เคช่ันเหลานี้ดวยเชนกัน (Mix Magazine. ม.ป.ป. : ออนไลน) 

ดวยการเติบโตของกิจการภาพยนตรจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนนี้เองทําใหเกิดนักพากยหนา

ใหมและทีมพากยเสียงตามมาเปนจํานวนมาก ทีมพากยพันธมิตรเองก็เปนหนึ่งในทีมพากยท่ีเกิดข้ึนมา

ในชวงของการเติบโตของกิจการภาพยนตรดวยเชนกัน ในบทถัดไปจะเปนการนําเสนอถึงทีมพากย

พันธมิตรและประวัติความมา ไปจนถึงการทํางานในฐานะนักพากยของสมาชิกทีมพากยพันธมิตร

ตอไป ทีมพากยพันธมิตร เปนกลุมนักพากยชาวไทย พากยภาพยนตรไทยจนถึงหนังแผน ท้ังหนังฝรั่ง 

จีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุน เอกลักษณของพันธมิตรคือสโลแกน ใหเสียงภาษาไทยโดย พันธมิตร และมุก

ตลกท่ีนําเหตุการณปจจุบันมาเติมแตงบทพูดอยางสนุกสนาน ผานเสียงพากยเอกลักษณของนักพากย

ในทีมท่ีสรางเสนหใหแกตัวละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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บทท่ี 4 

ทีมพากยพันธมิตรและชวงจังหวะของการเปนนักพากย 

ในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอถึงขอมูลเกี่ยวกับทีมพากยพันธมิตรเพื่อใหทราบถึงประวัติความ

เปนมาและผลงานของทีมพากยพันธมิตร จากนั้นจะนําเสนอ ขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนามเก็บ

ขอมูลกับนักพากยทีมพากยพันธมิตร จํานวน 6 คน โดยในสวนแรกคือขอมูลเกี่ยวกับทีมพากย

พันธมิตร ผูศึกษาจะแบงเนื้อหาออกเปน 1. ทีมพากยพันธมิตร นําเสนอถึงขอมูลและประวัติความ

เปนมาของทีมพากยพันธมิตร 2. ผลงานของทีมพากยพันธมิตร นําเสนอถึงผลงานการพากยหนังของ

ทีมพากยพันธมิตรรวมไปถึงรายการโทรทัศนตางๆท่ีทีมพากยพันธมิตรไดรับเชิญใหไปเขารวม 3. ชวง

จังหวะชีวิตของนักพากย นําเสนอถึงประวัติ ความเปนมา ของนักพากยทีมพากยพันธมิตรท้ัง 6 คน 

โดยแบงหัวขอเปน จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย การทํางานในฐานะนักพากย และ ทัศนคติ

ตออาชีพนักพากย รวมไปถึงนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับหองพากยและการทํางานของทีมพากยพันธมิตร 

4.1 ทีมพากยพันธมิตร  

กลุมพันธมิตรกอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2538 โดย ปริภัณฑ วัชรานนท หรือ โตะ พันธมิตร เปนหนึ่งใน

ทีมพากยท่ีสรางความประทับใจและเปนท่ีจดจําของแฟนหนังชาวไทยมายาวนานกวา 20 ป โตะ 

พันธมิตรเดิมเคยเปนนักพากยอยูท่ีชอง 3 และเปนหนึ่งในทีมพากยอินทรี โดยจุดเดนท่ีทําใหทีมพากย

พันธมิตรแตกตางจากทีมพากยอื่นๆคือการเพิ่มสีสัน มอบความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะใหกับผูชม

ดวยมุขตลกท่ีใสเขาไปในเสียงพากยไทยของภาพยนตร โดยมุขตลกสวนใหญจะเปนการนําเหตุการณ

ในปจจุบันมาแทรกหรือเติมแตงในบทภาพยนตรผานเสียงพากยอันเปนเอกลักษณท่ีสรางเสนหใหกับ

ตัวละครตางๆมากมาย (ปริภัณฑ วัชรานนท, 2562: สัมภาษณ) ต้ังแตพระเอกนักบู อยาง เฉินหลง โจ

ชิงฉือ หรือ เจ็ตลี ท่ีไดหัวหนาทีม "โตะ พันธมิตร" เปนผูพากยเสียง หรือจะเปนน้ําเสียงกวนยียวน

พรอมมุขตลกเด็ดๆของคุณเกรียงศักด์ิหรือคุณต่ิง พันธมิตร สมาชิกของทีม ก็เรียกเสียงหัวเราะจาก

ผูชมไดเสมอ สมาชิกของทีมพากยพันธมิตรมีการหมุนเวียนแปลงเปล่ียนอยูบอยๆแตก็มีนักพากยขา

ประจําของทีมท่ีผูชมมักจะคุนเสียงกันดี เชน คุณปริภัณฑ วัชรานนท หรือ โตะ พันธมิตร หัวหนาทีม, 

คุณสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล, คุณเกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, คุณอรนุช ลาดพันนา, คุณสุรพร ใจรัก และ คุณ

อรรคพล วิมลพัชร ซึ่งเปนสมาชิกหลักท่ีอยูกับทีมพากยพันธมิตรมาต้ังแตชวงเริ่มกอต้ัง 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C


40 
 

ทีมพากยพันธมิตรเคยมีขาวเกี่ยวกับ การยุบทีมพากย ในชวงปพ.ศ. 2554 เนื่องจากดวยวัยท่ี

มากข้ึนของนักพากยในทีมสงผลใหความสามารถในการคิดมุขตลกท่ีไมล่ืนไหลและสนุกเหมือนเกา 

"ปริภัณฑ วัชรานนท" หรือ "โตะ พันธมิตร" ผูกอต้ังและหัวหนาทีมพากย จึงเริ่มมองหาจุดพักใหกับ

พันธมิตรอยางจริงจัง หวังรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของผลงานท่ีเคยฝากไว และเปดโอกาสใหนัก

พากยในทีมแตละคนแยกยายเปนนักพากยอิสระหรือผันตัวไปทํางานดานอื่นได อยางตัวของโตะ 

พันธมิตร เองก็ไดลองผันตัวมาเปนผูกํากับภาพยนตรเรื่อง "รักสุดทีน" ออกฉายในป พ.ศ. 2555 

ขณะท่ีเพื่อนผูรวมบุกเบิกสรางทีมพากยมาดวยกัน ท้ัง "เกรียงและต่ิง" ก็ผันตัวไปสูเบ้ืองหนาเปน

นักแสดงท้ังในจอแกวและจอเงิน แตหลังจากเวลาผานไป 2 ปท่ีมีขาวเกี่ยวกับการยุบทีมพากย โตะ 

พันธมิตร หัวหนาทีมก็ตัดสินใจไมยุบทีมและรับงานตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันทีมพากยพันธมิตร

ยังคงรับงานพากยอยูโดยเฉพาะภาพยนตร ซีรี่ส การตูน รวมท้ังภาพยนตรตางประเทศในเครือสห

มงคลฟลมและมงคลเมเจอรและซีรี่สท่ีออกอากาศตามชองตางๆ อยาง Workpoint TV และ ชอง 9

รวมไปถึงนักพากยในทีมพากยพันธมิตรยังรับงานแสดงและงานโฆษณาตางๆอีกดวย 

4.1.1 ผลงานของทีมพากยพันธมิตร 

ผลงานพากยเรื่องแรกของทีมพากยพันธมิตรคือ สายไมลับคังคังโปย ผลงานท่ีสรางช่ือเสียง

ใหแกทีมพากยพันธมิตรคือ ฟงอวิ๋น ข่ีพายุทะลุฟา (Strom Rider) ซึ่งออกฉายในประเทศไทยเมื่อป 

พ.ศ. 2541 ตอมาทีมพากยพันธมิตรก็ไดสรางผลงานท่ีกลายเปนจดจําและโดดเดนอยูหลายเรื่อง โดย

ทีมพากยพันธมิตรนั้นรับพากยท้ังภาพยนตรตะวันตก อยางเชน Rush Hour ท้ัง 3 ภาค (คูใหญฟด

เต็มสปด) นําแสดงโดยเฉินหลง และ คริส ทัคเกอร ออกฉายเมื่อปพ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550, The 

Fast and The Furious ออกฉายป พ.ศ. 2544 Resident Evil ผีชีวะภาค 1-4 ออกฉายในป พ.ศ. 

2545 ถึงป พ.ศ. 2553, The lord of the ring ภาค 1-3 ออกฉายในปพ.ศ. 2544 ถึงปพ.ศ. 2546 , 

Kill Bill (นางฟาซามูไร) ออกฉายในปพ.ศ. 2546, แวมไพร ทไวไลท ( ปพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 ) , 

The Expendables (โคตรคนทีมมหากาพย) ออกฉายในปพ.ศ. 2553 

ภาพยนตรเอเชีย อยาง เกมนรก โรงเรียนพันธุโหด (Battle Royale) พ.ศ. 2543 ซึ่งจากคํา

บอกเลาของนาโตะ หัวหนาทีมพากยพนัธมิตรไดกลาวถึงการพากยภาพยนตรเรื่องนี้เอาไววาเปนเรื่อง

ท่ีพากยแลวไดรับเสียงวิพากษ วิจารณในดานลบกลับมาคอนขางมาก เนื่องจากเนื้อหาของภาพยนตร
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มีความรุนแรงและตึงเครียดแตทีมพากยพันธมิตรไดพยายามสอดแทรกมุขตลกเขาในภาพยนตร, คน

เล็กหมัดเทวดา (Kung Fu Hustle) นําแสดงโดยโจว ซิงฉือ ออกฉายในป พ.ศ. 2548, Death Note 

สมุดโนตกระชากวิญญาณ ออกฉายในป พ.ศ. 2549, ยิปมัน เจากังฟูสูยิบตา ออกฉายในป พ.ศ. 

2551, นักเตะเซี้ยวล้ิมยี่ (Shaolin Soccer) ออกฉายในป พ.ศ. 2543, วิ่งกระเตงฟด (Rob-B-Hood) 

นําแสดงโดย เฉินหลง ออกฉายในป พ.ศ. 2549, สามกก โจโฉแตกทัพเรือ ออกฉายในป พ.ศ. 2551 

และการตูน Death Note, Devil May Cry: The Animated Series, Sengoku Basara สงคราม

ดาบซามูไรเดือด, BTOOOM!!, Winter Sonata 

ในชวงระยะเวลากวา 20 ปท่ีทีมพากยพันธมิตรไดฝากผลงานเอาไวใหกับผูชมชาวไทยไดรับ

ความบันเทิงมาอยางมากมาย เมื่อนึกถึงทีมพากยพันธมิตรคนก็จะนึกถึงมุขตลกใหมๆท่ีชวยสรางเสียง

หัวเราะใหกับผูชมอยูเสมอซึ่งเปนเหมือนเอกลักษณของทีมพากยไปแลว จนทําใหทีมพากยพันธมิตร

กลายเปนทีมพากยท่ีประสบความสําเร็จและไดถูกรับเชิญใหไปออกรายการตางๆมากมายเพื่อพูดถึง

ความสําเร็จและเปนท่ีจดจําของผูชมชาวไทย ไมวาจะเปนรายการวาไรต้ียุคบุกเบิกของวงการบันเทิง

ไทยอยางรายการ ดันดารา ในปพ.ศ. 2550 ท่ีไดมีการนําเอานักพากยจากทีมพากยพันธมิตรและทีม

พากยอินทรีมาพูดคุยและไดแสดงตัวอยางการพากยหนังโดยมีพิธีกรรายการซึ่งเปนดารานักแสดง ช่ือ

ดังของเมืองไทยอยาง โนต เชิญยิ้ม, ครูอวน มณีนุช และ อาจารยเชน จตุพล รวมสนุกกับการสวม

บทบาทสมมติใหนักพากยไดพากยเสียงอีกดวย  

หลังจากนั้นทีมพากยพันธมิตรก็ไดไปออกรายการอีกหลายรายการไมวาจะเปนรายการ แตว 

วาไรต้ี ท่ีออกฉายทางชอง 8 เมื่อปพ.ศ. 2557 รายการ กอลฟ มั้ย ตุก: ใหเสียงภาษาไทยโดย 

“พันธมิตร” เปดตัวทีมนักพากย เสียงท่ีคุณคุนเคย เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2557 ทางชองไทยรัฐ 

นอกจากทีมพากยพันธมิตรจะไดไปออกรายการโทรทัศนชองตางๆ แลว ก็ยังมีรายการ มีส่ือจาก

หลากหลายชองทาง เขามาติดตอขอสัมภาษณทํารายการกับทีมพากยพันธมิตรถึงหองพากยของทีม

พากยเองเลย เชน รายการ The High Profile: สุดยอดนักพากย จากชอง 9 อสมท. รวมกับ มั้งคโปร

ดักช่ัน เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  มายาไทยรัฐ: เปดเผยโฉมหนาทีมพากยระดับตํานาน 

“พันธมิตร” ของชองไทยรัฐ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งรายการเหลานี้สวนใหญจะ

นําเสนอเนื้อหาในเรื่องของอาชีพนักพากย ประวัติของทีมพากยพันธมิตรและการทํางานของทีมพากย

พันธมิตร 
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4.2 ชวงจังหวะของการเปนนักพากย 

ในสวนนี้จะเปนขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณนักพากยทีมพากยพันธมิตร จํานวน 6 คน 

ไดแก คุณปริภัณฑ วัชรานนท, คุณสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล, คุณเกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, คุณอรนุช ลาด

พันนา, คุณเพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ และ คุณอรรคพล วิมลพัชร โดยผูศึกษาจะแบงประเด็นขอมูลเปน 

3 ประเด็น ไดแก 1.จุดเริ่มตนสูการเปนนักพากย 2.การทํางานในฐานะนักพากย 3.ทัศนคติตออาชีพ

นักพากย เพื่อนําเสนอถึงพัฒนาการและกระบวนการสะสมทุนเพื่อการเขาสูการประกอบอาชีพนัก

พากยรวมไปถึงมุมมองตออาชีพนักพากยของทีมพากยพันธมิตร 

นักพากยคนท่ี 1: คุณปริภัณฑ วัชรานนท (โตะ) อายุ 59 ป 

1.จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย 

 ปริภัณฑ วัชรานนท หรือ นาโตะ พันธมิตร เปนผูกอต้ังและเปนหัวหนาทีมพากยพันธมิตร 

เจาของเสียงพากยของนักแสดงฮองกงช่ือดังอยาง เฉินหลง และ โจวชิงฉือ โดยนาโตะไดเลาถึงสาเหตุ

ท่ีอยากมาเปนนักพากยซึ่งมีท่ีมาจากความช่ืนชอบภาพยนตรมาต้ังแตวัยเด็กจึงทําใหนาโตะไดเห็นนัก

พากยท่ีมาพากยหนังอยูเปนประจําจนเกิดเปนความประทับใจในการสะกดคนดูท้ังโรงภาพยนตรดวย

การพากยเสียงของนักพากย 

  เมื่อกอนสมัยตอนท่ีนาเปนเด็กอยูหาดใหญ เมื่อ 30 กวาปท่ีแลว เขาไมมีนัก

พากยเปนทีมแบบทุกวันนี้ จะมีนักพากยดังๆท่ีหาดใหญคือ กรรณิการ อมรา, สิงห

ทอง ศรีวรรณ, ชัยเจริญ ศรีวรรณ เวลามีหนังมาฉาย ช่ือของนักพากยเขาจะข้ึนใหญ

เต็มโรงหนังเลย แลวถาหนังเรื่องไหนโรงไหนมีข้ึนช่ือนักพากยระดับนี้ รับรองไดเลยวา

สนุกแนนอน หนังบางเรื่องไมสนุกเลยแตเขาพากยใหมันสนุกได ตอนนั้นเราก็เปนเด็ก

ท่ีชอบดูหนัง เราก็จะไปยืนอยูหนาโรงหนัง ไปขอคนเขาไปดูดวย พอเราเห็นเขาซื้อต๋ัว

เสร็จเราก็จะเดินเขาไปบอกเขา “นาๆ ผมขอเขาไปดูดวย” ใครใจดีเขาก็จะจูงมือเรา

เขาไปในโรงดวย เพราะตอนนั้นเรายังเด็กไมมีเงินซื้อต๋ัวหนังแตอยากดูหนังมาก พอได

เขาไปในโรงหนังแลว เราก็วิ่งไปหาท่ีนั่งของเราเลย นาชอบไปนั่งหนาสุด ตรงท่ีนั่งหนา

สุดก็จะเห็นแสงจากเครื่องฉายสองลงมาจากหองฉาย แลวมันจะมีชองเล็กๆอีกชองมี

หัวคนสองหัวโผลมา นั่นคือ นักพากย นาจะนั่งมองแตเขา เรารูสึกวาเขาเกงจริงๆเลย 
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คนแคสองคนแตสามารถสะกดคนท้ังโรงหนังได ใหคนท้ังโรงหัวเราะก็ได รองไหก็ได 

โกรธแคนไปตามอารมณของหนังก็ได ทําใหเรารูสึกวาเขาเกง เขาเทจังเลย อยากเปน

อยางเขาบาง 

นาโตะเลาวาต้ังแตนั้นเปนตนมานาโตะก็มีอาชีพท่ีใฝฝนอยูเพียงอาชีพเดียวคือ อาชีพนัก

พากย ทําใหหลังจากนั้นนาโตะก็เริ่มท่ีจะขวนขวายเสาะหาชองทางเพื่อใหไดเขาใกลกับอาชีพในดวงใจ

ใหไดมากท่ีสุด 

หลังจากนั้นเราก็พยายามหาทางไปตีสนิทกับคนฉายหนัง ไปขอเขาหมุนหนัง

บาง ไปขอเขาทํางานในโรงหนังบาง เราเขาไปตีซี้เพื่อท่ีจะไดเขาใกลนักพากย ในใจเรา

คืออยากรับใชนักพากย อยางเวลาท่ีนักพากยเขามาถึงเขาจะมาซอมหนังกอนหนึ่งรอบ

พอเขาซอมเสร็จเขาก็จะใหเราไปซื้อขาวซื้อกาแฟ โอเล้ียง เราจะมีความสุขมากท่ีรูสึก

วาเราไดอยูใกลนักพากยช่ือดัง คือเมื่อกอน นักพากยตางจังหวัดท่ีอยูตามหัวเมือง

ใหญๆ เขาจะมีอิทธิพลกับคนท้ังเมืองเลย ความบันเทิงสมัยกอนมันไมคอยมีอะไรเลย 

มีแคทีวีเล็กๆขาวดํา ความบันเทิงมีนอยมาก ก็จะมีแตโรงหนังกับนักพากยท่ีเปนความ

บันเทิงท่ีคนเขาถึงไดเยอะสุด นักพากยก็เลยมีอิทธิพลกับคนในพื้นท่ีมาก เหมือนเขา

จะสามารถส่ังใหคนไปดูหนังท่ีเขาพากยไดเลย หนังบางเรื่องแทบไมตองดูช่ือเรื่องเลย 

ดูแคช่ือคนพากยวาใครพากยเทานั้นแหละต๋ัวก็เต็มแลว ก็เลยทําใหเรารูสึกวาอยาก

เปนนักพากย 

พอเราบอกท่ีบานวาอยากเปนนักพากยเขาก็ไมยอมแนนอน แมอยากใหเรียน

หนังสือมากกวา เขาก็บอกวาจะเปนนักพากยมันตองเสียงดี ตองไปเรียนดานนี้ เขาไม

ยอมเราทาเดียวเลย เวลาเราไปอยูท่ีโรงหนังเขาก็จะไปตาม ไปตีเราถึงโรงหนัง ใหกลับ

บาน นาก็ไมสนใจนาก็หนีสิ ตอนนั้นหาดใหญมีโรงหนังอยู 3 โรง หนีจากโรงนูนมาอยู

โรงนี้ คือใจเรามันอยูท่ีนักพากยแลว จริงๆแลวส่ิงท่ีนาทํามันก็ไมถูกหรอก ตอนนั้นเรา

ไมรูหรอกวาเราวาจะมาเอาดีกับทางนี้ไดจริงหรือเปลา แตต้ังแตเด็กจนมาถึงตอนนี้

อายุ 50 กวาแลว แตนาก็ไมเคยรูสึกวาอยากเปนอยางอื่นเลยนอกจากนักพากย เรา

รูสึกวาเราชอบอาชีพนี้มากจริงๆ  
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 นาโตะไดเลาถึงความรูสึกท่ีมีตออาชีพนักพากยในวัยเด็กดวยความต่ืนเตน และยังไดกลาวอีก

วาต้ังแตเด็กจนมาถึงปจจุบันท่ีอายุ 58 ป นาโตะไมเคยรูสึกอยากทํางานอาชีพอื่นเลยนอกจากอาชีพ

นักพากย หลังจากนั้นนาโตะจึงไดเริ่มเลาถึงประสบการณการทํางานในฐานะนักพากย 

2.การทํางานในฐานะนักพากย  

ครั้งแรกท่ีไดพากยหนังรูสึกจะเปนชวงป 2518 นานมากแลว หลังจากท่ีไป

ชวยเขาฉายหนัง ไปกรอหนัง หมุนหนัง ซื้อขาวซื้อกาแฟใหนักพากยกินอยูไดปสองป 

ตอนนั้นอยูเปนหองแถวท่ีหาดใหญ บานเราก็เปดรานขายกาแฟอยู แลวคนท่ีอยูหอง

ขางๆเราเขาช่ือ นาปด แกจะเปนคนซื้อกากฟลม กากหนังเกาๆ หนังฝรั่ง หนังอินเดีย

เมื่อกอนหนังมีอยูไมกี่ชุดแลวก็วนฉายท่ัวประเทศเลย บางเรื่องเปนปกวาหนังจะ

เดินสายมาฉายแถวบานเราหนังมันก็แตกเปนเสนเหมือนฝนตกเลย มันผานการฉายมา

อยางยาวนานมาก บางเรื่องมี 8 มวนแตพังไปแลว 3-4 มวน นักพากยก็จะมีหนาท่ี

พากยสวนท่ีขาดหายไปของหนัง มาบรรยายใหคนดูรูเรื่อง นาปดแกก็จะซื้อหนังพวกนี้

มาฉายท่ีปกษใตตลอด เราก็ไปนั่งคลุกอยูกับแก ทีนี้นาปดแกก็รูวาเราอยากเปนนัก

พากย เขาก็ชวนเราวาใหไปขอแมสิแลว นาจะพาไปพากยหนัง เราก็ขอแมอยูเปนป

กวาเขาจะใหไป พอแมใหไป ปดเทอมเราก็ไปกับนาปดเลย ไปท่ีตําบลในทุง อําเภอทา

ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นาเขาใหเราไปดูกอน เด๋ียวเขาจะพากยใหฟงหนึ่งรอบ

แลวรอบท่ีสองท่ียายไปฉายท่ี อาวลึกเหนือ จังหวัดกระบ่ีก็จะใหเราพากยเลย เปนหนัง

อินเดียเรื่องสายน้ําวิปโยค 

สมัยกอนไมมีโรงเรียนสอน หรือมีท่ีใหไปนั่งฝกพากยกอนหรอก ตอนนั้นคือ

ถาเขาใหโอกาสมาเราตองรีบควาโอกาสนั้นเอาไวเลย แตพอไปถึงโรงหนัง 6 โมงเย็น

วันนั้น พายุเขา ฝนตกหนักจนไฟดับท้ังเมือง หนังไมไดฉาย เราก็อดดูหนัง อดดูนาปด

พากย กะวาพรุงนี้ไปฉายท่ีอาวลึกเหนือนาปดคงพากยใหเราดูกอน ปรากฏวา ต่ืนเชา

มานาปดมาบอกวามีธุระตองกลับหาดใหญ ใหเราไปพากยเองเลย เราก็งง หนังก็ยังไม

เคยดู เขาก็ยังไมไดพากยใหเราดู แตโอกาสมาแลวเราก็ตองรีบควาไว นาก็นั่งรถจาก

นครศรีธรรมราชไปอาวลึกเหนือ ระหวางนั่งรถเราก็อานบทไป อานแลวอานอีก กลัว
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พลาด ยิ่งเรารูวาหนังมันไมครบ คือ หนังท้ังเรื่องมี 8 มวน แตมันเหลืออยู 6 มวน แลว

บางชวงก็จะมีขาดๆหายๆไปบาง เพราะในบทนักพากยคนกอนๆเขาก็จะพับหนาท่ี

หนังมันหายไป จะขีดประโยคท่ีหายไปบาง ถาเห็นบทพากยสมัยกอนนะ มันจะยับยูยี่ 

มีการขีดเขียนอยูเต็มไปหมดเลย 

ไปถึงอาวลึกเหนือ นาก็นั่งอานบทอีก อานท้ังวันจนตกเย็น เราไมไดดูหนัง

กอนดวยเพราะคาไฟท่ีใชฉายหนังมันแพง แลวเราจะไปบอกเจาของโรงวาเราไมเคย

พากยหนังมากอนก็ไมไดเด๋ียวเขาไมฉาย (หัวเราะ) ยิ่งหนังใกลฉายยิ่งกระวนกระวาย 

คือเราไมรูอะไรเลย ไมมีหลักใหยึดเลย พอหนังข้ึนเราก็กมหนากมตาพากยอยางเดียว 

หนังมี 6 มวน เราพากยไปได 4 มวน บทหมดแลว คนดูก็โหเราใหญเลย แลวกระปอง

โอเล้ียงก็ลอยมาโดนหัวเรา เราก็นั่งรองไห หยุดพากยแลวสับซาวดเอา เจาของโรง ช่ือ 

โกเต็ง แกก็ใหญโตพอสมควรในอําเภออาวลึกเหนือ พอคนโหมากๆแกก็จับไมคพูดเลย 

“ใครท่ีโห หยุดโหแลวข้ึนมาพากยเองถาพากยไมเปนนั่งดูเฉยๆ” คนดูก็เงียบเลย แลว

เขาก็หันมาบอกใหเราพากยตอ ใหหมุนบทกลับมาแลวก็พากยใหม ตอนเริ่มฉายคน

เต็มโรง หนังจบเหลืออยู 2 คน นี่คือพากยหนังเรื่องแรกในชีวิต 

หลังจากนั้นก็ไปพากยท่ีโรงหนังเล็กๆในอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ซึ่งเจาของโรงตอนหลังมาเปนเพื่อนกัน ช่ือ วัตร เขาก็เปนนักพากยเหมือนกันแตเชา

โรงหนังท่ีอําเภอทาชนะมาบริหารเอง เราก็ไปพากยกับเขาวันแรก ก็ยังจบกอนหนังอยู

นิดหนอย คนก็โหเหมือนเดิม แตเราก็คอยๆพัฒนา เริ่มพากยจบพรอมหนัง ตอนกลาง

วันท่ียังไมไดฉายหนัง วัตรก็จะมานั่งสอนเราวาตองพากยอยางนี้นะ จังหวะแบบนี้ตอง

สับซาวด คอยๆพากยชาๆอยารีบ หลังจากนั้นไปโรงท่ีสามท่ีอําเภอปะเหลียน จังหวัด

ตรัง นาปดก็กลับมาจากหาดใหญแลว เขาก็เลยพากยใหเราฟง ก็เลยทําใหเราเริ่ม

เรียนรูจังหวะการพากยมากข้ึน ควรจะหยุดตรงไหนจะพากยตรงไหน พอโรงท่ีส่ีไป

อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา คราวนี้เปนโรงท่ีใหญมาก ทําเงินเยอะ คนเต็มโรงเลย 

เราก็ขอนาปดพากยเลย ปรากฏวาเราพากยจบพรอมหนัง ไมมีเสียงคนโหแลว 

หลังจากนั้นก็เริ่มดีข้ึนเรื่อยๆ 
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เริ่มเขามารับงานพากยในกรุงเทพฯชวงป 2528 ตอนนั้นจากตางจังหวัดเริ่มมี

หนังเสียงในฟลมเขาไปเยอะแลว งานพากยก็เริ่มหดหาย เพราะเสียงในฟลมมัน

สมบูรณกวา เสียงผูหญิงก็เพราะ เสียงผูชายเขาก็พากยกัน 6-7 คนใสมาในหนังแลว 

แตนักพากยเดินสาย 2

3 อยางเราคือพากยคนเดียวตลอดท้ังเรื่อง ท้ังตัวละครผูหญิง

ผูชาย การพากยแบบท่ีนาทําอยูก็เริ่มเส่ือมความนิยมลงไป งานเราก็เริ่มนอยลงตามไป

ดวย ดูแลวไมนารอดนาก็เลยตัดสินใจเขามาในกรุงเทพฯดีกวา นาก็มาอยูแถวเฉลิม

กรุง เปนยานท่ีนักพากยจะมารองาน มาหางานพากยกันเยอะเพราะเฉลิมกรุงเปน

เหมือนศูนยรวมของภาพยนตรในภาคกลาง แรกๆนาก็ไดงานเขามาพากยแถวคลอง

บางเตย แถวประตูน้ํา พากยในโรงท่ีเขาเรียกวา โรงช้ันสอง โรงช้ันสองจะมีสองเกรด 

อันดับหนึ่งคือแถววงเวียนใหญ สะพานควาย พระโขนง คือรับหนังท่ีฉายจากโรงใหญๆ

ในกรุงเทพฯ อยางพวกโรงหนังสกาลา โรงแมคเคนนา มาฉายอีกที พอหนังออกจาก

โรงช้ันสองอันดับหนึ่งก็จะไปฉายตอท่ีโรงช้ันสองรองลงไปคือ แหลมทอง คลองเตย 

ประตูน้ํา คือโรงหนังควบท่ีเขาจะมีโปรแกรมฉายควบกันไปเลย มีรอบฉายไมเยอะ  

พากยอยูท่ีนี่เปนสิบป แลวก็จะเริ่มมีหนังสายตางจังหวัดมาจาง พวกหนังเรื่อง 

เกิดมาลุย, ปลุกมันข้ึนมาฆา พอเริ่มพากยหนังสายไปไดสักพัก มาประมาณชวงปพ.ศ. 

2530 ตอนนั้นนักพากยของชอง 3 เขายกทีมออกท้ังทีมเพื่อยายมาอยูเคเบิลหรือชองยู

บีซีนั่นแหละ ชอง 3 จะมีนักพากยอยู 2 ชุด ชุดหนึ่งตบเทากันลาออกไปแลว ก็เหลือ

อีกชุดหนึ่งเปนของคุณชูชาติ ท่ีตอมาเปนหัวหนาทีมพากยอินทรี แตคนก็ยังขาดอยู 

แลวตอนนั้นนาก็พากยหนังอยูแถวรามอินทรา ชอง 3 ก็โทรไปทาบทามใหมาพากยกับ

ชอง 3 แตตอนนั้นนาปฏิเสธเพราะนาไมชอบทํางานเปนระบบแบบเขางาน 9 โมงเชา 

เลิก 5 โมงเย็น เพราะท่ีผานมาพากยอยูแตในโรงหนังมีงานเขาถึงคอยไปพากย แลว

เราไมรูวาการพากยในทีวีมันพากยยังไง เราทําไมเปน เกิดไปอยู 3-4 เดือนแลวเขาเอา

เราออกเพื่อนโหตายเลย ขายข้ีหนา ไมเอาดีกวา บายเบ่ียงอยูต้ังหลายหน จนเขาตอง

ตามหาเราถึงท่ีรามอินทรา เขาบอกวาไมตองแคสเสียงแลว ไปอยูกับชอง 3 เลย เขา

3
 นักพากยเดินสาย หมายถึง นักพากยท่ีเดินทางพากยเสียงตามโรงภาพยนตรหรือหนังกลางแปลงในหลากหลายพ้ืนท่ี ไมไดประจํา

อยูท่ีใดท่ีหน่ึง (ปริภัณฑ วัชรานนท. สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) 
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มาขนาดนี้เราก็ปฏิเสธเขาไมลงแลว เราก็เลยไปวัดดวงเอาสักที ปรากฏวา โคตร

ทรมานเลย เราอยูเตาปูน ตี 4 ตี 5 ตองต่ืนขับรถไปชอง 3 เมื่อกอนอยูอาคารพาณิชย  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถึงชอง 3 ตอน 9 โมง อยูบนรถไปต้ัง 3-4 ช่ัวโมง ทุกวัน เลิกงาน 

5 โมงเย็นกวาจะถึงบาน 3 ทุม ทนอยูอยางนี้มาสิบป ก็กัดฟนทนอยูมาเรื่อยๆจนได

พากยตัวเอกเลย จนไดรางวัลโทรทัศนทองคําจากเรื่องเจาพอตลาดหุนนาทุมเท ให

เวลากับเรื่องนี้มาก เอาบทกลับมาอานมาซอมท่ีบานตลอด เพราะเราตองพากยท้ัง

พระเอก ท้ังตัวราย แลวเรื่องนี้ไอสองตัวนี้มันเถียงกัน มันปะทะกันหลายฉากมาก แลว

เทคโนโลยีเมื่อกอนมันไมไดมีมาแยกเสียง แยกทีละไลนแบบสมัยนี้ เราก็ตองพากย

พรอมกันเลยท้ังสองตัวละคร ผิดก็ตองเริ่มใหมหมด เราก็พากยอยูนั่นแหละ จนในท่ีสุด

เราก็ไดรางวัลโทรทัศนทองคํา ภูมิใจมาก หายเหนื่อยเลย 

หลังจากนั้นงานสายก็เขามาเยอะ งานทีมพากยก็เริ่มมา ตอนนั้นก็ไปพากยอยู

กับบริษัทโกลเดนทาวนฟลมดวย เขาเปนตัวแทนจําหนายหนัง ซีรี่สจีน ไตหวัน  

ฮองกง ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ เราก็อยูท้ังโกลเดนทาวนฟลม ท้ังชอง 3 แลวหนังบาง

เรื่องเราเคยพากยท่ีชอง 3 ไปแลว แตพอหนังออกแผนเราก็ตองพากยอีกรอบเพราะ

ทีมพากยคนละทีมกัน เมื่อกอนตลาด VCD มันใหญมาก แตชอง 3 เนี่ยเขาจะพากยที

ละ 5 ตอนเพื่อฉายอาทิตยตออาทิตย แต CD ออกที 40-50 ตอน จะรอเอาไฟลเสียง

พากยจากทีวีมาออกแผนขายมันไมทัน เขาเลยตองเอาทีมพากยอีกทีมมาพากยเสียง

ลงแผนเอง นี่คือเหตุผลวาทําไมเขาถึงตองมานั่งพากยเสียงกันใหม เพราะเขาตองการ

ขายตัดหนาทีวีกอน แลวพอทีวีฉายแลวดัง แผนก็ขายไดอีกรอบ เปนกลยุทธในการ

ขายซีดีในชวงนั้น 

พอปพ.ศ. 2538 ทางบริษัท สหมงคลฟลม ก็ติดตอมาใหไปพากยหนังกับเขา 

นี่ถือเปนงานใหญมากกับชีวิตเราเลย ถาเราไมรีบควาโอกาสนี้ไปก็คงเสียใจไปตลอด

ชีวิตเพราะโอกาสแบบนี้คงไมมีอีกแลว งานก็เริ่มประดังเขามา เราก็เริ่มคิด เขางาน

ชอง 3 วันจันทรถึงศุกร ต่ืนตี 5 เขางาน 9 โมง พอ 5 โมงเย็นเลิกงานเราก็ตองไปเขา

หองอัดของงานนอกอีกตอนทุมนึง บางทีเลิกตี 4-5 นี่ยังไมรวมงานหนังสายอีก ซึ่งมี

ตลอด ทําแบบนี้อยูไดประมาณสัก 3-4 ป เริ่มรูสึกวาถาทนนานกวานี้ตายแน ทํางาน
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ไปไมไดใชตังคแน เราเลยตัดสินใจลาออกจากชอง 3 แตคนในชอง 3 ก็พยายามดึงเรา

ไวเหมือนกัน เขาก็บอกวาอยาออกเลย ออกไปเด๋ียวเสียงชองหายนะ เด๋ียวไมรอดนะ 

เสียงชอง หมายถึงวา เมื่อกอนเวลาเขาถามวาเปนนักพากยของท่ีไหน ถาบอกวาเปน

นักพากยชอง 3 ชอง 7 เสียงชองมันชวยใหเรามีงานได แตเราก็คิดแลววาเราพากยให

โกลเดนทาวนฟลมกับสหมงคลฟลม เราไปรอดแนนอน เพราะเราก็พากยใหเขามา

หลายเรื่อง เราเริ่มจับทางกับเขาได ก็เลยออกจากชอง 3 ไป 

นาเริ่มกอต้ังทีมพากยพันธมิตรประมาณปพ.ศ. 2538 ก็หลังจากท่ีออกจาก

ชอง 3 ไดไมนาน คือกอนหนานั้นเราก็มีคิดไวบางแลววาอยากจะต้ังทีมพากยเปนของ

ตัวเองบาง ชวงแรกท่ีต้ังทีม กวาจะชวน จะดึงนักพากยแตละคนใหมารวมงานกันได

ยากมาก เพราะชวงนั้นเขาก็พากยอยูกับทีมพากยอื่นอยู ซึ่งทีมพากยรุนพี่พวกนั้นเขาก็

ใหญ เขามีพลังมาก นักพากยท่ีเราชวนๆมาเขาก็ไมกลามา เขาก็ตองแอบๆมาพากยกับ

เราเพราะถาเขามาพากยใหเรา 2-3 เรื่องแลวกลับไปทีมพากยเดิมเขาไมเอาแลว ก็ตก

งานเลย แลวพอมารวมกันไดก็ตองมานั่งปนกันเอง มาปรับวิธีการพากย การทํางานกัน

ใหมเพราะแตละคนก็มาจากหลายท่ี วิธีการพากยของแตละท่ีก็จะไมเหมือนกัน ใช

เวลาเกือบครึ่งปกวาปรับใหลงตัวกันได อยางเมื่อกอนพากยหนังจีนชวงแรกๆเลย หนัง

ของโจว ซิงฉือ แคเรื่องเดียวพากยกันขามวันขามคืน เพราะนักพากยบางคนเขาไม

ถนัดกับการพากยแนวนี้ แลวช่ัวโมงนั้นเราพากยใสฟลม เปนมวนฉายเครื่องเอา ถา

พากยผิดทีก็ตองมวนถอยหลังกลับมาพากยใหมท้ังฉาก กวาเราจะรูทางกันไดเนี่ย

เหนื่อยมาก แตพอรูทางกันแลวก็งายเลย  

เราโชคดีท่ีต้ังทีมไดไมนานก็ไดมาพากยกับสหมงคลฟลมเลย เพราะนาก็พากย

ใหเขาบางอยูแลวกับทีมพากยอินทรีย แตพอดีวาชวงนั้นทีมพากยอินทรียเขาจะออก

จากสหมงคลฟลมแลวเราก็เปนทีมนองใหมเราก็เลยไดเขาไปพากยเสียงใหเขา เราไป

พากยกับสหมงคลฟลมไดปเดียวนาก็เกิดอุบัติเหตุรถชนท่ีพัทยาหลังปใหมแค 3 วัน 

กระดูกซี่โครงหัก 3 ซี่ ไปแทงปอด เลือดทวมปอดนอนรักษาตัวอยูโรงพยาบาลพัทยา 

แลวชวงวันตรุษจีน เขาจะฉายหนังของเฉินหลง เรื่องแรกท่ีเราไดพากยเปนเฉินหลง

ดวย คือเรื่อง Mr. Nice Guy ใหญทับใหญ แตเราเกิดอุบัติเหตุดักหนาพอดีเลย เราอยู
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โรงพยาบาลพัทยาต้ังหลายวัน ใจเราอยากไปพากยแลว รูสึกวาตองไปพากยใหได 

เพราะมันยากมากท่ีจะมีโอกาสไดพากยเฉินหลง แลวเราเปนทีมพากยเล็กๆ เปนนอง

ใหม เพิ่งเกิดใหมไดปเดียว แตไดมีโอกาสพากยเฉินหลง เราจะพลาดไมไดยังไงก็ตองได

พากย จนสุดทายก็ไดออกจากโรงพยาบาล เราก็กลับมาบาน มานอนพักอยู 3 วัน เรา

ตองไปพากยแลว เด๋ียวไมทัน ซึ่งก็ปรากฏวาพอหนังฉายออกไปหนังก็ดัง คนจําเสียง

เราได คนชอบเสียงพากยเรา นั่นเปนจุดเริ่มตนของการเปนทีมพากยพันธมิตร เพราะ

คนไมไดจําแคเสียงนาอยางเดียว เขาจําเราเปนทีม จากคําพูดกอนหนังเริ่มท่ีเมื่อกอน

นาจะพูดบอยๆคือ ใหเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร 

หลังจากนั้นก็พยายามพัฒนาตัวเองกันมาตลอด เราตองคิดวาทํายังไงใหงาน

เรามันแหลมข้ึนมาจนคนจํา โชคดีท่ีเราผานการพากยหนังโรง พากยหนังเร ท่ีตองเจอ

กับคนดูสดๆมาเยอะ เลยทําใหเรารูวาคนไทยสวนใหญชอบความบันเทิงซึ่งก็คือความ

ตลก เราเคยหยอดมุขท่ีแปก เคยหยอดมุขท่ีฮา เราจะรูวาจังหวะไหนควรใสมุขใหมัน

ฮา เราก็เอาตรงนั้นมาประยุกตใชกับการพากยเสียงแบบอัดเสียงบาง เมื่อกอนคนท่ีดู

หนังในโรงก็คือคนทํางาน คนท่ีตองการความบันเทิงอยางเดียว พากยยังไงก็ไดขอแค

ฮา ยิ่งตางจังหวัดนะไมตองสนใจเนื้อเรื่องเลย เนนฮาอยางเดียว เอาความสนุกอยาง

เดียว เพื่อเปนการคลายความเครียดจากการทํางานและความบันเทิงท่ีถูกท่ีสุดคือการ

ดูหนัง ความรูสึกของคนท่ีเขาไปดูหนังในช่ัวโมงนั้นคือเขาไปก็ตองสนุกตองฮาไวกอน 

ช่ัวโมงนี้ก็เหมือนกันแตช่ัวโมงนี้คนปรับข้ึนมาอีกเยอะในแงท่ีวาถาหนังมันเปนเรื่องเปน

ราวก็อยาไปยุงกับเขา อยาไปใสมุขจนเสียเนื้อหา แตชวงท่ีทีมเรากําลังข้ึนมาก็คือเปน

ชวงท่ีคนชอบเนนฮาอยางเดียวก็เยอะ ชวงนั้นมีโรงหนังอีจีวี บางแค เปดใหม คนดูเริ่ม

พัฒนา นักศึกษา คนทํางานผูใหญๆท่ีไมเคยออกมาดูหนังโรงเลยก็เริ่มออกมา เพราะ

โรงหนังพวกนี้มันสะดวกสบาย แลวสําหรับคนดูหนังกลุมนี้คือหนังจะเลอะเทอะไมได 

เขาจะดูเอาเนื้อเรื่อง แตทีนี้เราดันเปนคนท่ีอยูตรงกลาง กลุมทางจังหวัดเขาก็ตองการ

ความฮา กลุมทางนี้ก็ตองการเนื้อเรื่อง เราก็ตองมานั่งคิดวาจะทํายังไงใหหนังมันฮา

ดวยแตเนื้อเรื่องก็ตองไมเสียดวย ตองคิดเยอะกวาท่ีเคยทํามามากเลย เพราะถาหาก

พากยไปแลวโรงหนังเขาไมเอา ไมชอบการพากยแบบของเรา ถามีเสียงบนจากคนดูอยู
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เรื่อยๆ เขาก็จะบอยคอรด (Boycott) ไมเอาทีมพากยเรา หายนะเลย เราก็ตองทํา

ยังไงก็ไดใหสมดุลระหวางกลุมท่ีเอาฮากับกลุมท่ีเอาเนื้อเรื่อง 

เมื่อกอนเวลาเราพากยเสร็จเราตองไปนั่งดูเองในโรงทุกเรื่องเลยวามันเยอะไป

หรือเปลา นอยไปหรือเปลา เสียงตอบรับจากคนดูเปนยังไง แตมันก็ตองมีพลาดกัน

บาง มีอยูเรื่องหนึ่งนาจําไดเลยเปนหนังญี่ปุน เรื่อง Battle Royale หนังมันโหดมาก 

กอนพากยบริษัทท่ีเอาหนังเรื่องนี้เขามาเขาก็เรียกทีมเราไปคุย เขาบอกเราวา พี่ชวย

พากยใหมันฮาๆใหมันเบาๆหนอย เพราะหนังมันโหดมาก ฆากันเลือดสาด มันจะไม

ผานเซ็นเซอรแลวจะไมไดฉาย เราก็หนักใจเลยเพราะมันยากมากท่ีจะทําใหมันสมดุล

ระหวางความฮากับเนื้อเรื่อง โดนดาแนนอน แตทีมเราก็เพิ่งต้ังมาไดไมเกิน 3-4 ป 

ทางเลือกเรายังมีไมเยอะ งานอะไรเขามาเราก็ตองเอา เราก็เอาวะ ขอฮาสักสามส่ีที 

อยาดากันเลยนะ พอไปดูรอบส่ือ รอบแรกท่ีเมเจอร รัชโยธิน คนเต็มโรงเลย ตรงท่ีฮา

คนก็ฮานะ ตรงท่ีเขมคนก็อินตาม พอหนังจบคนเดินออกจากโรงเราก็แอบไดยินเขาคุย

กัน “พากยเห้ียอะไรเนี่ย หนังมันไมตลกก็ยังเลนอยูนั่นแหละ” แตก็มีอีกกลุมหนึ่งบอก 

“แตมันก็ฮาดีนะ มันทําใหคลายเครียดไดหนอย หนังมันเครียดมากเลย” มันก็เปนสอง

เสียงข้ึนมาซึ่งมันก็ไมไดดีหรอก เหมือนเราไปหักทางหนังเขา แตชวงนั้นทีมเรายังไม

ใหญพอ ยังไมมีน้ําหนักพอท่ีจะไปคัดคานเขาได แตพอมาชวงหลังๆเราก็เริ่มพากยตาม

หนาหนังแลว ถาหนังไมตลกก็คือพากยแบบเขมขนเลย อยางหนังจีน สามกก ศึกโคน

บัลลังกวังทอง ท่ีโจวเหวินฟะ เจยโชว เลนเนี่ย เราก็บอกนักพากยในทีมเลยวาไมเอา

ฮาเลย หามใสมุข แมกระท่ังเสียงขันทีท่ีอยูในเรื่องก็ไมเสียงท่ีสอวาจะฮา ใหจริงจังให

หมด อันนี้ชวงท่ีเรามีพลังในการทํางานแลว เขาตองฟงเรา  

มุขตลกท่ีใสในหนัง เมื่อกอนพอมีหนังโจว ซิงฉือ หนังเฉินหลงเขามาเราก็จะ

ไปนั่งคุยกับเด็กๆวาช่ัวโมงนี้เขามีคําไหนฮิตๆบาง เราก็จดเอาไว เมื่อกอนโซเชียลมันยัง

ไมมี ยังไมใชกันแพรหลายเหมือนทุกวันนี้ คําแตละคําท่ีฮิตเนี่ยมันยืนยาวมาก บางที

เปนปคําพวกนั้นหรือมุขท่ีฮาๆก็ยังใชได ยังฮาอยู อยางคําวา เด็กแนว ท่ีมาจากพี่ปอด 

โมเดิรนด็อก เลนเนี่ย เราเอาไปพากยในหนังโจว ซิงฉือ เด็กแนวนั่งข้ี อะไรแบบนี้ เรา

เอามาพากยหลังจากท่ีพี่ปอดพูดมาเปนปแลว แตคํามันมีอายุยาว สมัยนี้มาสามวัน 
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เจ็ดวันก็ไปแลว คําใหมมาแลว กวาหนังจะฉาย คําท่ีเราใชก็เชยไปแลว บางทีมุขของ

ฮองกงมันพูดอยางนี้แตพอแปลมาแลวมันไมฮาสําหรับคนไทย เราก็เอาคํา เอามุขท่ีเรา

มีใสเขาไปแทน แลวเราก็โชคดีอีกอยางท่ีวาเราเคยผานการพากยหนังสดๆกับคนดู

มาแลว เราจะรูจังหวะปลอยมุข จังหวะตบมุข เราเลยแปก เคยฮากับคนดูจริงๆมาแลว 

การพากยหนังตลกใชเวลานานกวาหนังประเภทอื่น เพราะตองมานั่งคิดมุข หาจังหวะ

ท่ีจะใส แลวเวลาพากยหนังตลก นาจะบอกนักพากยทุกคนเลยวาไมพากยธรรมชาติ

มาก เนนเอาใหชัด การพากยหนังตลกเราตองคอยกํากับมุขดวยวาแคไหนถึงจะพอ นี่

คือส่ิงท่ีเราไปวัดกับคนดูวาเราจะทํายังไงใหเขาจําเราได ใหเราแหลมข้ึนมาจากทีมอื่น 

แลวก็ไมโดนดาดวย เพราะเมื่อกอนการดูหนังเสียงซาวดแทรคยังไมคอยนิยม แต

ช่ัวโมงนี้นักพากยรุนใหมๆโชคดีหนอย มีระบบสองเสียง ถาคนดูไมชอบเสียงไทยก็เปด

ไปดูเสียงซาวดแทรคเอาได นักพากยก็ไมโดนดามากวาพากยไมดีหรือพากยหวย  

3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย  

นักพากย เราเปนแคตัวส่ือสารระหวางส่ิงท่ีเขาสรางมา เขาสรางหนังมาจนดี

แลว เราจะส่ือสารยังไงใหคนดูรูสึกและเขาใจในส่ิงท่ีตัวละครแสดง ส่ิงท่ีคนสราง

ตองการจะส่ือถึงคนดู นักพากยท่ีดี คือ การพากยแลวคนดูบอกวาหนังดี รูสึกอินไปกับ

หนัง ดูแลวไมอยากดูซาวดแทรคเลย อยาพากยดีเกินหนาหนัง นั่นไมใชหนาท่ีของเรา 

เพราะเราเปนแคตัวส่ือสารหนังท่ีพูดภาษาตางชาติใหคนบานเราเขาใจเทานั้นเอง  

อาชีพนักพากยนี่ยากนะ นักแสดงเลนละครยังงายกวาเพราะพอเขาอานบท

เสร็จเขาก็ไปเลนเปนตัวละครท่ีสรางเองเลย คําพูดบางประโยคเขาสามารถถางใหยาว

หรือพูดใหกระชับก็ไดตามใจชอบตามบุคลิก ตามอารมณของตัวละครในฉากนั้นไดเลย 

แตนักพากยเนี่ยมีปากของนักแสดงบังคับเอาไวหมดแลว เราตองพากยใหครบตาม

ปากเขา ตองลงใหหมด เราจะไปแบงวรรคคําพูดตามใจเราไมได ดังนั้นนักพากยเวลา

พากยตองรูสึกกับตัวละครตัวนั้น แลวตองพูดใหชัด พูดใหคนดูเขาใจ ไมใชมาโชวเสียง

หลอ เสียงเพราะอยางเดียว แลวแตละประโยคมันมีหนัก เบา คอย มีน้ําเสียงในทุก

ประโยค มีกระแทกเสียงตอนทาย ตอนหัว หรือตรงกลาง ในแตละประโยคมันไม
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เหมือนกัน อานบทแลวเราตองทําความเขาใจกับมันวาตอนนี้ตัวละครรูสึกยังไง มันคิด

อะไรอยู เราตองเก็บรายละเอียดเรื่องพวกนี้ใหดี เพราะถาเราลงน้ําหนักเสียงไมถูก 

อารมณของตัวละครก็อาจจะเปล่ียนไปไดเลย นักแสดงเวลาเขาแสดงเขาจะรูสึกกับตัว

ละครผานตัวเขาเองท่ีเปนคนแสดง แตนักพากยตองรูสึกกับตัวละครผานการแสดงของ

คนอื่นท่ีไมใชตัวเราเอง 

ชวงปท่ีผานมานี้มีนักพากยเกิดใหมเยอะเลย นองๆนักพากยเขาโชคดีมากท่ี

เกิดมาในยุคนี้ ยุคท่ีมีสนามใหเขาไดฝกซอม ฝกฝนเต็มไปหมด ทีวีดิจิตอลท่ีเปดใหม

เยอะแยะ เขาก็จะมีหนัง มีซีรี่สมาฉายอยูตลอด ฉายท้ังวันท้ังคืน แตทุกเรื่องมันตองมี

พากยไทย ความตองการนักพากยก็เยอะข้ึนมาก ถาใหรุนใหญพากยอยางเดียว พากย

ใหตายยังไงก็เอาไปฉายไมทันทุกชอง เทียบกับสมัยนา สนามท่ีใหเราฝกพากยมีไม

เยอะเลย มีนิดเดียว  นักพากยสมัยนี้โชคดีมาก แลวยิ่งมีเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนไปอีก

นะ สบายเลย พากยผิดตรงไหนก็ดึงมาแกเฉพาะจุดไดเลยไมตองมานั่งพากยใหมหมด

ท้ังฉากเหมือนเมื่อกอน หรือบางทีเมื่อกอนนักพากยคนไหนไมชอบหนากันก็ตองมากัด

ฟนทนนั่งพากยอยูดวยกันเพราะมันไมมีการแยกเสียงเหมือนสมัยนี้ ช่ัวโมงนี้ถาไมถูก

หนากันก็แคแยกมาพากยกันคนละวันก็จบแลว 

การทํางานโดยท่ีไมมีความคาดหวังสบายกวาเยอะ สมมติพอเราประกาศช่ือ

ทีมพากยไปกอนเริ่มหนัง “ใหเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร” คนดูก็จะคาดหวังกับเรา

แลววาตองตลกนะ ตองเด็ดนะ แตพอเราไมประกาศไป คนดูก็ไมไดคิดอะไรมาก ไมได

คาดหวังกับเสียงพากยไทยมาก เขาก็ดูไปตามหนัง เราก็เลยตองหาสมดุลใหได เพราะ

สมัยนี้ถาเราทําพลาดอะไรหนอยคนในโซเชียลดาเละเลย ขยี้กันจนไมมีท่ียืนกัน เราก็

ตองประคองใหอยูรอดไปได การจะถูกใจทุกคนมันไมไดอยูแลว เมื่อกอน 20 ปกอน 

หนังมันฉายไปสักพักแลวถึงคอยเริ่มมีเสียงวิจารณตามมา แตเด๋ียวนี้พอหนังฉายวัน

แรกคําวิจารณก็ตามมาติดๆเลย ทํายังไงก็ไดใหเขาดาเรานอยท่ีสุด พอเวลาหนังตลก

มาคนเขาก็คาดหวังวาเราจะตองทําใหมันตลกท่ีสุดอีก ถาไมตลกก็โดนดาอีก โคตรยาก

เลย ทุกวันนี้ก็คือแคประคองตัวไป 
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 นักพากยคนท่ี 2 คุณสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล (ต่ิง) อายุ 58 ป 

1. จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย 

 สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล หรือ นาต่ิง พันธมิตร เปนหนึ่งในนักพากยของทีมพากยพันธมิตรและ

เปนนักพากยการตูนของชอง 9 อสมท. นาต่ิงเปนเจาของเสียงพากยตัวละครสายลับ 007 ช่ือดังอยาง 

James Bond (เจมส บอนด) ท่ี Daniel Craig นําแสดง หรือตัวละครท่ีแสดงนําคูกับเฉินหลงในเรื่อง 

Rush Hours คูใหญฟดเต็มสปด อยาง Chris Tucker นาต่ิงไดเลาใหฟงถึงสาเหตุท่ีอยากเปนนักพากย

ของนาต่ิงวาเริ่มตนมาจากการท่ีบานของเขานั้นอยูติดกับโรงหนังของจังหวัด ซึ่งนั่นทําใหเขามีโอกาส

ไดใกลชิดกับการชมภาพยนตรและการพากยหนังมาต้ังแตตอนเปนเด็ก 

เมื่อกอน โทรทัศนตางจังหวัดรับสัญญาณไมชัด เพราะฉะนั้น หนัง เลยเปน

มหรสพท่ีคนตางจังหวัดดูชอบท่ีสุด นาก็ชอบดูหนังมากเหมือนกัน แลวบานนาอยูท่ี

อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ มีโรงหนังอยูหนาบานเลย แลวเราก็คุนเคยกับคน

ฉายหนังดวย เลยทําใหมีโอกาสเขาไปดูหนังในโรงบอย ๆ ก็วิ่งเขาวิ่งออกอยูอยางนั้น 

จริงๆ แลวอยากไปดูหนังฟรีดวย (หัวเราะ) เวลาท่ีนั่งดูหนังอยูก็จะชอบหันไปมองนัก

พากยท่ีอยูบนหองพากย อยากรูวาเขาพากยยังไง พอหนังฉายจบก็เห็นนักพากยท่ีอยู

บนหองพากยรีบวิ่งลงมายืนอยูตรงทางออกโรง นาสงสัยวาทําไมเขาตองทําแบบนั้น 

คําตอบท่ีไดคือ เพราะเขาอยากรูวาท่ีเขาพากยไปเมื่อกี้ คนดูอินไปกับหนังหรือเปลา 

แคไดเห็นวาคนดูรองไหไปกับหนังหรือหัวเราะไปกับหนัง แคนี้ก็รูสึกดีใจแลว ตอนนั้น

นาเลยมีความรูสึกวานักพากยท่ีพากยหนังนั้น เขาเทมาก คนๆ เดียว สามารถทําใหคน

ดูท้ังโรงหัวเราะได รองไหได ก็เลยมีความฝนต้ังใจอยากจะพากยหนังต้ังแตนั้นเปนตน

มา 

หลังจากนั้นนาต่ิงก็ไดสมัครเปนเด็กฉายหนังท่ีโรงภาพยนตรนั้น เพื่อท่ีจะไดคลุกคลีอยูกับหนัง

และไดคอยสังเกตวิธีการพากยของนักพากยอยางใกลชิดมากข้ึน  

พอสมัครเปนเด็กฉายหนังไดแลว กลางวันเราก็ไปเรียนตามปกติ พอเลิกเรียน

ก็มาอยูท่ีโรงหนัง บางทีก็นอนท่ีโรงหนังเลย เมื่อกอนนักพากยเวลาท่ีเขาจะไปพากยท่ี

ไหน เขาก็จะห้ิวหนังไปพรอมกับบทพากยดวย 2 เลม ท่ีมี 2 เลมเพราะวา นักพากยก็
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จะเอาไปใชเลมหนึ่ง สวนอีกเลมหนึ่งประมาณวาสํารองเอาไว เผ่ือวาเลมหนึ่งเสียหายก็

ยังมีอีกเลม หรืออาจจะเอาไวใหนักพากยประจําโรงท่ีจะมาพากยหนังเรื่องนั้นดวยกัน 

แตสวนใหญไมคอยไดใช บทพากยเลมสํารองก็จะวางอยูเฉยๆ นาก็หยิบเอาบทพากย

เลมนั้นไปนั่งอาน นั่งเปดดูๆ บางทีก็ลองพากยตามระหวางท่ีเขาพากยอยูไปดวย แลว

ในสมัยนั้นมีเทปคาสเซตตเริ่มเขามาใหมๆ ดวยความท่ีบางครั้งเรานอนโรงหนัง พอ

หนังเลิกฉายประมาณเท่ียงคืน นาก็แอบต้ังหนังฉาย ต้ังเทป แลวก็วิ่งไปท่ีหองพากย 

ลองพากยอัดใสเทปคาสเซตตจนจบหนึ่งมวน พอจบมวน นาก็กรอเทป กรอหนัง แลว

เอามาต้ังฉายคูกัน แลวนาก็ลงไปนั่งดูผลงานตัวเอง 

2.การทํางานในฐานะนักพากย 

จากความช่ืนชอบในภาพยนตรและความฝนท่ีอยากจะเปนนักพากยก็ไดพานาต่ิงเขาไป

ทํางานในโรงหนัง ไดสังเกตการทํางานของนักพากยท่ีแวะเวียนเขามาพากยหนังอยางไมขาดสายและ

ไดฝกฝนการพากยเสียงใสเทปคาสเซตตเปนผลงานช้ินเล็ก ๆ เอาไวใหตัวเองไดช่ืนชมและพัฒนาฝมือ 

จนในท่ีสุดนาต่ิงก็ไดตัดสินใจไปสมัครเปนนักพากยตามท่ีฝนไว 

นาฝกพากยหนังใสเทปคาสเซตตอยูไดสัก 2 ป ก็ไปสมัครเปนนักพากยหนังท่ี

บริษัทธรรมวิทย จังหวัดนครสวรรค เปนศูนยกลางของหนังสายเหนือ (เดินหนังต้ังแต

จังหวัดอยุธยาข้ึนไปถึงจังหวัดเชียงราย) ตอนไปนาก็ไมไดบอกใครท่ีบานเลย เพราะถา

บอกวาจะไปเปนนักพากยเขาไมยอมแน ท่ีบานอยากใหเรียนหนังสือมากกวา นาก็เลย

แอบนั่งรถจากเพชรบูรณไปนครสวรรคเองกับเพื่อน ตังคก็ไมมี อาศัยวาพอกระเปารถ

มาตรวจต๋ัวเราก็โดดลง รอรถคันตอไป ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงนครสวรรค ทีนี้พอ

ไปถึงก็กะวาจะไปสมัครเปนเช็คเกอรกอน (เช็คเกอร คือคนห้ิวหนังไปฉายตามท่ีตางๆ) 

เพราะเปนเช็คเกอรก็เหมือนไดไปเท่ียวตางจังหวัดดวย (หัวเราะ) แลวก็คิดวาเรายัง

พากยไมไดก็เลยยังไมไดไปสมัครเปนนักพากยเลย แตเขาไมรับเช็คเกอรแลว เขาขาด

นักพากย เขาตองการนักพากย เพื่อนท่ีมาดวยก็ถอดใจกลับไปกอนแลว สวนนาก็ลังเล

ใจวาจะเอายังไงดี แตก็คิดวาเราอุตสาหด้ันดนมาถึงตรงนี้แลว ไมถอยแลว นาก็เลย
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ตัดสินใจเดินเขาไปสมัครกับเขาอีกรอบ แตรอบนี้บอกเขาวาจะมาสมัครเปนนักพากย 

เขาก็ถามวาพากยหนังเปนไหม เราตัดสินใจโกหกไปวา “พากยเปนครับ”  

หลังจากท่ีนาต่ิงไดตัดสินใจไปสมัครเปนนักพากยแลว นาต่ิงก็ไดเปนนักพากยสมใจ โดยนาต่ิง

ไดเลาถึงประสบการณการในการพากยหนังเรื่องแรกในชีวิตตอหนาผูชมจํานวนมาก ซึ่งนาต่ิงเผยวา

เปนประสบการณท่ีเขาไมมีวันลืม 

ครั้งแรกท่ีได ไปพากยหนังกับคนดูจริงๆ คือท่ี อําเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค เปนหนังจีนความยาวประมาณ 5 มวน เปนหนังท่ีเกาพอสมควร นานั่ง

ทองบทต้ังแตรถออกจากตัวจังหวัดนครสวรรคไปจนถึงอําเภอไพศาลี ทองอยู 7-8 

เท่ียวจนจําบทไดข้ึนใจวาเนื้อหาหนังมันเปนยังไง พอไปถึงท่ีฉายหนังนาก็ห้ิวหนังไป

วาง เตรียมตัว เตรียมของอยู เจาของโรงก็เดินมาถาม “ไอหนู นักพากยละ” ไดยิน

แบบนั้นเราก็ใจเสียเลย นายิ้มๆแลวตอบเขาไปวา “ผมนี่แหละครับ นักพากย” เขา

อุทานตอมาเลยวา “เอาแลว มันมาลางโรงกูอีกแลว” ยิ่งไดยินอยางนั้นเรายิ่งใจไมดี 

เริ่มไมมั่นใจ พอตกกลางคืน กอนหนังเริ่มฉาย คนก็เริ่มทยอยกันเขามา วันนั้นมีคน

มารอชมสักประมาณรอยคนได เราก็ใจตุม ๆ ตอม ๆ กระวนกระวาย พอชวงท่ีเพลง

มารชกองทัพบกข้ึน เราก็เหงื่อแตกพล่ัก ๆ ท้ังท่ีตอนนั้นเปนหนาหนาวแลวก็นั่งอยู

กลางลาน ไมมีหองพากย นาก็นั่งพากยเครื่องฉายแลวคนดูก็อยูขางหนาเรานี่แหละ  

พอหนังเริ่มฉาย นานี่เสียงส่ันเลย ดีท่ีมีหนังตัวอยางใหวอรมเสียงกอน นาก็

วอรมเสียงจนต้ังเสียงไดพอดีกับหนังเริ่มฉาย มวนแรกผานไปไดดวยดี เราพากยตรง

หมด ไมติดขัดอะไร พอเขามวนสอง พากยไปสักพัก หนังมันโดดเนื่องจากหนังมัน

คอนขางเกาแลวมันก็ตองมีโดดไปโดดมาบาง สวนไอเราท่ีพากยอยูพอหนังโดดก็พลิก

หาบทไมเจอ ไมรูวามันโดดไปอยูหนาไหนของบท นาก็เลยอานไปตามบทในมือไมไดดู

หนังเลย กมหนากมตาอานจนบทจบ แตหนังยังไมจบ ทีนี้แหละ คนดูก็เริ่มสงเสียงโห

ไลมาแลว บางคนตะโกนข้ึนมาเลย “มึงพากยไมไดก็เปดซาวดเอาสิวะ” “หนังก็ดีอยู

หรอก แตพากยหมาไมแดก” “กระทืบนักพากยดีกวาไหม เสียดายตังค” นาก็นั่งส่ัน

ทําอะไรไมรู เจาของโรงเขาเห็นทาไมดีก็เลยใหคนฉายเปล่ียนจากมวนท่ีฉายอยูไปใส
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มวนสุดทาย มวนท่ีหาเลย จะไดตัดจบเร็วๆ พอหนังฉายจบคืนนั้นนาก็เกาะติดเจาของ

โรงตลอดเวลาเลย เขาไปไหนนาไปดวย ไมกลาไปไหนคนเดียวกลัวเขาจะมารุมกระทืบ 

พอรอดจากคืนนั้นมาไดเขาก็จะมีใบแจงยอดรายไดมาใหกับบริษัทพรอมกับหมายเหตุ

มาวา ทีหลังอยางสงนักพากยคนนี้มาอีกนะ นาจําประสบการณตอนนั้นไมลืมเลย มัน

เปนบทเรียนของเรามาก 

นาต่ิงเลาประสบการณการพากยหนังครั้งแรกของตัวเองอยางสนุกสนานแฝงไปดวยอารมณ

ขันและหลังจากประสบการณการพากยหนังเรื่องแรกของนาต่ิงในวันนั้น นาต่ิงก็ยังคงเดินหนาพากย

หนังตอไปถึงแมวาในชวงแรกจะยังคงถูกตําหนิและถูกดาทอจากท้ังผูชมและเจาของโรงหนังอยูเปน

ประจําก็ตาม แตนาต่ิงก็ยังคงพยายามฝกฝนและขวนขวายความรูเกี่ยวกับการพากยหนังอยูเสมอ 

ชวงแรกๆก็โดนไปเยอะ แตเขาก็ยังสงเราไปพากยอยูดีเพราะโรงหนังตางจังหวัด

เมื่อกอนจะมีบางโรงท่ีไมคอยไดตังค นักพากยประจําเขาก็จะไมคอยไปพากยใหเพราะ

เขารูวาไปพากยแลวไมไดเงินแน งานพวกนี้ก็จะตกมาท่ีเราท่ีเปนนักพากยมือใหม เรา

ก็รับหมดทุกงานถือเปนการฝกไปดวยในตัว จากเมื่อกอนท่ีกลัว ๆ ก็เริ่มกลัวนอยลง 

หนังอะไรมาก็พากยไดหมด แตจะพากยไดดีหรือไมดีนั่นก็อีกเรื่องนะ (หัวเราะ) 

นอกจากฝกฝนแลว เราก็ตองขวนขวายหาความรูดวย อยางในเลมบทพากย นักพากย

ระดับมืออาชีพเขาจะมีเขียนตัวอักษรยอ ส. อักษรยอ น. เขียนกํากับเอาไวในบทพากย 

นาอยากรูวามันคืออะไร นาก็ไปถามนักพากยประจําโรง เขาก็บอกวา ส. หมายถึงเสียง 

คือเปนเสียงพูดท่ีอยูในหนังแตไมเห็นหนาตัวละครตอนพูด อยางเชน สมมติในหนังมี

ฉากวางแกว พอวางแกว มีเสียงดัง เกง! เราก็ยกซาวดแลวก็พากยเลย เปนเหมือน

เครื่องหมายบอกวาพอถึงตรงนี้เราตองพากยเสียงนะ สวน น. หมายถึงหนา คือใหเริ่ม

พากยตอนเห็นหนานักแสดงในจอ นาก็เริ่มเรียนรูเทคนิคการพากยจากการถามมาโดย

ตลอด ครูลักพักจําเอาบาง เพราะเราไมมีคนคอยสอนคนแนะนํา เราก็ตองขวนขวาย

ดวยตัวเอง ตอนนั้นนาตะลุยไปพากยหมดต้ังแตอยุธยาจนถึงเชียงราย เสนทางลําบาก

ลําบน แคไหนก็ไปมาแลว บางครั้งไปก็ไดเงินบางไมไดเงินบางเราก็ฝามาหมด  
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 เปนระยะเวลากวา 5 ป ท่ีนาต่ิงไดเรียนรู ฝกฝนการพากยหนังจากการเดินสายไปท่ัวพื้นท่ี

ภาคเหนือเริ่มสรางช่ือเสียงใหกับตนเองจนในท่ีสุดนาต่ิงก็ไดเปล่ียนสถานะตัวเองจากนักพากยเดินสาย

มาสูนักพากยทองถ่ิน คือนักพากยท่ีประจําอยูตามโรงหนังหรือตามเขตพื้นท่ีตางๆท่ีมีการฉาย

ภาพยนตร เมื่อมีหนังมาฉายในพื้นท่ีหรือโรงหนังประจําจังหวัดก็จะมีนักพากยทองถ่ินมาใหเสียงพากย

แกภาพยนตรท่ีนํามาฉายเสมอ และในบางครั้งอาจมีนักพากยจากพื้นท่ีอื่นเขามารวมพากยดวย โดย

ในชวงเวลานั้นนาต่ิงไดยกระดับตนเองข้ึนเปนนักพากยทองถ่ินประจําอยูท่ีโรงภาพยนตรลพบุรี โรง

ภาพยนตรแมสอดรามา โรงภาพยนตรตาคลี ฯลฯ จนกระท่ังการพากยหนังแบบเสียงในฟลมเริ่มเขา

มามีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน 

เปนนักพากยเดินสายมาหลายป เราก็อยากจะข้ึนไปสัมผัสการพากยประจํา

โรงบาง เพราะสมัยกอนการพากยนอกจากจะเปนนักพากยเดินสายท่ีตองห้ิวหนังไปเร

ฉายตามอําเภอหรือตางจังหวัดแลวมันก็ยังมีนักพากยประจําโรงดวย นาก็ไปขอสมัคร

เปนนักพากยประจําโรงกับเจาของโรง เขาก็ใหเราลองพากยใหเขาดู ตอนนั้นนาไดข้ึน

พากยประจําโรงภาพยนตรลพบุรี โรงแมสอดรามา โรงภาพยนตรตาคลี แลวก็อีก

หลายๆท่ี นาก็อยูกับการพากยหนังในโรงมาเรื่อยๆ จนยุคท่ีหนังเสียงในฟลมเริ่มมี

เยอะข้ึนนั่นแหละ ชวงนั้นพอเทคโนโลยีพัฒนาข้ึน การพากยหนังแบบเสียงในฟลมก็มี

เยอะข้ึน หนังเดินสายท่ีเวียนมาฉายในทองถ่ินท่ีตองใชนักพากยมานั่งพากยไปพรอม

กับหนังก็นอยลง เพราะเขาก็เอาหนังท่ีมีเสียงพากยมาอยูแลวในฟลมนั่นแหละมาฉาย

แทน  

พอดีกับวามีเพื่อนนาชวนเขามาหางานในกรุงเทพฯ นาก็เลยมาดวย ก็มา

แบบดุมๆ เหมือนตอนท่ีนั่งรถไปสมัครเปนนักพากยครั้งแรกนั่นแหละ แตครั้งนี้โชคดี

ตรงท่ีเพื่อนไปรับงานมาได นากับเพื่อนก็เลยไดมาพากยวิดีโอท่ีเปนมวน VSH คาส

เซตต เปนวิดีโอเล็กๆ หรือเอาจริงๆแลวมันก็คือ วิดีโอผี วิดีโอไมมีลิขสิทธิ์นั่นแหละ 

เปนแบบหนังชนโรง ตอนนั้นไดคาตัวประมาณ 200 บาท เราก็พากยไปไดประมาณ 3-

4 เรื่อง ระหวางนั้นก็บังเอิญไปเจอกับรุนพี่ ท่ีรู จักท่ีเคยเดินสายพากยหนังแถว

นครสวรรค แตตอนนี้เขามาพากยอยูในโรงหนังท่ีกรุงเทพฯ เขาใชช่ือนามพากยวา 

เทพประสิทธิ์ เขามีช่ือเสียงมากของโรงพหลโยธิน โรงวงเวียนใหญ พี่เขาก็ชวนนาใหมา
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ลองพากยกับเขา นาก็เลยไดไปอยูกับเขาแลวก็ไดไปเรียนรูงานกับเขา บางครั้งเขาก็ให

ไปพากยหนังแทนเขาบาง ไปชวยเขาบาง ก็เลยทําใหนาไดรูจักกับทีมพากยอินทรีท่ีพี่

เขาทํางานอยูดวย เวลามีงานแลวเขาขาดคน ก็จะเรียกเราเขาไป ชวงนั้นนาก็จับพลัด

จับพลูมาเรื่อย ทํางานตรงนั้นบาง ตรงนี้บาง จนมาประมาณปพ.ศ. 2533 มีเพื่อน

แนะนําตําแหนงวางในชอง 9 นาก็ไดเขาไปพากยการตูนใหชอง 9 จนถึงทุกวันนี้ 

นอกจากชอง 9 แลวนาก็มีไปพากยซีรี่ส ละครกําลังภายใน ของชอง 3 บาง นาก็

ทํางานกับท้ังชอง 9 ชอง 3 กับทีมพากยอินทรีมาเรื่อย จนมาประมาณปพ.ศ. 2538 

โตะ (นาโตะ พันธมิตร) ก็ชวนใหพากยหนังกับทีมพากยพันธมิตร พอเริ่มเขามาพากย

กับทีมพากยพันธมิตร ก็เริ่มเปนท่ีรูจัก เริ่มมีงานเขามามากข้ึน แตวาคนจะรูจักเราใน

ช่ือทีมมากกวานะ ชวงนั้นหนังเกาหลีกําลังเริ่มเขามาฮิตในบานเรา แลวตอนนั้นหนัง

มันก็ดีๆท้ังนั้น มีมุขตลกใหมๆ แนวใหมๆเยอะ บานเราก็ซื้อเขามาแลวใหพวกนา (ทีม

พากยพันธมิตร) ไดพากย มันก็เลยติดหูติดตาคนงาย เราก็เปนท่ีรูจักเร็ว ไมใชวาเราจะ

เกงกาจมาจากไหนหรอก แตเราโชคดีท่ีไดพากยหนังดีๆ 

3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย 

นักพากย สําหรับนา ก็คือคนท่ีใหความบันเทิงกับคนท่ีดูหนัง แลวเราก็เปนคน

กลางท่ีส่ือสารหนังตางประเทศใหคนดูเขาเขาใจ เปนเหมือนสะพานใหคนดูเทานั้นเอง 

หนาท่ีของเราก็คือการพากยเสียงยังไงก็ไดใหคนดูเขาเขาใจในเนื้อหาของหนัง เขาใจ

อารมณความรูสึกของตัวละคร ไมไปบิดเบือนเนื้อหาหนังเขาจนเกินเหตุ อยาทําให

หนังท่ีเขาอุตสาหสรางมาตองมาเสียเพราะเสียงพากยของเราไมได การจะเปนนัก

พากยสมัยนี้งายนะ ใครๆก็เปนได แตการจะเปนนักพากยท่ีดี เปนไดนานหรือเปลา

ตองอยูท่ีความอดทนของแตละคน ตองอดทนคําดุดา วิพากษวิจารณเยอะแยะเต็มไป

หมด แลวเอาจริงๆสมัยนี้ถาเด็กรุนใหมจะหวังพึ่งอาชีพนักพากยเปนอาชีพหลักในการ

ทํามาหากินก็คงไมคอยไดเทาไรแลว เพราะถาเปนนักพากยหนาใหมก็อาจจะยังไมไดมี

งานประจําอยางพวกนา มันตองใชเวลานานกวาเขาจะเห็นผลงานเห็นฝมือเรา ก็ตอง

ใชความอดทนเหมือนกัน แตมันก็อาจจะไมทันกินดวย 
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นักพากยคนท่ี 3 คุณเกรียงศักด์ิ เหรียญทอง (เกรียง) อายุ 64 ป 

1.จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย 

 อาเกรียง เปนนักพากยและนักแสดง ท่ีพากยท้ังผลงานพากยและผลงานการแสดงเอาไว

มากมาย มีช่ือเสียงโดงดังจากการพากยเสียงดาราตลกจากฮองกงนั่นคือ อูมงตะ อาเกรียงไดเลาใหฟง

ถึงสาเหตุของการมาเปนนักพากยของอาเกรียงวาเกิดมาจากความช่ืนชอบในอาชีพนี้เมื่อสมัยเด็ก 

มันเกิดมาจากความช่ืนชอบในวิชาชีพนี้ของอาเมื่อตอนเด็ก ตอนนั้นเขามีหนัง

มาฉายแถวบาน บานอาอยูอําเภอบานแพว คลองดําเนิน แถวตลาดน้ําดําเนินสะดวก 

สมัยนั้นท่ีคลองดําเนินจะมีวัดเยอะก็เลยทําใหมีงานประจําปกันท้ังป สลับวันกันไป 

แลวทุกงานเขาก็จะมีการจางหนังกลางแปลงมาฉายตลอด เราก็เปนคนชอบดูหนังอยู

แลว คนท่ีบานเราพอกับคุณอา เปนครู แลวก็เปนโฆษกดวย เวลามีงานวัดท่ี บานแพว 

พอกับอาก็จะไปเปนโฆษกประจํางานวัดบอยๆ เราก็เลยไดตามไปทุกงาน แลวก็ไดไป

นั่งดูหนังกลางแปลงบอยๆ เมื่อกอนตอนนั้นมีนักพากยแคคนเดียวแตพากยทุกตัว

ละครในเรื่องเลย พอเปนฉากท่ีเด็กพูดเขาก็ทําใหเสียงเด็กลง พอเปนคนแกเขาก็ปรับ

เสียงใหเหมือนคนแก เปนผูหญิงเขาก็ดัดเสียงแหลมๆใหเหมือนผูหญิง แลวตอนเราดู

หนังเราก็รูสึกเช่ือไปหมดเลยเปนเสียงของตัวละครจริงๆ เราเลยรูสึกวานักพากยนี่เขา

เกงจริงๆ สามารถทําใหเราเช่ือไดสนิทใจเลยวานั่นคือเสียงของตัวละคร หลังๆพอไปดู

หนังบอยเขาก็เริ่มไมมองท่ีหนังแลว มองแตนักพากย อยากรูวาเขาทําไดยังไง พยายาม

นั่งมองปากเขานะวาทําไมเขาเกงจังเลย นั่งมองแบบใจจดใจจอ บางทีก็แอบทําปาก

ตามเขา รูสึกวาเขาเทจังเลย มารูตัวอีกทีเราก็หลงรักอาชีพนี้ไปซะแลว  

พอเชาวันตอมา อาเกรียงก็ไปเอาดินมาปนเปนตัวคน มีพระเอก มีผูราย แลว

เราก็พากยใหเพื่อนฟง เลาเรื่องเอง ทําเสียงใหตัวละครเอง คืออาก็จํามาจากท่ีนั่งดูนัก

พากยเขาพากยนั่นแหละ วาถาตัวรายเขาทําเสียงยังไง พระเอกเขาทําเสียงยังไง เราก็

ทําตามเขา แลวชวงนั้นอาเกรียงก็ไดเปน พิธีกร เปนโฆษก ประจําโรงเรียนบอยๆ เวลา

มีงานโรงเรียน ครูเขาก็จะใหเราไปทําหนาท่ีนี้ อาก็เลยไดมีโอกาสจับไมโครโฟนบาง ได

พูดบาง ก็เลยไมกลัวไมโครโฟน แลวเราก็โชคดีคือพอกับอาเปนโฆษก เราก็เห็นเขาพูด
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อยูบอยๆ ก็จําเอาวิธีพูดจากพอกับอาท่ีเขาก็เปนโฆษกในงานวัดมาพูดในงานโรงเรียน

เราบาง 

สมัยกอนการจะเปนนักพากยไดมันยากมากนะ ไมมีโรงเรียนสอน เครื่องไม

เครื่องมือท่ีจะเอามาใชฝก ใชพากยก็ไมสะดวกเหมือนสมัยนี้ ถาอยากเปนนักพากยท่ี

ตองหาอุปกรณเอง ตองเขาหาเขาเอง ตองชวยตัวเองท้ังหมด แตวาตอนนั้นอาไมได

เขาไปขอเขาฝกเปนนักพากยหรอกนะ อาก็เรียนหนังสือไปจนจบ แลวก็ออกไปทํางาน 

ไปเปนทหารอยูหลายป ยังไมไดเขามายุงเกี่ยวกับวงการหนังหรือวงการนักพากยเลย

จนทํางานนั่นแหละ 

2.การทํางานในฐานะนักพากย 

 อาเกรียงเลาวาจุดเริ่มการเปนนักพากยของตนเองนั้นคอนขางแตกตางจากนักพากยคนอื่นๆ

เพราะตัวเองไมไดคลุกคลีอยูในวงการหนังหรือวงการนักพากยมากอน อยางการเปนเช็คเกอร เปนคน

ฉายหนัง หรือเปนคนท่ีอยูกองหนังมากอนเหมือนกับนักพากยหลายๆทาน อาเกรียงไดเขามาเปนนัก

พากยก็หลังจากท่ีตนเองเรียนจบ ม.ศ.3 และเขาสูวัยทํางานแลวถึงไดเริ่มเขามาในวงการนักพากย 

พออาเรียนจบ ม.ศ. 3 ก็ไปเปนทหารอยูหลายป ประมาณ 4 ปได เราก็ออก

จากทหารเพราะความจําเปน พอออกมาจากทหารเราก็ไมรูวาจะไปทําอะไรตอดี ดวย

วุฒิเราก็แคอยู ม.ศ. 3 คงไปหางานดีๆไมได อยางเกงสุดก็คงไมพนโรงงาน นึกไปนึกมา

จําไดวาตอนเด็กๆเราเคยอยากเปนนักพากย เราชอบนักพากยมาก อาก็เลยไปหารุนพี่

ท่ีเขาเปนนักพากยท่ีเคยไปพากยอยูแถวบานเราบอยๆตอนเรายังเรียนหนังสืออยู แลว

เขารูจักกับพี่ชายเรา เขามาคางบานเราบอยก็เลยรูจักกัน สนิทกัน อาไปหาเขาท่ีเฉลิม

กรุง เปนศูนยรวมของหนังตางประเทศท่ีส่ังเขามาและเปนศูนยรวมของบรรดานัก

พากยหนังในภาคกลางท้ังหมด อาเกรียงก็ตามพี่เขาไปดูวาพี่เขาพากยยังไง ทํายังไง 

จนมาอยูวันหนึ่งพี่เขาพากยไป 2 เรื่องแลว ตอนนั้นพากยอยูถึงประมาณตี 3 ไดแลว 

พี่เขาก็เลยใหเราลองพากยเรื่องท่ี 3 ปดทายดู หนูก็คงจะพอนึกออกการพากยหนัง

รอบแรกๆของทุกคนนั่นแหละ เละเทะ ดูไมได ดูไมจืดเลย แตวาคนไมคอยเยอะแลว

ตอนนั้น ก็คอยยังช่ัวหนอย พอครั้งนั้นผานไปเราก็เรียนรูวาเราพลาดไปเยอะ ครั้ง
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ตอไปเราก็เริ่มมั่นใจข้ึน อาก็ไปอยูแถวเฉลิมกรุงกับพี่คนนั้นมาเรื่อยๆ มีงานเขามาเราก็

ไดฝกพากยบาง ดูเขานั่งพากยบาง จนมีอยูชวงหนึ่งเปนชวงวันลอยกระทง เขาก็จะมี

งานตรงนูน ตรงนี้หลายท่ีในภาคกลาง แลวทุกท่ีเขาก็มีการฉายหนัง แตนักพากยมี

จํากัด อยางตอนนั้นนักพากยในเฉลิมกรุงมีอยู 50 คน แตหนังมีฉายอยู 70 จอ นัก

พากยก็ตองแบงกันไปพากยใหทัน บางคนตองวิ่งไปพากย 2 จอ ใกลๆ อาเกรียงก็ได

คัดเลือกใหพากยอยูจอหนึ่งท่ีนครปฐม ยังจําภาพนั้นไดเลย เราไปพากยแคเรื่องเดียว 

แตเละเหมือนเดิม (หัวเราะ) เพราะหนังมี 5 มวน เราพากยไปได 3 มวน บทพากย

หมดแลว คนดูก็โหเราเพราะพากยไมรูเรื่อง ลอยกระทงมันชวงหนาหนาวแตเรานั่ง

เหงื่อแตกพล่ักเลย แลวตอนนั้นในบทมันมีรอยขีดเขียนไวจากนักพากยรุนพี่คน

กอนๆท่ีเขาเคยพากยเอาไว “ขาง” “2 กาว ยก” “หันซาย ยก” “ถอยหลัง 2 กาว 

ยก” อะไรแบบนี้เต็มบทไปหมดเลย เราก็ไมรูวามันคืออะไร เขาเขียนไวทําไม จะถาม

ใครกไ็มไดเพราะเราพากยอยู เราก็พากยตามท่ีเขาเขียนไวเลย “2 กาว ยก” “หันซาย 

ยก” คนดูเขาก็งงสิ พากยอะไรของมึง หันขาง ยก หันซาย ยก ไมรูเรื่อง อาก็มารูที

หลังวาท่ีรุนพี่เขาเขียนไวเนี่ยเขาอยากใหนักพากยคนตอๆไปท่ีมาพากยรูวา ถาสมมุติ

ถึงฉากท่ีตัวละครตัวนี้มันเดินไปสองกาวก็ใหเรายกซาวดข้ึนแลวก็พากยเลย พอพากย

ตรงนั้นเสร็จก็สับซาวดกลับ พอมาถึงตรงท่ีเขาเขียนไวก็สับซาวดพากยอีก ตอนนั้นท่ีไป

พากยก็อายมากเพราะพากยกับคนดูท่ีเยอะกวาครั้งแรกท่ีพากย แตวานั่นก็ถือเปน

ประสบการณอยางหนึ่งของอาเกรียงในเสนทางอาชีพนักพากย 

ตอมาเริ่มมีการอัดเสียงเขามา เราก็จะถูกคัดเลือกไปพากยกับบริษัท กับทีม

พากยหลายท่ี เพราะชวงนั้น CD DVD มันเขามาเยอะ เขาก็ตองการนักพากยไปพากย

ใหทันแผนออก ตอนนั้นอาก็ถูกชวนใหไปอยูกับทีมพากยอินทรีย คุณชูชาติ อินทร ท่ี

เปนหัวหนาทีมเขาชวนไป เราก็ไปพากยกับเขา อาไปพากยใหกับหลายทีมกอนจะมา

อยูกับพันธมิตร มีท้ังทีมพากย CVD, ทีมพากยอินเตอรซาวด, ทีมพากยเสียงไทย จน

โตะ เขาต้ังทีมพากยพันธมิตร เขาก็มาชวนอาไปพากยกับเขา มาอยูกับทีมพันธมิตรก็

จะมีการแบงตัวละครกัน อยางโตะ เขาก็พากยพระเอกไป อยางอาสวนใหญจะได

พากยเปนตัวรายกับเจาพอดุๆ อะไรแบบนี้ เพราะเสียงอาทุมตํ่าดุๆเหมือนพวกเจาพอ 
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ก็เลยทําใหเราไดมาพากยตัวละครท่ี อูมงตะ เลน ท่ีคนจะรูจักอาเกรียงมากๆก็มาจาก

การพากยเสียงเขานี่แหละ อูมงตะ เขาดังมากเพราะเขาจะแสดงหนังคูกับโจวซิงฉือ

บอยมาก แลวชวงนั้นหนังของโจวซิงฉือเขามาเยอะ คนดูก็ชอบเพราะสวนใหญเปน

หนังตลก มันใหความสนุก ความบันเทิงกับคนท่ีดูไดดี แลวสองคนนี้เขาเปนคนท่ีแสดง

หนังเกง สามารถทําใหเรารักตัวละครท่ีเขาแสดงได ตอนพากยเราก็เลยทําใหคนดูรูสึก

วารักนักแสดงสองคนนี้ ถึงแมวาเขาจะเลนเปนคนดุ หรือเลนเปนนักเลงก็แลวแต เราก็

จะหาวิธีการเก็บเสียง วิธีการพากย ท่ีทําใหเสียงหาวแตไมดุ หนักแนนแตไมโหดราย 

เพราะหนังท่ีเขาเลนสวนใหญก็เปนหนังตลกอยูแลว 

หลังจากนั้นมา พอมีหนังท่ีอูมงตะเลนเขาก็ใหอาพากยเลย จะไมคอยมีใครมา

แตะกับตัวละครนี้เทาไรเพราะนักพากยดวยกันก็รูวา อูมงตะถูกจําดวยเสียงอาเกรียง

ไปแลว แตก็มีคนอื่นพากยเหมือนกันนะ แตเขาก็จะรูวาคนดูก็จะไมคุนกับเสียงพากย

ของเขา มันก็จะเกิดขอเปรียบเทียบวาใครพากยดีกวาอะไรประมาณนี้ นอกจากนี้ก็มี

ตัวละครท่ี ซามูเอล แจ็คสัน (Samuel Jackson) เลน ตัวละครในหนังใหญๆอยาง

หนังของดิสนียอะไรพวกนี้คนก็จะจําเสียงอาจากตัวละครพวกนั้นได แลวตัวละครท่ีเรา

พากยก็ทําใหอาเกรียงไดเขาไปอยูในวงการการแสดงดวย ก็คือตอนนั้นทาง GTH เรื่อง

ท่ีโจอี้ บอย เลน เรื่อง เกา...เกา ทีแรกเขาจะเอาอูมงตะมาเลนแลวใหอาพากยเสียงแต

ทีนี้เกิดปญหาวาอูมงตะ เขาคิวไมวางเลย ทางกองถายก็เลยตัดอูมงตะออกแลวเขาก็

เรียกอาไปคุย ใหอาลองไปเลน คือตอนนั้นเขาก็ไมไดรูตัวจริงของอาหรอกเขารูจักแต

เสียง แตเขาก็เรียกไปขอดูตัวหนอย คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เอาอาเกรียงเลนเลย ตอน

แรกอาก็ปฏิเสธเพราะอาเกรียงเลนหนังไมเปน ไมเคยเลนหนังแลวก็ไมเคยคิดจะเลน

หนังเลย แตสุดทายก็ลองดูสักต้ัง ก็นั่นแหละเรื่องแรกเลยเลนกับโจอี้บอย หลังจากนั้น

ก็ไดเลนมาเรื่อยๆเพราะเจานั้นก็เอา เจานูนก็เรียกเราไปเลน ละครก็มา หนังก็มา สวน

ใหญก็ไปเปนรับเชิญ สวนท่ีไดออกเยอะหนอยก็หนังของ GTH เรื่อง ต๊ัด สู ฟุด แลวก็

ซิทคอมหลายๆเรื่อง  
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3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย 

นักพากยสําหรับอาเปนเหมือนผูส่ือสารใหกับคนดูไดมีความรูสึกกับตัวละคร 

ถาหนูดูหนังไทยหนูก็ไมตองแปล เพราะหนูฟงภาษาไทยออกอยูแลว แตหนูฟง

ภาษาจีนไมเปน ฟงภาษาอังกฤษไมออก ฟงภาษาอินเดียไมรูเรื่อง ก็ตองใหนักพากย

เปนผูส่ือใหฟง นักพากยมีหนาท่ีทํายังไงก็ไดใหคนดูเช่ือวาตัวละครมันมีชีวิต ส่ิงท่ีตัว

ละครพูดเปนเรื่องจริง คือเช่ือวาตัวละครมันพูดแบบนั้นจริงๆ รูสึกแบบนั้น ไมใชทําให

คนดูคิดวากําลังดูเราพากยเสียง หนูอาจจะรูสึกก็ได หนังบางเรื่องท่ีเขาเอาดารามา

พากย หนูรูสึกถึงอารมณของตัวละครมากนอยแคไหนกับส่ิงเทาหนูไดยิน เพราะดารา

เวลาท่ีเขาเลนหนัง แสดงละครเขาจะไมมีการเก็บเสียงเล็กๆนอยๆ เขาเนนพูดบทกับ

แสดงอารมณผานทาทาง สีหนา กลับกันเวลาเราแสดงหนัง อยางอาเกรียงก็เปนดารา 

เลนละคร เลนหนังดวย เวลาท่ีเลนหนังอาอยากรูแควาเราเลนเปนตัวแบบไหน ถาผู

กํากับอยากไดแบบดุๆ เราก็รูแลววาตองทํายังไง ตองทําเสียงยังไง ดวยความท่ีเราผาน

การพากยหนังมาดวยเราก็จะไดเปรียบเรื่องการใชโทนเสียง มันก็ทําใหเราแสดงงาย

ข้ึน 

อาชีพนักพากยถาไมใจรักจริงเปนไมไดนะ เพราะอาชีพนี้ตองใชความอดทน

สูงมากและใชเวลานานมากกวาจะพากยได ถาใจไมรักจริงอยูไมรอด แตบางคนใจรัก 

มีความอดทนก็ไปไมรอดเหมือนกันเพราะบางคนกลัวไมค พอตองพูดกับไมคแลวส่ัน 

พูดไมออก ต่ืนเตนกลัวคนดู แบบนี้ก็มี อดทนคือ อดทนการถูกดุดา การตําหนิ จากท้ัง

นักพากยรุนพี่แลวก็เสียงวิจารณจากคนดู แตหนูตองจําเอาไวอยางวานั่นคือวิชาท่ีเขา

ใหกับเรา แลวเวลาพากยเราตองไมอายท่ีจะทําเสียง อุก! อั๊ก! หรือบางทีถาพากยหนัง

ท่ีมันมีฉากเรท R มันก็ตองมีเสียงคราง เสียงอะไรแบบนั้นบาง หลายคนท่ีเพิ่งมาเริ่ม

ฝกพากยใหมๆจะอายเวลาทําเสียงพวกนั้นกันซะเยอะ เพราะมันเปนเสียงท่ีเราไมไดจะ

ไปทําใหชาวบานเขาฟงเปนปกติท่ัวไปซะหนอย ก็เขาใจกันไดก็ตองปรับกันไป คือถา

อายก็พากยไมได คือเราก็ตองเขาใจวาเราไมไดพากยเปนตัวเรา เราพากยเปนตัวละคร 

เราจะทํายังไงใหคนดูเขาเช่ือวาตัวละครมันรอง มันทําเสียงอยางนี้จริงๆ เพราะตัว
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ละครเขาเลนมาดีแลว หนาท่ีของเราคือทําใหการแสดงของเขาสมจริงในภาษาของเรา 

นี่คือหัวใจของการทํางานพากย  

อาเกรียงจะเปรียบนักพากยเปนเหมือนการขับรถ การขับรถมีอยู 4 ระดับ 

คือ ขับได ขับเปน เขาใจ แลวก็ชํานาญ ถาคนขับรถมีครบท้ัง 4 อยางนี้ก็จะไมชนใคร 

โอกาสเกิดอุบัติเหตุ เกิดขอผิดพลาดนอยมาก ถาหนูขับรถได ก็คือ หนูสตารทเครื่อง

เปน ใสเกียรแลวขับใหรถมันเคล่ือนท่ีไปได นั่นคือขับได พอขับเปนก็คือ ขับเดินหนา

ไปไดแลวหนูสามารถเปล่ียนเกียรเปน จะเล้ียวก็ตบไฟเล้ียว เริ่มรูจังหวะเหยียบคันเรง 

แสดงวาเริ่มขับเปนแลว เขาใจ คือรูจังหวะการขับรถ รูวาขางหนาควรเบรก หรือควร

ชะลอ พากยหนังก็เหมือนกัน ถาเราเขาใจเราก็จะรูจังหวะวาแตละชวงควรพูดยังไง 

พูดชา พดูเร็ว เวนจังหวะในการพูดไดดี และสุดทายคือชํานาญ ถาหนูขับรถจนชํานาญ 

หนูก็จะรูจังหวะวาแซงไดหรือไมได เวลาหนูจะแซงก็เปดไฟเล้ียวบอกสัญญาณกอน 

หรือเวลาท่ีหนูเห็นรถขับขางหนาชะลอแลวเปดไฟฉุกเฉิน หนูก็เดาไดวาอาจจะมี

อุบัติเหตุขางหนาโดยท่ีหนูอาจจะยังไมเห็นเลยดวยซ้ําวาจริงๆแลวเกิดอะไรข้ึน อยาง

นักพากยเอง ถาชํานาญแลว แคเห็นบทหรือเห็นภาพเราก็จะรูเลยวาตรงไหนควรพูด

ยังไง ควรใสมุขอะไรเขาไป ใสลูกเลนยังไงใหคนดูสนุก ถานักพากยคนท่ีเขาชํานาญ

แลวเขาแทบไมตองดูหนังกอนพากย ไมตองซอมเลย มาถึงเขาก็หยิบบทมากางดู ตัว

ละครไหนท่ีเรารับผิดชอบก็ขีดเสนเอาไว อานดูวาตัวละครมันพูดวาอะไรบาง เราก็จะรู

เลยวาตัวท่ีเราจะพากยเปนตัวอะไร รับบทเปนตัวรายหรือดี หรือเปนตัวตลก เปนลุง 

เปนพอ เปนลูก ตอมาเราก็ดูวาทํายังไงใหตัวละครนั้นมีชีวิตในภาษาของเรา เพราะ

ตอนนั้นมันมีแคภาพเคล่ือนไหวท่ีไมมีเสียง หรือบางทีก็มีเสียงแตเปนภาษาอื่นท่ีเราไม

เขาใจ พอเขาหองพากยเราก็พากยใหเปนตัวละครนั้นไดเลย นั่นแหละคือความ

ชํานาญ  
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นักพากยคนท่ี 4 คุณอรนุช ลาดพันนา (นุช) อายุ 56 ป    

1.จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย 

 อานุช อรนุช ลาดพันนา เปนนักพากยหญิงในทีมพากยพันธมิตร โดยตัวละครท่ีอานุชได

รับผิดชอบใหการพากยเสียงสวนใหญเปนตัวละครนางเอกและนางรายไมวาจะเปนซุน ฮู หยิน, เจ้ิน

เพยเพย, เอมิล่ี บลันท อานุชไดพูดถึงจุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากยของตนเองวาเกิดมาจาก

ตอนท่ีตัวเองมีโอกาสไดเห็นพี่ๆนักพากยเขามาพากยหนังกันแลวเกิดความรูสึกหลงรักการทํางานของ

นักพากย 

ตอนเด็กๆเปนคนท่ีชอบดูหนังอยูแลว แลวพี่ชายคือ พันนา ฤทธิไกร (ท่ีเคย

ฝากผลงานภาพยนตรดังไวหลายเรื่อง เชน องคบาก, เกิดมาลุย, บอรด้ีการดหนา

เหล่ียม) ก็ทําหนังอยูดวย เราก็เลยไดคลุกคลีอยูกับวงการหนัง ยอนกลับไปสมัยกอน

เวลาถายหนังเขาจะมีการบอกบท เขาเรียกวาเปนสคริปตหนากลอง อานุชก็จะเปนคน

บอกบทใหนักแสดง หนังสมัยกอนเขาก็จะไมไดอัดพรอมเสียง เพราะฉะนั้นเวลาถาย

หนังเสร็จเขาก็จะตองมาพากยเสียงกันอีกที ตอนท่ีอานุชทําหนาท่ีบอกบทนักแสดงอยู 

คนท้ังกองก็หันมามองเราคนเดียวเลย มองๆเสร็จแลวพี่ตากลองก็มาบอกวา “นุช 

นาจะไปเปนนักพากยนะ” เพราะวิธีการบอกบทของอานุชมันไมเหมือนคนอื่นเขา คือ 

ปกติคนอื่นเขาก็จะอานบท บอกเปนคําไปเรื่อยๆแลวใหนักแสดงอินไปกับบทเอง แต

อานุชไมทําแบบนั้น ตอนเราบอกบทเราก็ใชอารมณไปดวยประหนึ่งวาเราเปนคนแสดง

เอง พอหนังถายเสร็จเราก็อยูหองควบคุม ก็เลยไดเห็นเขาพากยหนังกัน แลวมัน

เหมือนถูกดูดเขาไป เหมือนเราเขาอยูในนั้นดวย มันต่ืนตาต่ืนใจมาก เขาพากยได

เขาถึงตัวละครจนเราเช่ือวาตัวละครเขาพูดแบบนั้นจริงๆ แลวอานุชเปนคนท่ีชอบดู

หนังพากยไทยอยูกอนแลว ก็เลยมีความรูสึกวาเราอยากทําอยางนั้นบาง เราตกหลุม

รักในการพากยต้ังแตตอนนั้น ถาเด็กสมัยนี้เขาก็จะใชคําวา Passion กันใชไหมคะ นั่น

แหละ แบบนั้นเลยคะ 
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2.การทํางานในฐานะนักพากย 

หลังจากท่ีมีคนบอกวานาจะเปนนักพากย 2 ปตอมาอานุชก็เลยตัดสินใจ

เปล่ียนสายจากสายทําหนังมาเปนสายนักพากย อานุชก็ไดไปติดตอขอฝกพากยกับ

เคเบ้ิล ThaiSky เปนเคเบ้ิลแหงแรกของประเทศไทย อานุชเขาไปชวงท่ีเขากําลังจะ

เลิกก็ฝกไดไมนานเขาก็เลิก อานุชก็เลยไปขอฝกอยูกับพี่นักพากยท่ีรูจักกันตอนท่ีเรายัง

ทําหนังอยูคือพี่ไก นัยนา ทิพยศรี ท่ีชอง 3 แรกๆเขาก็ใหเราพากยตัวละครท่ีไม

ซับซอนมาก ใหพากยเด็ก ใหพากยตัวละครสาว ตัวนิ่งๆ หลังจากนั้นเราก็ไดพากยหนัง

กับชอง 3 มาเรื่อยๆ เราก็รูจักกับพี่โตะท่ีนั่นเพราะพี่โตะก็เคยพากยอยูชอง 3 ดวย

เหมือนกัน จนพี่โตะเขาออกจากชอง 3 แลวมาต้ังทีมพากยพันธมิตรข้ึน จนประมาณป

พ.ศ. 2542 พี่โตะเขาก็โทรมาชวนใหเราไปพากยกับเขา แลวตอนนั้นอานุชพากยกับ

ทีมอื่นอยู ทีแรกอานุชก็ยังไมไดมาอยูกับทีมพากยพันธมิตร ยังปฏิเสธพี่โตะเขาไปอยู

เพราะมันเปนมารยาทวาถาเราอยูทีมไหนเราก็ควรจะพากยอยูกับเขา ไมควรไปพากย

กับทีมอื่น เหมือนศิลปนคาย RS ไมควรจะขามคายมารองเพลงกับ Grammy อะไร

ประมาณนั้นคะ แตพี่โตะก็พูดสวนข้ึนมาเลยวา ไมใชแคมาพากยใหพี่โตะแควันเดียว 

แตใหมาอยูกับเขาเลย ใหมานั่งพากยอยูดวยกันเปนทีมเดียวกันเลย เราก็รูจักกับพี่โตะ

อยูแลว พี่เขาพากยเสียงเกง แลวเขาก็มีช่ือเสียงอยูในชอง 3 แลวพี่โตะไดรางวัล

โทรทัศนทองคําเมื่อหลายสิบปกอนดวยพอเขามาชวนเราดวยความหนักแนนแบบนั้น 

อานุชก็เลยตัดสินใจมาอยูกับทีมพากยพันธมิตรจนมาถึงทุกวันนี้เลยคะ  

เมื่อถามถึงการทํางานของอานุชวาอานุชรับงานพากยจากท่ีอื่นบางหรือไม อานุช ก็ใหคําตอบ

วาตนเองไมไดมีรับงานนอกหรือไปสังกัดอยูกับสถานีโทรทัศนชองใด เนื่องจากอานุชมองวาการท่ี

ตนเองพากยเสียงอยูกับทีมพากยพันธมิตรนั้นมีความมั่นคงอยูแลว จึงไมจําเปนตองไปหาชองทางเพื่อ

เขาไปพากยเสียงในสังกัดชองทีวีใดเปนพิเศษ แตถาหากไดรับเชิญหรือมีการติดตอมา ก็ยินดีท่ีจะไป

พากยเสียงให 
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3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย  

อานุชคิดวา นักพากยก็ถือไดวาเปนผูท่ีส่ือสารกับคนดูใหเขาใจหนังจาก

ตางประเทศ แตอานุชไมไดมองวาอาชีพนี้เปนแคนักส่ือสารอยางเดียว มันมีอะไร

มากกวา เพราะคําวาส่ือสาร มันเหมือนกับวาเราแคแปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษา

หนึ่งแคนั้น แตเหมือนเปนคนท่ีตีความของหนังออกมาดวย แนนอนวากอนพากยจะมี

บทท่ีเขาแปลเอาไวใหแลว แตในหลายๆครั้งบทท่ีแปลมันไมสามารถถายทอดอารมณ 

ความรูสึก หรือชีวิตท่ีอยูในหนังได พอมีการตีความจากนักพากยข้ึนมันก็เลยทําใหหนัง

บางเรื่อง หรือตัวละครบางตัวก็จะตองเปนทีมนี้พากยหรือนักพากยคนนั้นพากย

เทานั้นนะ เพราะเขาตีความตัวละครออกมาผานการพากยดวย อานุชเลยคิดวานัก

พากยเปนเหมือนนักถายทอดอารมณ ความรูสึก ถายทอดชีวิตของมนุษยผานการ

พากยภาพยนตร มันเปนศาสตรอีกแขนงหนึ่งท่ีแตกตางเลย ถาหนูลองสังเกตดูหนังท่ี

เขาเอาดารามาพากย หนูจะรูสึกวาตัวละครมันไมมีอารมณ ไมมีน้ําเสียง เพราะศาสตร

ของการแสดงเขาจะเนนใชรางกาย ใชหนาตาในการแสดง แตศาสตรของการพากยคือ

การใชน้ําเสียง แตพอเขามาพากยเสียง เขาก็ใชเสียงไดในระดับหนึ่ง แตเขาจะไมคอย

มีลูกเลนหรือโทนเสียง น้ําเสียงเวลาพากย อะไรประมาณนี้คะ จริงๆแลวอานุชจะเปน

คนท่ีไมคอยยอมรับการพากยเสียงของพวกดารา นักแสดงท่ีเขามาพากยหนังกัน

เทาไหร เราก็เขาใจไดวาเขาใชช่ือเสียงของดารามาดึงดูดใหคนมาดูหนังเยอะข้ึน แตวา

การพากยเสียงมันไมใชเรื่องท่ีจะทํากันไดงายๆ การพากยหนังมันตองใชเวลาฝกกัน

เปนปถึงจะพากยไดดี พากยไดอารมณ  

เพราะฉะนัน้การพากยหรอืนักพากยก็เปนเหมือนคนท่ีตองนอกจากจะพากย

เสียงภาษาไทยใหคนดูเขาใจแลว ก็ยังเปนคนท่ีตองตีความแลวก็ถายทอดอารมณ 

ความรูสึก ชีวิตของมนุษยผานหนังท่ีพากยดวยคะ การเปนนักพากยท่ีดี เราจะตอง

รับผิดชอบในตัวละครท่ีเราพากยใหได เราจะตองพากยใหตัวละครมันมีชีวิตตามใน

หนังใหได ไมใชวาอานตามบทอยางเดียวแลวจบ แลวเราก็ตองฝกฝน พัฒนาตัวเองไป

เรื่อยๆดวย เพราะหนังหรือตัวละครใหมๆก็จะมีความแปลก แหวกแนวมาอยูเรื่อยๆ 

เราก็ตองปรับตัว ปรับวิธีพากยใหทันกับส่ิงใหมๆพวกนั้น เราก็จะรูเองวาตัวละครแต

ละเรื่องท่ีเราพากยมันไมเหมือนกันเลยซักตัว เพราะฉะนั้นการพากยหนังจึงไมมีจุดจบ 

ตองพัฒนาไปเรื่อยๆ 
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นักพากยคนท่ี 5 คุณเพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ (พี่ภา) อายุ 40 ป 

1.จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย 

 พี่ภา เพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ เปนนักพากยหญิงอีกหนึ่งคนในทีมพากยพันธมิตร เนื่องจากเปน

คนเสียงเล็กและเปนคนข้ีเลนจึงทําใหมักจะไดรับบทพากยเปนเสียงนางเอกและเสียงเด็กเสมอ กอน

หนาท่ีพี่ภาจะผันตัวมาเปนนักพากย พี่ภาไดเคยทําหนาท่ีเปนผูควบคุมเสียงใหกับทีมพากยพันธมิตร

มากอน 

จริงๆพี่ไมรูจักการพากยหนังมากอนเลย ไมรูวาการพากยหนังเขาทําอะไรบาง 

ไมรูวาการพากยหนังมันฝกกันได จนกระท่ังพี่ไดตามรุนพี่มาฝกพากยท่ีนี่ ก็เลยไดรูวา

การพากยมันฝกกันได คือพี่เปนคนสุรินทรแตเขามาเรียนท่ีกรุงเทพฯ มาเรียนท่ีราม พี่

ก็เรียนไปทํางานไป แลวมีรุนพี่ท่ีรูจักเขาซึ่งพี่คนนั้นเขาก็ทํางานอยูท่ีนี่ (ทีมพากย

พันธมิตร) แลวเขาก็มาฝกพากยดวย เขาก็เลยชวนพี่ภามาฝกงานท่ีนี่ แรกๆพี่ก็มาเปน

เด็กรับโทรศัพท ถายเอกสาร ซื้อขาว ซื้อน้ําใหนักพากยอะไรไป พอพี่มาอยูท่ีนี่ทุกวัน

เขามันก็เริ่มซึมซับไปเอง ความอยากเปนนักพากยของพี่ภามันเกิดมาจากการซึมซับมา

เต็มๆเลยเพราะเราไดอยูกับการพากย ไดเห็นตลอด แลวตอนเด็กๆพี่เคยมีความใฝฝน

วาอยากเปนดารา อยากเปนนักแสดง เพราะพี่ชอบดูหนัง ดูละคร เวลาอยูท่ีบานพี่ก็

จะชอบพูดหนากระจก เลนเปนนางเอกบาง ตัวรายบาง เลนเปนเด็กบาง มันก็เลยเปน

เหมือนกับเปนจุดเริ่มตนเล็กๆของเรา แตตอนนั้นเราก็ไมรูหรอกวาส่ิงท่ีเราชอบ เราทํา

ตอนเด็กๆ วันหนึ่งมันจะมาเจอ มันจะเขามาเปนสวนหนึ่งของเราจริงๆ ถึงแมพี่ไม

ไดมาเปนดารา นักแสดงโดยตรง แตก็ไดมาอยูในวงการนี้มันก็เปนส่ิงท่ีไมคาดคิดมา

กอน  

2.การทํางานในฐานะนักพากย 

ถานับต้ังแตตอนนั่งดู นั่งฟง พวกพี่ๆเขาพากยกันจนกวาจะไดมาพากยจริงๆก็

นานมากก็หลังจากท่ีพี่ไดมาทํางานอยูท่ีนี่จากท่ีรุนพี่เขาชวนเรามาต้ังแตตอนอายุ 24 

พี่ภาก็มาทํางาน มาถายเอกสาร พี่ก็ไดมาทําหนาท่ีเปนคอนโทรลควบคุมเสียงอยูอีก

หองหนึ่งกอน พี่ก็ยิ่งไดมีโอกาสนั่งดู นั่งฟง พวกพี่ๆอาๆเขาพากยกันเยอะข้ึนจนเรา
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คอยๆฝกพูดตาม เลียนแบบเขาไปเลย จนพี่โตะเขาไดยินเสียงเรา เขาก็เรียกเราไปลอง

พากยเปนเสียงเด็ก กวาจะไดไปพากยจริงๆก็นั่งดูพวกพี่ๆอาๆเขาพากยกันอยูต้ัง 2-3 

ป พอไดมาพากยเราก็ยังตองเรียนรูอีกมากแรกๆเราจะยังหาเสียงตัวเองไมเจอ หา

แนวทางการพากยแบบเขาเรายังไมเจอ ก็ไดพี่ๆอาๆเขาชวยสอน บางทีเราพากยไป

เขาก็จะบอกวา ตรงนี้อารมณยังไมไดนะ ปรบัอารมณหนอย แตเสียงพี่ภาคอนขางเล็ก 

แหลม เสียงมันจํากัด พี่ภาเลยพากยไดไมกี่เสียง พี่ก็เลยจะไดพากยแตเสียงเด็กกับ

นางเอกหนังจีนหรือหนังเอเชียซะสวนใหญ ถาเปนหนังฝรั่ง เสียงพี่เล็ก จะไมคอยเขา

กับหนาเขา จนพอมาชวงหลังๆ พี่ก็เริ่มมีไปพากยกับท่ีอื่นบาง อยางทีวีบางชองท่ีเขา

ไมมีทีมพากยของตัวเอง เขาก็จะมาจางทีมพากยขางนอกหลายๆทีมใหสงคนมาพากย

รวมกัน สวนมากพี่จะไดไปพากยกับชอง MONO, ชอง 9, ชอง Workpoint แลวก็

พากยหนังของพวกแอพดูหนัง ตอนนี้พี่พากยใหแอพ WeTV ท่ีเขาจะเอาหนังจีน ซีรี่ส

จีนมาฉายเยอะๆ แลวก็แอพของชอง MONO นอกจากงานพากยพวกนี้แลว พี่มีไดไป

เลนหนังของพี่โตะบาง ไดถายโฆษณาบาง อยางโฆษณาของทรูมูฟ เอช เขาก็มาติดตอ

ใหทีมเราไปเลนโฆษณาให คือเขาอยากไดเสียงพากยแตแคมีเราแสดงอยูดวยเลยอะไร

แบบนั้น มีคนถามพี่เหมือนกันวาชวงนี้คนเริ่มดูหนังพากยนอยลง กระทบอะไรกับนัก

พากยอยางพวกพี่บางไหม แตสําหรับพี่ภา ท่ีพากยหนังมาหลายปแลวพี่ก็ยังรูสึกวามี

งานเขามาตลอดไมไดนอยลงเลย แคสมัยนี้หนังเขามาหลายชองทางข้ึนแลวก็มีนัก

พากยหนาใหมเกิดข้ึนมาเยอะเทานั้นเอง เลยก็ดูเหมือนวางานพากยของพันธมิตร

อาจจะนอยลง แตหนังทุกเรื่องก็ตองมีพากยไทย ยังไงก็ตองมีคนดูพากยไทย มัน

เปนไปไมไดเลยท่ีคนไทยท้ังประเทศจะเลิกดูหนังพากยไทยกันหมด เพราะฉะนั้นนัก

พากยก็ยังทํามาหากินอยูไดเรื่อยๆ 

3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย 

สําหรับพี่ภา นักพากยเปนอาชีพหนึ่ง เปนศาสตรอยางหนึ่ง ท่ีมีตองความอดทน

เปนอยางมาก ตองถึกจริงๆ เราตองทนกับคําวากลาว ตักเตือน หรือการสอนของผูใหญ 

บางทีเขาบอกวาเรายังพากยไมถูก ทําไมถึงทําอารมณแบบนี้ เราก็พากยแลวพากยอีก 

บางครั้งมันก็ยังไมไดตามท่ีเขาตองการ แลวก็เปนอาชีพท่ีไมมีหลักการหรือการสอนอะไร
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เปะๆแลวออกมาจะทําไดเลย นักพากยคือตองคอยๆฝกฝน เรียนรูวิธีการพากยไปเรื่อยๆ

ไมมีวันส้ินสุด ก็ไมตางจากหนังท่ีเขาสรางออกมามันก็จะเปนหนังท่ีแปลกใหม แหวกแนว

อยูเรื่อยๆไมรูจบ การพากยก็เหมือนกัน เราก็ตองหาวิธีหรือปรับตัวไปตามหนังใหมๆ

พวกนั้นอยูตลอดเวลา  

ครอบครัวพี่ก็ไมไดสนับสนุนอะไรทางดานนี้มาก เขาก็ไมรูจักการพากยหนัง

เหมือนกันวามันเปนยังไง พอแมพี่เขาก็มองวามันไมมั่นคง คนตางจังหวัดเขาก็จะมองวา

ทําขาราชการเงินมันจะมั่นคงกวา แตสําหรับพี่ความมั่นคงมันอยูท่ีการวางแผนชีวิต

มากกวา ถาเรารูจักเก็บเงิน รูจักออม จัดแจงชีวิตใหดีๆ อาชีพไหนก็มั่นคงได พี่คิดวา

อาชีพนักพากยมันก็เปนอาชีพท่ีทําใหคนสรางเนื้อสรางตัวไดเหมือนกัน แลวอาชีพนัก

พากยก็สบายกวาการเปนดารา เพราะมันไมเหนื่อยเทา เราใชแคเสียงเราก็ทํางานไดแลว 

แตการเปนดารา นักแสดงมันจะตองมีท้ังหนาตา ฝมือ แลวก็ตองมีช่ือเสียงในระดับหนึ่ง

ข้ึนไปถึงจะมีเงินดี แลวการทําอาชีพนักพากยมันไมตองลงทุนอะไรมาก ไมเหมือนอาชีพ

อื่น อยางอาชีพแมคา เขาก็ตองลงทุนซื้อแผง ซื้อวัตถุดิบมาทําอาหาร แลวเอาไปขายถึง

จะไดผลตอบแทนกลับมา แตนักพากยไมตองลงทุนในรูปแบบนั้น นักพากยจะลงทุนไป

ในแบบของการฝกฝน การสะสมประสบการณ แลวผลตอบแทน หรือรายไดก็คือคาวิชา

ความรูท่ีเราไดสะสมมาหลายป มันอาจจะดูแพงหนอยแตวากวาเราจะสะสมมาไดขนาด

นี้มันก็กินเวลาไปหลายปเหมือนกัน 
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นักพากยคนท่ี 6 คุณอรรคพล วิมลพัชร (ต้ัม) อายุ 36 ป 

1.จุดเริ่มตนของการอยากเปนนักพากย  

พี่ต้ัม เปนนักพากยทีมพากยพันธมิตร แตเดิมอยูกับทีมพากยพันธมิตรในฐานะคอนโทรล

ควบคุมเสียงอยูกอน กอนท่ีจะผันตัวมาเปนนักพากยในเวลาตอมา  

พี่เปนคนชอบดูหนังแลวสมัยกอนพี่ดูเปน VDO มวน VHS ซึ่งเมื่อกอนมัน

เลือกไมไดนะวาเราจะดูเปนพากยไทยหรือซับไทย พี่ก็ดูแตพากยไทยมา มันก็ซึมซับมา

จนมันเกิดเปนความชอบ แลวก็เลยรูสึกอยากเปนนักพากย ท่ีพากยหนังใหสนุก

เหมือนกับหนังท่ีพี่ดูบาง แตพี่ก็ไมไดมุงไปในเสนทางนักพากยแตแรกเลยนะแลวก็

ไมไดบอกท่ีบานดวยวาเราอยากเปนนักพากย เราก็อาศัยเวลาอานหนังสือก็จะดัดเสียง

บาง พี่ก็ไปเรียนทางดานคอม IT ดานชางกอน จนพี่จบปวส.ท่ีตาง จังหวัด 

(อุบลราชธานี) ออกมา พี่ก็ลงมาท่ีกรุงเทพฯเพื่อหางานทําตามโรงงาน แลวบังเอิญวา

เขามีเปดคอรสเกี่ยวกับการพากยหนังพอดี พี่ก็ไปเขาคอรส แตเราก็ไมคอยไดรูอะไร

มากจากคอรสเพราะวาจริงๆแลวการพากยมันไมใชอะไรท่ีจะมานั่งสอนปากเปลาแลว

ทําได แตมันตองอาศัยการซึมซับ การฝกบอยๆ พอจบคอรสคนท่ีสอนเขาก็พาพี่มาดู

งานท่ีนี่ (หองพากยของทีมพากยพันธมิตร) หลังจากนั้นพี่ก็ใชเวลาชวงวันหยุดมาดูเอง

เลย เพราะทีมพากยเขาก็รูจักเราจากท่ีมาดูงานแลว พี่ก็มาทุกวันเสาร-อาทิตย มานั่งดู 

ไมไดทําอะไรเลยนั่งดูเขาพากยอยางเดียว ท่ีมานั่งดูเขาพากยหนังอยูประมาณ 5-6 

เดือนได จนพี่โตะก็เขามาบอกวาใหลองมาวันธรรมดา เพราะพี่โตะไมคอยเขาวันเสาร-

อาทิตย เพราะสวนใหญวันเสาร-อาทิตยจะเปนพากยซีรี่ส พี่โตะเลยจะมาวันธรรมดา

มากกวา เราก็จะไดมีโอกาสดูรุนใหญ มีโอกาสเรียนรูมากกวามาวันเสาร-อาทิตย เราก็

คิดในใจวาหัวหนาทีมเขาแนะนําเราขนาดนี้เราก็ตองรีบควาโอกาสไว ตอนนั้นพี่ก็

ทํางานอยูโรงงาน ไดคาจางเปนรายวัน ถาวันไหนไมไดไปทํางานก็ไมไดตังค พี่ก็เลยลา

วันอังคาร เปนอังคารเวนอังคารเพื่อมาท่ีหองพากย ดีท่ีเขาไมไลออก (หัวเราะ) ทํา

อยางนี้อยูประมาณ 4 เดือน จนคอนโทรลเขาลาออกพี่ก็เลยเขาไปเสียบแทน  

 

 
 



72 
 

2.การทํางานในฐานะนักพากย 

กอนหนาท่ีจะมาเปนนักพากย พี่ทําหนาท่ีคอนโทรลควบคุมเสียงท่ีทีมพากย

พันธมิตรอยูกอนครับ คือพี่เรียนจบทางดานคอมพิวเตอร ดานชางมาดวย ก็เลยพอทํา

ได แลวบังเอิญวาชวงนั้นคนคอนโทรลเสียงคนเกาเขาออก พี่ก็เลยมาสมัครเปนคน

คอนโทรลคุมเสียงกับทีมพากยพันธมิตรกอน แลวเราก็แอบอยากเปนนักพากยอยูแลว

ดวย เวลาท่ีนั่งอยูในหองคอนโทรลพี่ก็จะแอบพูดตามท่ีพวกพี่ๆเขาพากยอยูในหอง ดู

วาเขาพูดยังไง ทําเสียงยังไง เขาก็พูดตาม บางทีเราก็พูดตามเพลินก็มีเสียงหลุดเขาไป

ในหองพากยบาง พี่ๆเขาก็งงเหมือนกันวาในหนังมันมีเสียงไทยดวยหรอ แตจริงๆแลว

คือเสียงเราเอง (หัวเราะ) จนมีอยูวันหนึ่งอาออด (บัญชา เหมะบุตร) เขาก็มาบอกใหพี่

เปดไมคใหลองพากยดูสักประโยคหนึ่ง ประโยคแรกในชีวิต พี่ยังจําประโยคนั้นไดเลย 

พี่ไดพากยวา “คนรายหนีไปทางหลังเขา” แตพอมาฟงดูอีกทีรูสึกไมไดเรื่องเลย 

เละเทะมาก (หัวเราะ)  หลังจากนั้นก็ยังไมไดเขาไปพากยอะไรตอ พี่ก็ทํางาน

คอนโทรลอยูประมาณ 4 ปได จนนองหนึ่ง (คนคอนโทรลควบคุมเสียง คนปจจุบัน) 

เขามาทําตรงนี้ พี่ก็ไปทําเบ้ืองหลังคือ คอยติดตอ รับหนังมา คอยเช็คบทวาแปลเปน

ยังไง คอยแบงวานักพากยคนไหนควรจะพากยตัวไหน จนวันหนึ่งเขามีพากยการตูน

เรื่องอะไรสักอยางจําไมไดแลว ไมรูวาจะยังหาดูไดไหม แลวบังเอิญวาวันนั้นนักพากย

ไมพอ ขาดไปตัวละครหนึ่ง พี่โตะก็เลยเรียกพี่ต้ัมเขาไปพากยตัวนั้น หลังจากนั้นพี่ก็เริ่ม

ไดพากยหนังมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ พี่ตองยอมรับวาพี่เปนคนเรียนรูชา กวาจะพากย

ไดนี่ก็ใชเวลานานหลายปเลย บางคน 2-3 ปเขาก็เริ่มพากยไดแลว แตพี่ตองใชเวลา

ประมาณ 4-5 ปกวาจะพากยได ทุกวันนี้พี่ก็ยังถือวาตัวเองไมเกงมาก ก็ยังตองเรียนรู 

ตองฝกอยูเรื่อยๆ พอมาตอนหลังนี่พี่ก็เริ่มไดไปพากยกับท่ีอื่นมากข้ึน มีไดไปแคสพากย

หนังพากยการตูนของท่ีอื่น อยางเรื่อง Avenger หรือหนังของ Marvel พี่ก็ตองไป

แคสเหมือนกัน การพากยหนังแบบแคสมันแตกตางกับการพากยหนังแบบเปนทีมนิด

หนอยคือ การพากยหนังแบบทีมมันจะเปนการพากยพรอมกันหลายๆคน มันสง

อารมณกันในหองพากยได หรือชวยกันดู ชวยกันแกไขได แตการพากยแบบแคสคือ

การพากยคนเดียวแลวมีผูกํากับมาคอยกํากับอารมณ น้ําเสียงการพากยของเรา ใหมัน
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ตรงกับความตองการของเขา สวนนอกจากงานพากยกับทีมกับแบบแคสแลวพี่ก็ไม

คอยมีงานอื่นเทาไร พวกงานโฆษณา งานแสดงอะไรอยางงี้ไมคอยมี สวนใหญเขาจะ

จางพวกพี่โตะ อาต่ิง อาเกรียง ไปเลนซะมากกวา เพราะพวกเขาเปนท่ีรูจักมากกวา 

เขาเปนรุนใหญแลว  พี่วาเด็กสมัยนี้โชคดีนะ มีโซเชียล มีเปดเพจลงผลงานของตัวเอง

ได เมือ่กอนมันไมมีแบบนี้ก็จะไมคอยรูวาใครเปนนักพากยบาง แตเด๋ียวนี้เวลาเขาจะ

เรียกคนไปแคสเขาก็จะเรียกตามเพจ เฟซบุค ตามโซเชียลแบบนี้แหละไปแคส เด็ก

สมัยนี้ก็เลยมีโอกาส หางานไดเร็วข้ึน เด๋ียวนี้พวกนักพากยรุนใหญก็เริ่มหันมาเลน

เฟซบุคบางแลวเหมือนกัน แลวเขาก็เริ่มเปนเพื่อนกันในโซเชียลขยายไปเรื่อยๆจน

กลายเปนกลุมนักพากยใหญๆกลุมหนึ่ง เวลามีงานอะไรก็จะเอามาบอกกันหรือเรียก

นักพากยคนอื่นๆมาชวยกันทํางานได บางทีก็มีแฟนคลับมาเปดใหแลวก็แอดเปนเพื่อน

กันขยายวงไปเรื่อยๆ บางคนท่ีเขาอยากเปนนักพากยเขาก็ติดตอมาทางโซเชียล

เหมือนกัน ถานักพากยคนไหนมีพาวเวอรหนอยก็สามารถพาเด็กคนนั้นเขาไปดูการ

ทํางานของนักพากยได เขาไปท่ีหองพากยไดอะไรแบบนั้น 

3.ทัศนคติตออาชีพนักพากย  

นักพากยก็เหมือนคนท่ีทํางานอยูเบ้ืองหลัง คอยส่ือสารใหคนดูรูเรื่องกับหนัง

ท่ีเปนภาษาตางประเทศ ใหรูวาหนังมันเปนยังไง ตัวละครมันพูดอะไร รูสึกยังไง มันจะ

ตางจากซับไตเต้ิล คือซับไตเต้ิลก็ทําหนาท่ีส่ือสารเหมือนกันแตนักพากยคือการส่ือ

อารมณออกไปดวย ไมใชแคแปลคําพูดของตัวละครอยางเดียว แลวอาชีพนักพากยก็

เปนศิลปะแขนงหนึ่งดวย ก็เหมือนกับศาสตรการแสดง แตเราแสดง สวมบทบาทตัว

ละครดวยเสียงของเรา บอกตามตรงวาถึงแมพี่จะเปนนักพากยก็จริงแตพี่ก็เลือกดูหนัง

ซับไทย เพราะก็ตองยอมรับวาหนังพากย เราพากยยังไงมันก็ไมไดเทานักแสดง เสียง 

อารมณ จริงๆของเขา ไมใชแคกับพากยไทยนะ อยางหนังญี่ปุนแตเอามาพากยเปน

ภาษาอังกฤษ หรือหนังสัญชาติยุโรปมาพากยเปนภาษาอังกฤษ มันก็ไมถึงเหมือนกัน 

อะไรประมาณนั้น แลวนักพากยเปนเหมือนคนท่ีใหความบันเทิงแกคนดูดวย เพราะ

ถึงแมหนังจะมีซับไตเต้ิลมาแตมันก็ไมไดตอบโจทยความบันเทิงของคนทุกคนได
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ท้ังหมด อยางนอยๆถาเราเปดทีวีแลวไปทํานูนทํานี่ เราไมไดต้ังใจดูหนังอะไรมาก แต

เสียงพากยไทยมันก็ยังชวยใหเราเขาใจหนัง หรือขําไปกับหนังบางชวงไดเหมือนกัน 

ถาพูดถึงการลงทุนกับการเปนอาชีพนักพากย ก็ตองลงทุนหลายอยาง

เหมือนกันนะ ตองยอมรับวาแตละคนมาไมเหมือนกัน ตนทุนไมเหมือนกัน อาชีพนี้

ตองลงทุนเรื่องเวลาเยอะมากๆ เพราะเราตองไปนั่งเรียนรู นั่งดูเขาพากยอยูเปนปๆ

กวาเขาจะใหเราลองพากย ยิ่งถาเราเริ่มตนท่ีศูนย ไมเคยฝกพากยมากอนเลย เรายัง

ไมไดคาจางนะ แตถาเริ่มพากยเปนนิดหนอยก็อาจจะไดคาจางไมสูงมาก เพราะฉะนั้น

การจะมาเปนนักพากยมันก็ตองมีกําลังทรัพยในระดับหนึ่งเพื่อท่ีจะใชจายในชวง

ระหวางท่ีตองมาเรียนรูมานั่งดูเขาพากยกันทุกวัน แลวอาชีพนี้ตองเนนคอนเนคช่ันนะ

จริงๆ การจะติดตอขอเขาเขาไปนั่งดูงาน นั่งเรียนรูกับทีมพากยหรือกับชองตางๆมัน

ตองมีคนรูจักพาเขาไป ถาไมมีคนรูจักเลยก็จะเขาไปยากหนอย พอเขาไปแลวก็ไมใชวา

เราจะไดพากยกับทีมนั้นเลยแนนอน เขาก็จะดูอีกวาเราเขากับเขาไดไหม เขาชอบ

เสียงเราไหม วิธีการพากยของเรามันไปกับเขาไดไหมอีก 

หองพากยทีมพากยพันธมิตร  

 บริษัท สหพันธมิตร ซาวด แอนด ฟลม จํากัด หรือ หองพากยของทีมพากยพันธมิตรนั้น

ต้ังอยูท่ีหมูบานยิ่งรวยนิเวศน บริเวณถนนประชาช่ืน จังหวัดนนทบุรี โดยลักษณะของหองพากยของ

ทีมพากยพันธมิตรนั้นเปนสวนหนึ่งของตัวบานจัดสรรในหมูบาน ซึ่งกอนหนานี้ทีมพากยพันธมิตรได

เชาพื้นท่ีของคณะละครวิทยุคณะเกศทิพยในการทํางานพากยเสียงจนกระท่ังในชวงปท่ี 2 หลังจากต้ัง

ทีมพากยพันธมิตรนาโตะก็ไดจัดหาสถานท่ีเพื่อสรางหองพากยใหแกทีมพากยพันธมิตรตอไป  

 ชวงแรกท่ีคอยๆเริ่มต้ังทีม ตอนนั้นยังเชาหองบันทึกเสียง เปนหองของคณะละครวิทยุ

คณะเกศทิพย เขาจะมีหองพากยเล็กๆใหเชาอยู มีท่ีใหนั่งพากยอยูประมาณ 6-7 ท่ีนั่ง 

เราก็จะเชาหองพากยเขาชวงวันเสาร-อาทิตย ระบบหองพากยของท่ีนั่นตอนนั้นมันยัง

ไมไดดีมาก ในหองเราก็นั่งพากยติดๆกัน ไมมีท่ีกั้น ไมมีชองวางระหวางกัน ทําใหเสียง

ก็จะตีกันอยูบาง แลวตอนนั้นก็ยังไมมีไมคดีๆท่ีดูดเสียง ตัดเสียงรบกวน ได เครื่อง

บันทึกเสียงก็ยังไมไดมีระบบท่ีสามารถแยกเสียงได ดีเทาปจจุบัน แต เราก็ยัง
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ประคับประคองกันไปไดในช่ัวโมงนั้น นาเชาหองพากยของคณะเกศทิพยอยูประมาณ 

2-3 ป แลวก็มาหาซื้อบานอยูตรงประชาช่ืนซอย 26 เราก็ทําเปนหองพากยดวย แต

บานหลังนั้นก็คอนขางแคบยังพากยไมสะดวกเทาไร ก็พากยอยูท่ีนั่นไปอีกประมาณ  

6-7 ป พอประมาณป 2546 นาก็เริ่มหาซื้อบานใหม อยากไดหองพากยท่ีใหญกวานี้ 

แลวเราคิดวาจะซื้อเปนท่ีอยูอาศัยของเราเองดวยแลวก็จะแบงท่ีมาทําหองพากยดวยก็

เลยมาไดท่ีนี่ ก็เลยแบงพื้นท่ีสวนหองโซนหนาบานนี่แหละทําเปนหองพากย เพราะเขา

ออกสะดวกดีดวย ใชเวลาทําหองพากยอยู 1 ป ก็เริ่มเปดใชหองพากยท่ีนี่ต้ังแตป 

2547 จนถึงปจจุบันนี้เลย (ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2563 ) 

โดยบานหลังนี้ท่ีนาโตะซื้อไวเพื่อใชเปนท่ีพักอาศัยของตนเองและเปนหองพากยของทีมพากย

พันธมิตรดวยนั้นเปนบานเด่ียวสองช้ันขนาด 60 ตารางวา โดยนาโตะไดแบงพื้นท่ีช้ันลางสวนของ

หองนั่งเลนมาทําเปนหองพากยเสียงสําหรับทีมพากยพันธมิตร โดยโซนหองพากยนั้นจะถูกแบง

ออกเปน 3 โซน คือ โซนหองพากย โซนหองควบคุมเสียง และโซนหองพักรอพากยซึ่งอยูตรงกลาง

ระหวางหองพากยและหองควบคุม ซึ่งถึงแมภายในหองพากยจะมีการพากยเสียงกันอยู แตคนท่ีอยูใน

หองควบคุมหรือหองพักก็สามารถพูดคุยกันไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากภายในหองพากยนั้นมีการทํา

ผนังกันเสียงเอาไว ซึ่งจะทําใหเสียงจากภายในนอกไมเล็ดลอดเขาไปในหองพากย และภายในหอง

พากยนั้นจะมีโตะนั่งพากยอยู 6 ตัวดวยกัน และจะมีฉากกันเสียงกั้นระหวางโตะทุกโตะเพื่อปองกัน

เสียงรบกวนจากดานขางดวย 

สวนอุปกรณท่ีใชสําหรับการพากยเสียงของทีมพากยพันธมิตรนั้น ประกอบไปดวยอุปกรณ

หลักคือ ไมโครโฟนสําหรับการพากยเสียง เครื่อง MIXER (เครื่องมิกเซอร) และคอมพิวเตอรสําหรับ

การบันทึกเสียงและปรับแตงเสียง โดยไมโครโฟนท่ีทีมพากยพันธมิตรใชเปนไมโครโฟนประเภท 

Dynamic (ไดนามิค) คือ ไมโครโฟนท่ีรับเสียงเฉพาะดานหนาของตัวไมโครโฟน ซึ่งเหมาะแกการ

พากยเสียงในหองพากยท่ีมีคนอยูหลายคนเพราะไมโครโฟนจะรับแตเสียงของนักพากยท่ีมาจาก

ดานหนาเทานั้นเพื่อไมใหเสียงจากดานขางหรือจากนักพากยคนขางๆเขามารบกวน โดยราคาของ

ไมโครโฟนไดนามิคนี้อยูท่ีประมาณ 5,000 – 6,000 บาท สวน MIXER หรือเครื่องมิกเซอร คือ 

อุปกรณผสมสัญญาณเสียง ไมวาจะเปนสัญญาณเสียงจาก ไมโครโฟน เครื่องดนตรีตางๆ แลวสง

สัญญาณออกไปหาอุปกรณอื่น เชน เครื่องขยายเสียง หรือคอมพิวเตอรเพื่อนําไปปรับแตง เปนตน 
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โดยเครื่องมิกเซอรท่ีทีมพากยพันธมิตรใชในปจจุบันนั้นเปนเครื่องมิกเซอรแบบดิจิตอล คือ สามารถใช

งานกับคอมพิวเตอร หรือ iPad ไดโดยตรงในการปรับแตงเสียงและสามารถบันทึกมิกซท่ีปรับใหเขา

กับตัวภาพยนตรเรื่องนั้นๆเอาไวไดแลวเอามาใชกับการพากยเสียงครั้งตอไปไดเลย ในกรณีท่ีนักพากย

ไมสามารถมาพากยเสียงพรอมกันได (อรรคพล วิมลพัชร, สัมภาษณ 17 เมษายน 2563) 

การทํางานของทีมพากยพันธมิตร 

 กระบวนการทํางานของทีมพากยพันธมิตรนั้นมีข้ันตอนการทํางานท่ีมากกวาการพากยเสียง

ลงในภาพยนตร โดยข้ันตอนเริ่มตนจากผูวาจางท่ีไดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรมาจากตางประเทศแลว

นําเขามาในประเทศไทย เมื่อทางผูวาจางไดสงภาพยนตรเปนแผนดีวีดีพรอมกับบทหนังภาษาตนฉบับ

มาใหกับทีมพากยแลวจากนั้นทีมพากยพันธมิตรก็จะสงตอไปใหกับทีมแปลนําบทไปแปลเปน

ภาษาไทย โดยนาโตะไดบอกวาทีมแปลบทท่ีทีมพากยพันธมิตรสงบทใหแปลจะเปนทีมแปลประจํา

ของทีมพากยพันธมิตรซึ่งทีมพากยพันธมิตรรูจักและสนิทกันอยูแลว  

พอเราไดหนังกับบทท่ีเปนภาษาตนฉบับมา เราก็จะสงไปใหทีมแปลเขาแปล

บทเปนภาษาไทยแลวก็สงกลับมาใหเรา ทีมแปลท่ีนาสงบทไปใหเขารูสไตล

การพากยของเรา เขารูวาตองแปลออกมาแบบไหนใหใกลเคียงกับการพากย

ของเรามากท่ีสุด ทําใหเราทํางานงายข้ึน ไมตองมาคอยเช็คคําแปล เช็ค

ประโยคอะไรมาก นาก็เลยไมคอยไดเปล่ียนทีมแปลเทาไรเพราะบางคนแปล

ไมเหมือนกับสไตลการพากยของเรา ก็ตองมานั่งแกคํา แกประโยคกันใหม ทํา

ใหทํางานยากข้ึน (ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2563) 

 ทีมแปลจะใชเวลาในการแปลบทภาพยนตรประมาณ 2-3 วัน จากนั้นบทท่ีแปลแลวก็จะถูก

สงกลับมาเพื่อนําไปแจกจายใหกับนักพากยตอไป โดยคนท่ีทําหนาท่ีกําหนดบท กําหนดตัวละครท่ีนัก

พากยแตละคนตองรับผิดชอบนั้นจะเปนหนาท่ีของนักพากยในทีมท่ีกอนเริ่มพากยหนังจะตองมีการ

แบงบทกันกอน บางครั้งหากนักพากยไมไดมีเวลามาแบงบทกันผูท่ีรับหนาท่ีแบงบทเอาไวใหจะเปนนา

โตะหรือพี่ต้ัมท่ีจะทําการแบงบทเอาไวกอน เมื่อนักพากยทีมพากยพันธมิตรไดรับบทแปลแลวก็จะเริ่ม

พากยเสียงกันเลยโดยไมจําเปนตองมีการซอมบทหรือชมภาพยนตรกอนพากย จึงทําใหภายในหนึ่งวัน
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ทีมพากยพันธมิตรสามารถพากยเสียงลงภาพยนตรได 2-3 เรื่องโดยประมาณ แตหากเปนการพากย

ภาพยนตรตลกจะพากยไดเพียง 1 เรื่องตอวันเทานั้น  (มายาไทยรัฐ, 2557: ออนไลน)  

สาเหตุท่ีการพากยหนังตลกนั้นใชเวลานานกวาการพากยหนังประเภทอื่นเนื่องจากการพากย

หนังตลกนักพากยจะตองใชเวลาในการคิดมุขตางๆ หาจังหวะแทรกใสในหนัง ทําการซอมเลนมุขกัน

หลายรอบเพื่อใหฟงดูเปนธรรมชาติท่ีสุด มุขตลกของแตละประเทศแตละวัฒนธรรมก็มีความแตกตาง

กันออกไปซึ่งถึงแมวานักแปลจะไดทําการแปลบทหนังมาแลวแตมุขตลกบางสวนก็อาจยังไมตลก

สําหรับคนไทยนัก นาโตะและทีมพากยพันธมิตรจึงตองมาชวยกันปรับแกกันภายในสวนนี้เพื่อใหหนัง

พากยไทยออกมาดีท่ีสุด (ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2563 ) ดังนั้นนักพากยอยาง

ทีมพากยพันธมิตรจึงไมไดทําการพากยจากการอานบทท่ีแปลมาแลวเพียงอยางเดียว หากแตพวกเขา

ตองดัดแปลงหรือปรับเปล่ียนบางคําพูด บางประโยคเพื่อใหฟงดูเปนธรรมชาติสําหรับผูชมชาวไทย

มากท่ีสุด 

ในการทํางานของนักพากยทีมพากยพันธมิตร ภายใน 1 วันนั้น จะเริ่มพากยเสียงกันต้ังแต

ชวงเชาแตไมไดมีการกําหนดเวลาอยางชัดเจน หากนักพากยคนไหนไมสะดวกมาพากยเสียงในชวงเชา

หรือบทท่ีตัวเองตองพากยมีจํานวนไมมากในวันนั้น ก็สามารถตามมาพากยเสียงในชวงสายหรือชวง

บายได โดยในชวงเชาจะสามารถพากยหนังไดประมาณ 1 -2 เรื่อง เมื่อนักพากยมาถึงหองพากยใน

ขณะท่ีนักพากยคนอื่นกําลังทําการพากยกันอยูก็จะนั่งอยูท่ีหองพักรอพากยหรือในหองควบคุม รอ

จังหวะท่ีคนในหองพากยพากยเสียงผิดทําใหตองการหยุดพากยในระยะเวลาส้ันๆ นักพากยท่ีรออยู

ดานนอกก็จะเขาไปในหองพากยในชวงเวลานั้นเพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวนจากประตูหรือเสียงเดิน

แทรกเขาไปในภาพยนตร หลังจากท่ีชวงเชาพากยเสียงกันไปเสร็จแลว ทีมพากยพันธมิตรจะมี

ชวงเวลาพักเท่ียงเพื่อทานมื้อกลางวัน โดยสวนใหญนักพากยจะเปนคนเตรียมอาหารกลางวันของแต

ละคนมากันเอง แตก็มีบางครั้งบางโอกาสท่ีนักพากยจะส่ังอาหารจากดานนอกเขามาทานดวยกันโดย

การสมทบคาอาหารกลางวันกันภายในหมูนักพากยและทีมงาน หรือบางครั้งนักพากยรุนใหญอยางนา

โตะ อาเกรียง หรือนาต่ิง ก็เปนเจามือ หลังจากนั้นในชวงบายทีมพากยพันธมิตรก็จะเริ่มพากยหนังตอ

อีกประมาณ 1 เรื่องหรือบางครั้งก็ทําการเก็บรายละเอียดขอผิดพลาดของหนังเรื่องท่ีพากยกอนหนานี้

ใหดีข้ึน (ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2563 ) 
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จะเห็นไดวากลุมตัวอยางนักพากยทีมพากยพันธมิตรท้ัง 6 คนนั้นมีความช่ืนชอบตอ

ภาพยนตรและอาชีพนักพากยหรือฮาบิทัสไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหเกิดมีการพยายามผลักดันหรือ

หาชองทางในการเขามาประกอบอาชีพนักพากย ซึ่งเสนทางการกาวเขาสูอาชีพนักพากยหรือการ

สะสมทุนทางวัฒนธรรมของแตละคนนั้นมีความแตกตางกันไปโดยเฉพาะในดานพื้นท่ีของการเรียนรู 

นอกจากนี้ในชวงการทํางานกลุมตัวอยางไดมีการสะสมและแลกเปล่ียนทุนประเภทตางๆภายในพื้นท่ี

ของการทํางานอยูอยางตอเนื่องต้ังแตในชวงแรกของการทํางานจนมาถึงชวงท่ีรวมตัวกันท่ีทีมพากย

พันธมิตร 
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บทท่ี 5 

วิเคราะหและสรุปผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “พัฒนาการ การเปล่ียนแปลงภาพยนตรและการพากยเสียง” และขอมูล 

ประวัติ ความเปนมา ของนักพากยทีมพากยพันธมิตรผานการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ 

เอกสาร บทความ หรือส่ือออนไลนและจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงการเขามา

ของภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยและอิทธิพลของกิจการภาพยนตรท่ีกอใหเกิดการเติบโตข้ึน

ของกิจการภาพยนตรในประเทศไทยอยางรวดเร็ว และทราบถึงประวัติความเปนมาและกระบวนการ

กลายเปนนักพากยของกลุมตัวอยาง ทีมพากยพันธมิตร ในบทนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษาวิเคราะหถึง

กระแสโลกาภิวัตนของภาพยนตรตางประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยจนนําไปสูการเติบโตของกิจการ

ภาพยนตร อีกท้ังยังทําใหเกิดความตองการนักพากยเสียงท่ีเพิ่มข้ึนอันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิ

วัตนท่ีเขามาและนําไปสูการเกิดทีมพากยพันธมิตรข้ึน ผานแนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) ของ 

Arjun Appadurai และแนวคิด ฮาทิบัส ทุน และสนาม (Habitus, Capitals, Field) ของปแอร บูรดิ

เยอ (Pierre Bourdieu)  

กระแสโลกาภิวัตนกับกิจการภาพยนตรในประเทศไทย 

 ผูศึกษาไดเลือกแนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) ของ Arjun Appadurai ซึ่งไดมีการพูด

ถึงกระบวนการไหลขามพรมแดน 5 มิติ ซึ่งเปนผลพวงมาจากกระแสโลกาภิวัตน ไดแก มิติดานผูคน 

(Ethnoscapes) มิติดานเทคโนโลยี (Technoscapes) มิติดานเศรษฐกิจ (Financescapes) มิติดาน

ส่ือ ขาวสาร (Mediascapes) และมิติดานความคิด (Ideoscapes) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2548: 234-235) โดยผูศึกษาจะใชมิติท้ังหมด 3 มิติ ไดแก 1. มิติดานเทคโนโลยี (Technoscapes) 

2. มิติดานเศรษฐกิจ (Financescapes) และ 3. มิติดานส่ือ ขาวสาร (Mediascapes) เพื่อนํามา

วิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงของกิจการภาพยนตรในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

1. มิติดานเทคโนโลยี (Technoscapes) คือ การไหลเขามาในสังคมของเทคโนโลยีหรือ

ส่ิงประดิษฐใหมท่ีชวยใหการเคล่ือนยายของ ผูคน วัฒนธรรม เงิน หรือสินคา นั้นสะดวกสบายมาก

ยิ่งข้ึน โดยในชวงทศวรรษ 2490 หลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง กิจการภาพยนตรใน

ประเทศก็เริ่มกลับมาฟนตัวอีกครั้ง ทําใหเกิดการปรับปรุงโรงภาพยนตรเดิมท่ีมีอยูและมีการสรางโรง
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ภาพยนตรข้ึนมาใหมหลายแหง โดยโรงภาพยนตรเหลานั้นไดเนนถึงส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกผูชม

รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหมเขามาเปนตัวชูโรง เปนจุดขายของโรงภาพยนตรโดยการติดต้ังเทคโนโลยี

ระบบภาพและเสียงท่ีทันสมัยเครื่องปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร มีการขยายกิจการโรงภาพยนตร

สูพื้นท่ีตางจังหวัดและการเรฉายหนังกลางแปลงตามงานเทศกาลและงานประจําพื้นท่ีเปนจํานวนมาก 

ดังเชนท่ีคุณสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล หรือนาต่ิงไดกลาวไววา “เมื่อกอน โทรทัศนตางจังหวัดรับสัญญาณไม

ชัดเจน เพราะฉะนั้น หนัง เลยกลายเปนมหรสพท่ีคนตางจังหวัดชอบดูท่ีสุด” (สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล, 

สัมภาษณ 25 กรกฏาคม 2562) และในชวงทศวรรษ 2500 ถึง 2520 นั้น ภาพยนตรท่ีนําเขามาฉาย

นั้นเริ่มเปนภาพยนตรท่ีบันทึกเสียงลงฟลมภาพยนตรรวมถึงมีโทรทัศนเองก็ไดเขามาสูประเทศไทย

และกลายเปนท่ีนิยมในชวงเวลานั้น และในชวงเวลาใกลเคียงกันเมื่อโทรทัศนซึ่งเปนคูแขงของกิจการ

ภาพยนตรไดพัฒนาใหโทรทัศนกลายเปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ีไดรับความนิยมจากผูชมชาวไทยในวงกวาง 

สามารถเขาถึงไดงาย จึงทําใหความตองการส่ือ ความบันเทิง อยางภาพยนตรและละครโทรทัศนนั้น

เพิ่มข้ึน จึงทําใหตองมีการนําเขาภาพยนตรจากตางประเทศเปนจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอตอความ

ตองการ 

2. มิติดานเศรษฐกิจ (Financescapes) คือ การเงิน การลงทุนจากบริษัทขามชาติ หรือ

ธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ เทคโนโลยีไดเขามาชวยทําใหกิจการการนําเขาภาพยนตร

ตางประเทศนั้นเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เกิดการแพรกระจายของโรงภาพยนตรและการฉาย

ภาพยนตรสูพื้นท่ีตางจังหวัดมากข้ึน โทรทัศนทําใหผูชมสามารถเขาถึงส่ือความบันเทิงไดกวางขวางข้ึน 

จึงนําไปสูการทําเงินใหแกผูประกอบกิจการภาพยนตรเปนจํานวนมาก นําไปสูการเขามาจัดต้ังบริษัท

ตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรจากสตูดิโอผลิตภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทยมาต้ังแตในชวง

ทศวรรษ 2490 จนถึง ชวงทศวรรษ 2540 เชน บริษัท อาร.เค.โอ. ราดิโอ (RKO radio pictures) ซึ่ง

เปนตัวแทนจําหนายภาพยนตรจากสตูดิโออยาง แซมมวลโกลดวิน ฟลม (Samuel Goldwyn Films) 

และ วอลตดิสนีย (Walt Disney Picture) หรือบริษัท โซนี่ พิคเจอรส รีลิสซิ่ง วอลท ดิสนีย สตูดิโอ 

(ประเทศไทย)จํากัด มีการผูกขาดสัญญาการฉายภาพยนตรกับเจาโรงภาพยนตรเพื่อผลประโยชนทาง

การคา  รวมถึงในชวงปพ.ศ. 2490 นั้นไดเกิดการรวมตัวกันเปนสมาคมบริษัทจําหนายภาพยนตรของ

บริษัทตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรท่ีเปดสาขาอยูในประเทศไทยหลายเจาเพื่ออํานาจในการตอรอง

เจรจาทางการคา ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นทางกลุมเจาของโรงภาพยนตรหลายแหงก็ไดรวมตัวกันกอต้ัง
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เปนสมาคมโรงภาพยนตรเพื่อตอรองผลประโยชนทางธุรกิจกับทางบริษัทตางประเทศท่ีเปนตัวแทนจัด

จําหนายภาพยนตรดวยเชนกัน (โดม สุขวงศ. 2556 อางถึงใน ปฏิพัทธ สถาพร, 2559: 87) 

3. มิติดานส่ือ ขาวสาร (Mediascapes) คือ ขอมูล ขาวสาร ท่ีมาพรอมกับภาพยนตร เพลง 

และส่ือตางประเทศ นั้น คือการรับรูขาวสาร ขอมูล วัฒนธรรม ประวัติศาสตรหรือเหตุการณสําคัญ

ตาง ๆ ของตางชาติผานภาพยนตรตางประเทศท่ีถูกนําเขามาฉายในประเทศไทยรวมถึงการกอต้ัง

สมาคมบริษัทจําหนายภาพยนตรท่ีนอกเหนือจากจุดประสงคในเรื่องของการตอรองผลประโยชน

ทางการคาแลว อีกจุดประสงคหนึ่งของสมาคมคือการเผยแพรสารของ “โลกเสร”ี ผานภาพยนตรฮอล

ลีวูดท่ีเปนภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมจากผูชมชาวไทยเปนอยางมาก (ปฏิพัทธ สถาพร. 2559: 95-

97) ซึ่งทําใหผูชมชาวไทยในชวงเวลานั้นไดรับรูถึงความเปนโลกเสรีและความเปนประชาธิปไตยของ

ชาวตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาผานการชมภาพยนตรจากตางประเทศ 

กระบวนการไหลขามพรมแดนของมิติเทคโนโลยี มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานส่ือ ซึ่งเปนผล

จากกระแสโลกาภิวัตนนั้น ไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกิจการภาพยนตรในประเทศไทยข้ึน เกิด

การเติบโตทางดานเศรษฐกิจจากการเขามาของเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการแพรกระจาย

ของการฉายภาพยนตรในหลากหลายพื้นท่ีมากข้ึน ซึ่งสงผลใหเกิดนักพากยตามพื้นท่ีตางๆตามการ

เติบโตของกิจการภาพยนตร แตในขณะเดียวกันเมื่อเทคโนโลยีภาพยนตรเสียงในฟลมและการ

บันทึกเสียงเขามาก็สงผลกระทบตออาชีพนักพากยท่ีพากยหนังกลางแปลงและนักพากยประจําโรง

ภาพยนตรตาง ๆ อยูไมนอย ดังท่ีเห็นไดจากกรณีของนาต่ิงท่ีกลาววา “นาพากยหนังในโรงมาเรื่อย ๆ 

จนมาชวงท่ีหนังแบบมีเสียงในฟลมเริ่มมีเยอะข้ึน ทําใหพวกหนังสาย หนังกลางแปลงท่ีเวียนมาฉายใน

ทองถ่ินท่ีตองใชนักพากย พากยเสียงไปพรอมกับหนังก็นอยลง เพราะเขาเอาหนังท่ีมีเสียงพากยมาใน

ฟลมอยูแลวมาฉายแทน” (สุภาพ ไชยวิสุทธิกุล, สัมภาษณ 25 กรกฏาคม 2562) หรือกรณีของนาโตะ

ท่ีไดกลาววา “นาเริ่มเขามารับงานพากยในกรุงเทพฯชวงปพ.ศ. 2528 เพราะตอนนั้นตางจังหวัดเริ่มมี

หนังเสียงในฟลมเขาไปเยอะแลว งานพากยแบบเดิมท่ีพากยไปพรอมหนัง พากยคนเดียวท้ังตัว

พระเอก นางเอง ก็เริ่มหดหาย เริ่มเส่ือมความนิยมลง เพราะเสียงในฟลมมันสมบูรณกวา สมจริงกวา” 

(ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) แสดงใหเห็นถึงผลของกระแสโลกาภิวัตนและการ

เขามาของเทคโนโลยีทําเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฉายภาพยนตรซึ่งสงผลกระทบตอนักพากย 
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ทําใหพื้นท่ีในการทํางานของนักพากยท่ีพากยหนังกลางแปลงและพากยเสียงประจําโรงภาพยนตรมี

การเปล่ียนแปลงไป 

จึงนําไปสูการศึกษาถึงกระบวนการสะสมทุนสูการกลายเปนนักพากยทีมพากยพันธมิตรโดยผู

ศึกษาไดเลือกใชแนวคิดฮาบิทัส ทุน และสนาม (Habitus, Capitals and Field) ของ Pierre 

Boudiuer เพื่อนํามาอธิบายถึงกระบวนการสะสมทุนและการแลกเปล่ียนทุนของนักพากยในพื้นท่ี 

หรือ Field ท่ีแตกตางกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปรับตัวและการอยูรอดในการประกอบอาชีพของนัก

พากย 

ปจจัยท่ีนําไปสูการเลือกประกอบอาชีพนักพากย 

การเลือกเขามาประกอบอาชีพนักพากยของกลุมตัวอยางนั้นมีเหตุผล ปจจัยท่ีเหมือนและ

แตกตางกันไป โดยสามารถจําแนกปจจัยของกลุมตัวอยางไดเปน 2 ปจจัย คือ สภาพแวดลอม และ 

ความช่ืนชอบในการชมภาพยนตรเสียงพากยไทย ซึ่งปจจัยเหลานี้เกิดมาจากการมี ฮาบิทัส (Habitus) 

หมายถึง นิจภาพ หรือ ความโนมเอียงทางอุปนิสัย (Disposition) ท่ีไดจากการสะสมความรู เรียนรู

และประสบการณท่ีมาจากการซึมซับประสบการณ พฤติกรรม การเล้ียงดู สภาพแวดลอม หรือ

รูปแบบการใชชีวิตท่ีผานมาโดยสถาบันครอบครัว โรงเรียน ท่ีทํางาน ส่ือมวลชน จนกลายเปนระดับ

โครงสรางภายในหรือถูกหลอหลอมจนกลายเปนลักษณะนิสัยของปจเจก (Bourdieu, 1997 อางถึงใน 

ณัฐฎา คงศร,ี 2560: 11)  

โดยการซึมซับฮาบิทัสการช่ืนชอบในอาชีพนักพากยปจจัยดานสภาพแวดลอมคือการท่ี

สภาพแวดลอมรอบตัวของกลุมตัวอยางนั้นรายลอมไปดวยการพากยเสียง โรงภาพยนตรหรือฉายหนัง

ท่ีมีการพากยเสียง อาทิเชน กรณีของนาโตะ (คนท่ี 1) และนาต่ิง (คนท่ี 2) ท่ีในตอนสมัยเด็กนั้นบาน

ของท้ังสองคนอยูใกลกับโรงภาพยนตรจึงทําใหมีโอกาสไดพบเห็นนักพากยและการพากยเสียงอยูเปน

ประจําจนทําใหเกิดเปนความช่ืนชอบในอาชีพนักพากย หรือการมีครอบครัวท่ีมีความเกี่ยวของกับ

ภาพยนตรหรือการใชเสียงพูด เชนกรณีของ อาเกรียง (คนท่ี 3) ท่ีคุณพอและคุณอาของอาเกรียงเปน

โฆษกประจําอําเภอ “คนท่ีบานเราพอกับคุณอา เปนครู แลวก็เปนโฆษกดวย เวลามีงานวัดท่ี บาน

แพว พอกับอาก็จะไปเปนโฆษกประจํางานวัดบอยๆ เราก็เลยไดตามไปดูเขาทํางานแลวก็ไดไปดูหนัง

กลางแปลงทุกงาน” ซึ่งถึงแมวาครอบครัวของอาเกรียงจะไมไดประกอบอาชีพเปนนักพากยโดยตรง
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หากแตอาเกรียงก็ไดมีโอกาสไดใกลชิดกับการทํางานท่ีตองใชเสียงรวมถึงการไดพบเห็นการพากยเสียง

จากภาพยนตรท่ีถูกนํามาฉายตามงานวัดอยูบอยครั้ง จึงทําใหอาเกรียงเกิดความช่ืนชอบหลงใหลใน

การพากยเสียงแตอยากจะพากยเสียงใหไดอยางท่ีนักพากยหนังกลางแปลงทํา (เกรียงศักด์ิ เหรียญ

ทอง. สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562)  

สวนอีกหนึ่งปจจัยคือความช่ืนชอบในการชมภาพยนตรเสียงพากยไทยโดยในกรณีของ พี่ภา 

(คนท่ี 5) และพี่ต้ัม (คนท่ี 6) นั้นถึงแมจะไมไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีรายลอมไปดวยการพากยเสียง 

โรงภาพยนตรหรือมีครอบครัวท่ีเกี่ยวของกับวงการภาพยนตรดังเชน 4 คนท่ีกลาวมาขางตน แตท้ังคู

นั้นมีความช่ืนชอบในการชมภาพยนตรพากยไทยเปนอยางมาก โดยท้ังคูนั้นมักจะเชาเทป เชาแผน

ภาพยนตรตางประเทศมาดูอยูบอยครั้ง และมักจะชอบเลียนเสียงพากยตามภาพยนตรเหลานั้น 

รวมถึงพี่ภา (คนท่ี 5) เองก็มีความใฝฝนท่ีอยากจะเปนนักแสดงอยูแลว จึงทําใหช่ืนชอบท่ีจะพูดหนา

กระจกและทําเสียงเลียนแบบเสียงพากยในภาพยนตร  

โดยจะเห็นไดวานอกจากความแตกตางของปจจัยท่ีนําไปสูการเลือกประกอบอาชีพนักพากย

ท่ีกลาวไปขางตนแลวอีกส่ิงหนึ่งท่ีทําใหปจจัยมีความแตกตางกันดวยคือยุคสมัยท่ีนักพากยแตละคน

เติบโตมา โดยนักพากยท่ีมีอายุในชวง 50 ป ข้ึนไป อาทิเชน นาโตะ (คนท่ี 1) นาต่ิง (คนท่ี 2) อา

เกรียง (คนท่ี 3) จะเติบโตในชวงยุคท่ีการฉายหนังเร หรือหนังกลางแปลงเปนยุคท่ีการพากยเสียงสด

ไปพรอมกับภาพยนตรนั้นท่ีนิยมเปนอยางมาก สวนนักพากยท่ีมีอายุนอยลงมาจากกลุมแรกอยาง พี่

ภา (คนท่ี 5) หรือ พี่ต้ัม (คนท่ี 6) นั้นเติบโตมากับการพากยเสียงท่ีถูกบันทึกลงในเทป ในแผนซีดีท่ีเริ่ม

ไดรับความนิยมมากกวายุคท่ีมีการพากยเสียงสดหรือการฉายหนังกลางแปลงเทานักพากยกลุมแรก 

ซึ่งความแตกตางนี้นําไปสูการใชพื้นท่ีหรือ Field ในกระบวนการสะสมทุนสูการเปนนักพากยท่ี

แตกตางกันออกไป 

พื้นท่ี (Field) แหงการสะสมทุนและแลกเปลี่ยนทุน 

Field คือ พื้นท่ีเครือขายความสัมพันธของกลุมคนกับอาณาบริเวณทางสังคมท่ีมีการตอสูกัน

ในพื้นท่ีเพื่อแขงขันแยงชิงและเขาถึงทรัพยากร (ทุนประเภทตางๆ) เพื่อยึดพื้นท่ีหรือขยายอํานาจ

เหนือพื้นท่ีนั้น ซึ่งผูท่ีสามารถครอบครองทรัพยากรไดมากกวาก็จะมีความแตกตางไปจากผูอื่นท่ีอยูใน 

Field และมีอํานาจในการครอบครองสิทธิในการออกกฎ การควบคุมการแขงขันใน Field หรือพื้นท่ี
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นั้นได (กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551: 558-562 อางถึงใน อิทธิเทพ หลีนวรัตน, 

2552: 24-25) โดยพื้นท่ีในการเขาถึงทรัพยากร หรือทุนประเภทตางๆของนักพากยนั้นสามารถแบงได

เปน 3 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ีการเรียน พื้นท่ีการทํางาน และพื้นท่ีบริโภค และในแตละ Field หรือพื้นท่ี

นั้นจะมีทุนประเภทตางๆสําหรับการสะสมและการแลกเปล่ียนกันภายในพื้นท่ี (Field) 

ทุนประเภทตางๆ 

ทุน สําหรับ ปแอร บูรดิเยอ คือ อยูในรูปแบบท่ีท้ังสัมผัสไดและสัมผัสไมไดและเปนปจจัยใน

การกําหนดตําแหนง สถานะทางสังคมของปจเจก เพื่อทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมบูรดิเยอจึง

ไดแบงทุนออกเปน 4 ประเภท คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทาง

สัญลักษณ (รุงนภา ยรรยงเกษมสุข, 2556: 37-38) โดยทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) คือ 

คือ ทุนในรูปแบบของทรัพยสิน เงินทอง เครื่องจักร ส่ิงของหรือสถานท่ี ท่ีสามารถจับตองหรือ

ครอบครองไดอยางเปนรูปธรรม  

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) คือ รสนิยม ความรู ความคิด ทักษะ ซึ่งเปนส่ิงท่ี

บุคคลไดรับการหลอหลอมมาจากครอบครัว สังคม สภาพแวดลอมและสถาบัน รวมไปถึงทุนทาง

วัฒนธรรมแบบแฝงฝง (Embodied Form) อันหมายถึง ทุนท่ีสงผานทางพันธุกรรมหรือมรดกจาก

ครอบครัว เชน สีผม ดวงตา ผิวพรรณ หรือ เสียง เปนคุณสมบัติติดตัวท่ีเอื้อประโยชนใหบุคคล

สามารถนําทุนนีไ้ปเพิ่มมูลคาของตนเองไดในภายหลัง (สุภางค จันทวานิช, 2554: 242-245) 

สําหรับนักพากย เสียง ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมแบบแฝงฝงรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับการสงตอมา

จากครอบครัวและติดตัวมาต้ังแตเกิด จึงทําใหเสียงของนักพากยแตละคนมีความแตกตางกัน บางคนมี

เสียงทุมนุมลึกเหมาะแกการพากยเสียงบทพระเอกหรือตัวละครผูใหญ บางคนมีเสียงแหลมเล็กเหมาะ

แกการพากยเสียงเด็กหรือวัยรุน ตัวอยางเชน พี่ภา (คนท่ี 5) “เสียงพี่ภาคอนขางเล็ก แหลม เสียงมัน

จํากัด พี่ภาเลยพากยไดไมกี่เสียง พี่ก็เลยจะไดพากยแตเสียงเด็กกับนางเอกวัยรุนๆของหนังจีนหรือ

หนังเอเชียซะสวนใหญ ถาเปนหนังฝรั่ง เสียงพี่เล็ก จะไมคอยเขากับหนาเขา” (เพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ, 

สัมภาษณ 14 มกราคม 2563)  

หรืออาเกรียง (คนท่ี 3) เองก็มักจะไดรับบทพากยเสียงเปนตัวละครเจาพออยูบอยครั้ง “สวน

ใหญจะไดพากยเปนตัวรายกับเจาพอดุๆ อะไรแบบนี้ เพราะเสียงอาทุมตํ่าดุๆเหมือนพวกเจาพอ ก็เลย
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ทําใหเราไดมาพากยตัวละครท่ี อูมงตะ เลนท่ีคนจะรูจักอาเกรียงมากๆก็มาจากการพากยเสียงเขานี่

แหละ” (เกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) จะไดเห็นวา เสียง ของตัวนักพากย

เองนั้นมีสวนในการไดรับบทพากยท่ีแตกตางกัน นักพากยบางคนอาจถูกจํากัดบทพากยเพราะโทน

เสียงอาจจะเหมาะกับแคลักษณะตัวละครไมกี่แบบหรือแมจะมีการดัดหรือปรับเสียงแลวก็อาจจะยังไม

เห็นถึงความแตกตางท่ีชัดเจนนัก ในขณะท่ีนักพากยบางคนอยางนาต่ิง (คนท่ี 2) ท่ีสามารถรับบท

พากยไดท้ังพระเอก อยาง เจมส บอนด  ตัวรายหรือตัวละครกวนๆ อยาง ยมทูตลุค จากเรื่อง Death 

Note และ Deadpool เนื่องจากเสียงของนาต่ิงสามารถปรับใหมีความแตกตางของตัวละครไดอยาง

ชัดเจนจึงทําใหนาต่ิงสามารถพากยเสียงตัวละครไดหลากหลายกวา เสียง จึงเปนทุนทางวัฒนธรรม

แบบแฝงฝงท่ีมีผลตอการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลท่ีครอบครองทุนนี้ในลักษณะท่ีแตกตางกันไป 

ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึงเครือขายความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลท่ี

สามารถนํามาซึ่งผลประโยชนหรือแปรเปล่ียนเปนมูลคาได และ ทุนทางสัญลักษณ (Symbolic 

capital) คือ การตีความจากผูท่ีมีชุดความรูแบบเดียวกัน หรือจากคนในวงการเดียวกันท่ีรับรูถึง

มาตรฐานแบบเดียวกัน และยอมรับวามีอยู เชน ศักด์ิศรี สถานภาพ ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลหรือมี

มูลคาไดและสามารถแปรเปล่ียนเปนทุนประเภทอื่นๆได (เพิ่งอาง, 2554: 242-245)  

ซึ่งทุนประเภทตางๆเหลานี้เปนทรัพยากรท่ีปรากฏอยูในพื้นท่ี (Field) ท่ีตัวปจเจกหรือกลุม

ตัวอยางจําเปนท่ีจะตองเขาไปแสวงหาทุนเหลานี้เพื่อใหไดมาซึ่งการกลายเปนนักพากยและการ

ประกอบอาชีพนักพากย โดยการจะกาวเขาสูการเปนนักพากยนั้นพื้นท่ี (Field) แรกท่ีกลุมตัวอยาง

ตองเขาไปสะสมความรู ทักษะสําหรับการพากยเสียง หรือทุนทางวัฒนธรรมคือ พื้นท่ีการเรียนรู อยาง 

โรงภาพยนตรและหองพากย  

พื้นท่ีการเรียนรูสูการเปนนักพากย 

การจะเขาสูการประกอบอาชีพนักพากยไดนั้น กลุมตัวอยางจะตองมีการแสวงหามาซึ่งความรู 

ทักษะ การพากยเสียงสูการเปนนักพากยเสียงผาน Field หรือพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากร มีทุนวัฒนธรรม

สําหรับการสะสมเพื่อกาวเขาสูอาชีพนักพากย โดยพื้นท่ีของการเรียนรูสูการเปนนักพากยในชวงแรก

ของกลุมตัวอยางนั้นสามารถแบงไดเปน 2 พื้นท่ี ไดแก โรงภาพยนตร และหองพากย ซึ่งการสะสมทุน

ทางวัฒนธรรมในท้ังสองพื้นท่ีนั้นมีความแตกตางกัน  
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โดยในพื้นท่ีโรงภาพยนตรนั้นหมายรวมไปถึงการฉายหนังกลางแปลงตามสถานท่ีตางๆและ

โรงภาพยนตรท่ีมีการพากยเสียงไปพรอมกับการฉายภาพยนตร กลุมตัวอยางจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการ

พากยเสียงจากการสังเกตนักพากยมืออาชีพท่ีพากยเสียงตามโรงภาพยนตรตางๆ ซึ่งเปนไปในลักษณะ

ครูพักลักจํา โดยการพากยเสียงในโรงภาพยนตรนั้นเปนการพากยเสียงสด ซึ่งมีความแตกตางไปจาก

การพากยเสียงในปจจุบันท่ีเปนการบันทึกเสียง ซึ่งการท่ีจะสามารถเขาไปเรียนรู ไปสังเกตการพากย

เสียงจากนักพากยในโรงภาพยนตรไดนั้นกลุมตัวอยางไดมีการนําเอาทุนทางสังคมท่ีตนเองมีไป

แลกเปล่ียนกับทุนทางวัฒนธรรมของกลุมตัวอยางนั้นคือ การติดตอกับคนรูจักท่ีมีความเกี่ยวของกับ

วงการภาพยนตรหรือวงการนักพากยเพื่อใหไดเขาไปสังเกต เขาไปเรียนรูวิธีการพากยเสียงถึงในหอง

หองพากยหรือโรงภาพยนตร เชนกรณีของอาเกรียง (คนท่ี 3) ท่ีไดทําการติดตอกับรุนพี่นักพากยท่ี

รูจักกันในสมัยเด็กเพื่อขอเขาไปเรียนรูการพากยเสียง “อาไปหารุนพี่ท่ีเขาเปนนักพากยท่ีเคยไปพากย

อยูแถวบานเราบอยๆตอนเรายังเรียนหนังสืออยู แลวเขารูจักกับพี่ชายเรา เขามาคางบานเราบอยก็

เลยรูจักกัน สนิทกัน อาไปหาเขาท่ีเฉลิมกรุง เปนศูนยรวมของหนังตางประเทศท่ีส่ังเขามาและเปน

ศูนยรวมของบรรดานักพากยหนังในภาคกลางท้ังหมด อาเกรียงก็ตามพี่เขาไปดูวาพี่เขาพากยยังไง ทํา

ยังไง” (เกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) 

สวนพื้นท่ีหองพากย ในท่ีนี้หมายรวมไปถึง หองเรียนท่ีเปดหลักสูตรสอนการพากยเสียงและ

หองพากยของสถานีโทรทัศนและทีมพากยอิสระ ลักษณะการแลกเปล่ียนทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ี

หองพากยนี้มีอยูดวยกัน 2 รูปแบบคือ คนท่ีมีทุนทางเศรษฐกิจไปแลกเปล่ียนกับทุนทางวัฒนธรรมโดย

การนําเงินไปลงเรียนหลักสูตรการพากยเสียงท่ีมีคาใชจาย สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือ คนท่ีไมไดใชทุนทาง

เศรษฐกิจเพื่อแลกเปล่ียนมาซึ่งทุนทางวัฒนธรรมแตอาศัยการเขาไปสังเกตการพากยเสียงจากนัก

พากยมืออาชีพในหองพากยและใชวิธีเรียนรูโดยวิธีแบบครูพักลักจํา สังเกต และเลียนแบบ ซึ่งผูเรียน

ตองจํายอมตอผูสอนหรือนักพากยท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณมากกวาเพื่อใหตนเอง

ไดมาซึ่งทุนทางวัฒนธรรม 

โดยการเรียนรูการพากยเสียงหรือทุนทางวัฒนธรรมจะมีความแตกตางไปจากพื้นท่ีโรง

ภาพยนตร การเรียนรูหรือการสะสมทุนทางวัฒนธรรมในหองพากยนั้นจะไปเปนในลักษณะของการ

สังเกตและการบอกกลาว ช้ีแนะ เปนรายบุคล อาทิเชน พี่ภา (คนท่ี 5) ท่ีไดเริ่มตนเรียนรู ทักษะการ

พากยเสียงมาจากการสังเกตนักพากยในทีมพากยพันธมิตร ฝกเลียนเสียง และไดนักพากยในทีมคอย
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สอนหรือช้ีแนะการพากยเสียงให “พี่ไดมีโอกาสนั่งดู นั่งฟง พวกพี่ๆอาๆเขาพากยกัน เราคอยๆฝกพูด

ตาม เลียนแบบเขาไปเลย แลวก็ไดพี่ๆอาๆเขาชวยสอน บางทีเราพากยไปเขาก็จะบอกวา ตรงนี้

อารมณยังไมไดนะ ปรับอารมณหนอย” (เพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ. สัมภาษณ 14 มกราคม 2563) หรือ

การเรียนรู ทักษะการพากยเสียงมาจากหองเรียนเองก็มีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการฝกพากยเสียง

จากหองพากยเชนกัน โดยในพื้นท่ีของหองเรียนอยางเชน หลักสูตรเรียนรู Trick เพิ่มเทคนิคการเปน

นักพากย ของ Thai PBS Academy เนนสอนถึงการเรียนรูเทคนิคการใชเสียง การวอรมเสียง การฝก

ออกเสียง รวมไปถึงเรียนรูอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานพากยเสียง โดยการท่ีจะเขาไปสะสมทุน

เหลานี้ในหองเรียนไดจะตองมีการนําเอาทุนทางเศรษฐกิจหรือก็คือคาใชจายในการเลาเรียน

แลกเปล่ียนมา โดยในกลุมตัวอยางมี นักพากย 1 ทานท่ีเริ่มตนเรียนรูการพากยเสียงมาจากหลักสูตร

สอนการพากยเหลานี้ นั่นคือ พี่ต้ัม (คนท่ี 6) “พี่ลงมาท่ีกรุงเทพฯเพื่อหางานทําตามโรงงาน แลว

บังเอิญวาเขามีเปดคอรสเกี่ยวกับการพากยหนังพอดี พี่ก็ไปเขาคอรสเรียน” (อรรคพล วิมลพัชร, 

สัมภาษณ 14 มกราคม 2563) 

พื้นท่ีการทํางาน 

เมื่อกลุมตัวอยางไดมีการสะสมทุนทางวัฒนธรรมจนเกิดเปนความชํานาญแลว นักพากยก็จะ

นําทุนทางวัฒนธรรมท่ีตนเองมีไปแลกเปล่ียนเปนทุนทางเศรษฐกิจหรือก็คือคาจางจากการพากยเสียง

นั่นเอง ซึ่งพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจคือ หองพากย ซึ่งกอนท่ีนัก

พากยแตละคนจะสามารถเขาสู Field หรือพื้นท่ีหองพากยของการทํางานไดนั้น จะตองผาน

กระบวนการคัดกรองจากเจาของหองพากยหรือผูท่ีมีอํานาจในหองพากยนั้นๆเสียกอน 

  สําหรับหองพากยทีมพากยพันธมิตรนั้น นาโตะ (คนท่ี 1) หัวหนาทีมพากยจะเปนคน

คัดเลือกนักพากยท่ีจะเขามาทํางานดวยตัวของนาโตะเอง โดยคัดเลือกมาจากทุนทางสังคมและทุน

ทางวัฒนธรรมของนักพากยเหลานั้น ดังเชนกรณีท่ีนาโตะไดชักชวน นาต่ิง (คนท่ี 2) อาเกรียง (คนท่ี 

3) และอานุช (คนท่ี 4) ใหเขามาทํางานกับทีมพากยพันธมิตรเนื่องจากนาโตะเคยรูจักกับนักพากยท้ัง 

2 ทานมากอนแลวจากในชวงท่ีนาโตะยังคงพากยเสียงอยูกับชอง 3 และทีมพากยอินทรีย ซึ่งอานุช 

(คนท่ี 4) ในตอนนั้นยังคงพากยเสียงอยูกับชอง 3 สวนนาต่ิง (คนท่ี 2) และอาเกรียง (คนท่ี 3) นั้นก็

พากยเสียงในกับทีมอินทรียมากอน จึงทําใหนาโตะไดรับรูถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้ังสามคนและ
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เล็งเห็นวาการพากยเสียงของท้ังสามคนนี้สามารถมารวมพากยเสียงกันในทีมพากยพันธมิตรได รวมถึง

ไดเคยรูจักกันผานการทํางานรวมกันมากอน และนอกจากการท่ีนาโตะเลือกชวนนักพากยท้ังสามคน

มารวมทีมพากยจากการรับรูถึงทุนวัฒนธรรมและมีทุนทางสังคมรวมกันแลว ทางฝายนักพากยท่ีถูก

ชักชวนเองก็มีการตัดสินใจเขารวมทีมพากยพันธมิตรกับนาโตะจากทุนทางสัญลักษณท่ีนาโตะมีอยู

ดวย “เราก็รูจักกับพี่โตะอยูแลว พี่เขาพากยเสียงเกง แลวเขาก็มีช่ือเสียงอยูในชอง 3 แลวพี่โตะได

รางวัลโทรทัศนทองคําเมื่อหลายสิบปกอนดวย พอเขามาชวนเราดวยความหนักแนนแบบนั้น อานุชก็

เลยตัดสินใจมาอยูกับทีมพากยพันธมิตรจนมาถึงทุกวันนี้เลยคะ” (อรนุช ลาดพันนา, สัมภาษณ 14 

มกราคม 2563) 

 สวนการแจกจายคาตอบแทนของทีมพากยพันธมิตรนั้น จะเปนในรูปแบบของการเหมาจาย

คือ นาโตะซึ่งเปนหัวหนาทีมและเปนคนติดตอกับผูวาจางเพื่อนําภาพยนตรเขามาพากยเสียงแลวนํา

เงินท่ีไดรับมาจากผูวาจางมาจัดสรรใหกับนักพากยและทีมงานในทีมพากยพันธมิตรอีกทีหนึ่ง ถาหาก

เรื่องใดตัวละครเยอะจําเปนตองใชนักพากยจํานวนมากจนอาจจะตองมีการรับเชิญนักพากยจากดาน

นอกเขามารวมพากยเสียงดวย สวนแบงจากคาตอบแทนก็จะลดหล่ันลงไป แตถาหากเรื่องใดท่ีใชนัก

พากยไมมากไมจําเปนตองจางนักพากยจากดานนอกเพิ่มสวนแบงคาตอบแทนก็จะเพิ่มข้ึน ซึ่งนาโตะ

จะเปนคนท่ีพิจารณาถึงการแบงคาจางดังนั้นนักพากยในทีมพากยพันธมิตรจึงตองแสดงออกซึ่งทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีตนเองมีและรักษามาตรฐานการพากยเอาไวเพื่อแลกเปล่ียนกับทุนทางเศรษฐกิจ 

 ในพื้นท่ีของการทํางานนั้นนอกจากการไดมาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจโดยการนําเอาทุนทาง

วัฒนธรรมไปแลกเปล่ียนแลว ยังไดมีการใชทุนประเภทอื่นๆเพื่อแลกซึ่งทุนทางเศรษฐกิจดวยเชนกันไม

วาจะเปนทุนทางสังคมท่ีเปนเครือขายทางสังคมท่ีสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนใหแกผูท่ีครอบครอง

ทุนทางสังคมได ดังเชนกรณีของนาโตะ (คนท่ี 1) ท่ีไดติดตอรับงานพากยกับบริษัทสหมงคลฟลม 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจัดจําหนายภาพยนตรท้ังในและตางประเทศรายใหญรายหนึ่งของประเทศไทย 

การท่ีทีมพากยพันธมิตรไดเนื่องมาจากนาโตะนั้นไดเคยพากยเสียงใหกับทีมพากยอินทรียซึ่งเดิมทีม

พากยนี้ก็เคยพากยเสียงใหบริษัทสหมงคลฟลม จํากัดอยูกอนแลว “เราโชคดีท่ีต้ังทีมไดไมนานก็ไดมา

พากยกับสหมงคลฟลมเลย เพราะนาก็พากยใหเขาบางอยูแลวกับทีมพากยอินทรีย แตพอดีวาชวงนั้น

ทีมพากยอินทรียเขาจะออกจากสหมงคลฟลมแลวเราก็เปนทีมนองใหมเราก็เลยไดเขาไปพากย” 

(ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) 
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 เมื่อนักพากยไดเขาสูพื้นท่ีของการทํางานจนมีผลงานออกมาสูผูชมและสาธารณะชน ส่ิงท่ีจะ

ไดรับตามมาคือ ช่ือเสียง มีการรับรูและการยอมรับจากผูคนภายในวงการนักพากยและนอกวงการ

ผานผลงานพากยเสียงของตนเอง ซึ่งเปนทุนประเภทหนึ่งท่ีเรียกวา ทุนทางสัญลักษณ (Symbolic 

capital) ซึ่งทุนทางสัญลักษณนี้เริ่มถูกสะสมมาต้ังแตในชวงเริ่มตนของการทํางานแลวเพราะการท่ีจะ

มีคนจางงานนั้นหมายความวานักพากยคนนั้นจะตองมีฝมือและเริ่มเปนท่ีรูจักกับคนในวงการและคน

นอกวงการในระดับหนึ่งแลวจึงมีคนมาจาง ดังนั้นทุกการทํางานของนักพากยนอกจากจะเปนการ

ทํางานเพื่อสะสมทุนทางเศรษฐกิจแลวยังเปนการสะสมทุนทางสังคม คือการสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับนักพากยท่ีรวมงานดวยกัน และเปนการสะสมทุนทางสัญลักษณผานผลงานของ

ตนเองดวย  

สําหรับอาชีพนักพากยนั้นไดช่ือวาเปนผูท่ีอยูเบ้ืองหลังทุกเสียงของตัวละครในภาพยนตร 

การตูน และส่ือตางประเทศ ดังนั้น เสียง จึงเปนเอกลักษณสําคัญท่ีบงบอกถึงตัวตน ผลงาน หรือ

ช่ือเสียงของนักพากยไดเปนอยางดีเนื่องจากนักพากยใชเสียงในการทํางาน เสียงจึงเปนส่ิงท่ีถูกจด

จําเปนอันดับแรก ตัวอยางเชนกรณีของ นาต่ิง (คนท่ี 2) ท่ีไดกลาวถึงการถูกจดจําไดในชีวิตประจําวัน

วามักจะมีคนจําเสียงหรือคุนเคยเสียงของนาต่ิงได จากตัวละครท่ีนาต่ิงพากยเสียงเชน James Bond 

หรือ Deadpool ซึ่งตัวละครท้ังสองตัวนี้เปนตัวละครท่ีนาต่ิงเปนผูพากยเสียงและไดรับการตอบรับท่ีดี 

หรือ อาเกรียง (คนท่ี 3) ท่ีมักจะมีคนจําอาเกรียงไดเนื่องจากอาเกรียงนั้นเปนท้ังนักพากยและ

นักแสดง รวมถึงน้ําเสียงของอาเกรียงนั้นเปนท่ีจดจําในบทตัวละคร อูมงตะ ซึ่งเปนตัวละครท่ีผูชมจะ

จดจําอาเกรียงจากบทนี้ไดเปนอยางดี “อูมงตะถูกจําดวยเสียงอาเกรียงไปแลว แตก็มีคนอื่นพากย

เหมือนกันนะ แตเขาก็จะรูวาคนดูก็จะไมคุนกับเสียงพากยของเขา มันก็จะเกิดขอเปรียบเทียบวาใคร

พากยดีกวาอะไรประมาณนี้…” (เกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562) ซึ่งการท่ีตัว

ละครท่ีอูมงตะแสดงไดถูกจดจําไปดวยเสียงอาเกรียงหรือการท่ีเสียงพากยของเจมส บอนด ถูกจดจํา

ไปดวยเสียงของนาต่ิงนั้นสงผลใหเมื่อมีภาพยนตรภาคตอหรือนักแสดงเหลานี้ปรากฏอยูในหนังเรื่อง

ใหมนักพากยเหลานี้มักจะไดรับการพิจารณาใหมาพากยเสียงกอนเนื่องจากเสียงของพวกเขาไดถูก

จดจําเสียงกับหนาของนักแสดงแลว  

นอกจากนี้ ทุนทางสัญลักษณนั้นยังสามารถกอใหเกิดผลหรือมีมูลคาไดและสามารถ

แปรเปล่ียนเปนทุนประเภทอื่นๆไดอีกดวย เชนจากกรณีของอาเกรียง ท่ีนอกจากนี้การถูกจดจําเสียง
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ในฐานะผูพากยเสียงใหกับตัวละครนี้ยังไดนําพามาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมในแวดวง

นักแสดงใหกับอาเกรียงดวย “แลวตัวละครท่ีเราพากยก็ทําใหอาเกรียงไดเขาไปอยูในวงการการแสดง

ดวย ก็คือตอนนั้นทาง GTH เรื่องท่ีโจอี้ บอย เลน เรื่อง เกา...เกา ทีแรกเขาจะเอาอูมงตะมาเลนแลว

ใหอาพากยเสียงแตทีนี้เกิดปญหาวาอูมงตะ เขาคิวไมวางเลย ทางกองถายก็เลยตัดอูมงตะออกแลวเขา

ก็เรียกอาไปคุย ใหอาลองไปเลน คือตอนนั้นเขาก็ไมไดรูตัวจริงของอาหรอกเขารูจักแตเสียง” (เพิ่งอาง, 

สัมภาษณ 18 ตุลาคม 2562)  อาเกรียงไดเขาสูวงการ การแสดงจากเสียงพากยของตนเอง ทําใหอา

เกรียงไดเกิดการสะสมในพื้นท่ี (Field) ใหม คือ พื้นท่ีของการการแสดงอยางกองถายละครหรือ

ภาพยนตร โดยทุกท่ีอาเกรียงไดสะสมใหมนั้นไดแก ทุนทางวัฒนธรรมคือ การแสดง ทุนทางเศรษฐกิจ

คือคาจางจากงานแสดง ทุนทางสังคม คือ การสรางเครือขายความสัมพันธกับคนในวงการบันเทิง 

และทุนทางสัญลักษณ คือ ช่ือเสียงและภาพจําของอาเกรียงในฐานะนักแสดง  

พื้นท่ีของการบริโภค 

 เมื่อนักพากยไดมีการสะสมทุนทางวัฒนธรรม และนําทุนนั้นไปแลกเปล่ียนมาซึ่งทุนประเภท

อื่นๆเชน ทุนทางเศรษฐกิจหรือทุนทางสังคมจากพื้นท่ีการทํางานอยาง หองพากย แลว แนนอนวา

กระบวนการสะสมทุนของนักพากยไมไดจบลงเพียงเทานั้นหากแตนักพากยยังคงตองมีการปรับตัวไป

ตามผูชมและยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงการปรับตัวไปตามเทคโนโลยีท่ี

พัฒนาข้ึนดวย ซึ่งพื้นท่ีท่ีชวยใหนักพากยสามารถปรับตัวไปตามการเปล่ียนแปลงไดนั้นคือ พื้นท่ีของ

การบริโภค เปนพื้นท่ีสําหรับใหนักพากยไดมีการติดตามกระแสตอบรับจากผลงานพากยของตนเอง 

ไดรับรูถึงขอติชมจากผูชมเพื่อท่ีจะสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและยังคงรักษามาตรฐานและการ

ติดตอของผูชมอยูได รวมถึงยังเปนพื้นท่ีในการแสดงผลงานและการติดตอจางงานของตัวนักพากยเอง

ดวย ซึ่งพื้นท่ีของการบริโภคของทีมพากยพันธมิตรนั้นมีท้ังโรงภาพยนตรและพื้นท่ีออนไลน  

โดยในพื้นท่ีโรงภาพยนตรนั้นทีมพากยพันธมิตรเคยใชเปนพื้นท่ีในการสํารวจถึงกระแสตอบ

รับผลงานพากยเสียงตางๆของพวกเขา “เราพากยเสร็จเราตองไปนั่งดูเองในโรงทุกเรื่องเลยวามันเยอะ

ไปหรือเปลา นอยไปหรือเปลา เสียงตอบรับจากคนดูเปนยังไง เราตองมานั่งคิดวาจะทํายังไงใหหนังมัน

ฮาดวยแตเนื้อเรื่องก็ตองไมเสียดวย เพราะถาหากพากยไปแลวโรงหนังเขาไมเอา ไมชอบการพากย

แบบของเรา ถามีเสียงบนจากคนดูอยูเรื่อยๆ เขาก็จะบอยคอรดทีมพากยเรา หายนะเลย เราก็ตองทํา
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ยังไงก็ไดใหสมดุลระหวางกลุมท่ีเอาฮากับกลุมท่ีเอาเนื้อเรื่อง” (ปริภัณฑ วัชรานนท, สัมภาษณ 18 

ตุลาคม 2562) ซึ่งกระแสตอบรับเหลานี้ก็ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งในการท่ีนักพากยได

เรียนรูถึงความช่ืนชอบของผูชมภายนอกแลวจึงไดมีการนําเอาขอติชมเหลานั้นมาปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหถูกใจผูชมซึ่งเปนผูบริโภคผลงานพากยของพวกเขามากท่ีสุดเพื่อใหนักพากยสามารถอยูรอด

ตอไปได 

สวนพื้นท่ีออนไลนนั้น เปนพื้นท่ีสําหรับการแสดงผลงาน การติดตอจางงานกัน หรือเปนอีก

ชองทางหนึ่งในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของกลุมนักพากย “เด๋ียวนี้เวลาเขาจะเรียกคนไปแคสเขาก็

จะเรียกตามเพจ เฟซบุค ตามโซเชียลแบบนี้แหละไปแคส” (อรรคพล วิมลพัชร, สัมภาษณ 14 

มกราคม 2563) ซึ่งในพื้นท่ีออนไลนนี้ถือเปนทุนทางสังคมอยางหนึ่งท่ีเปนเครือขายทางสังคมของนัก

พากยท่ีสามารถเอื้อประโยชน นํามาซึ่งทุนทางเศรษฐกิจโดยการจางงานในพื้นท่ีออนไลนไดหรือการท่ี

พื้นท่ีออนไลนไดชวยเปนชองทางใหมๆใหแกนักพากย เชน แอพริเคช่ันภาพยนตรตางๆ  “ตอนนี้พี่

พากยใหแอพ WeTV ท่ีเขาจะเอาหนังจีน ซีรี่สจีนมาฉายเยอะๆ แลวก็แอพของชอง MONO” 

(เพ็ญนีต์ิ ศศิธนาโสภณ, สัมภาษณ 14 มกราคม 2563) ซึ่งแอพริเคช่ันสําหรับการรับชมภาพยนตรใน

ปจจุบันเริ่มมีจํานวนเพิ่มข้ึน จึงทําใหชองทางในการรับจางงานของนักพากยมีความหลากหลายข้ึน ใน

ขณะเดียวกันพื้นท่ีออนไลนเองก็ทําใหเกิดการแขงขันข้ึนดวย เนื่องจากผูคนสามารถนําแสดงตัวตนลง

ผลงาน และสรางช่ือเสียงของตนเองในพื้นท่ีออนไลนกันมากข้ึนซึ่งทําใหผูวาจางมีตัวเลือกในการจาง

งานเพิ่มมากข้ึน เห็นไดจากท่ีมีการนําเอา Youtuber หรือผูท่ีมีช่ือเสียงในโลกออนไลนมาพากยเสียง

ใหกับตัวละครในการตูนหรือภาพยนตรบางเรื่องและใชช่ือเสียงของคนเหลานั้นมานําเสนอเพื่อดึงดูด

ใหผูชมเกิดความสนใจในภาพยนตรหรือการตูนเรื่องนั้นๆ แตการนําดารา นักแสดง หรือบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงในโลกออนไลนมาพากยเสียงนั้นกลับไมไดรับผลตอบรับท่ีดีนักในภาพยนตรหลายๆเรื่อง 

มักจะมีการต้ังกระทูหรือบทความส้ันๆท่ีพูดถึงการนําเอาคนดังมาพากยเสียงในหนังอยูจํานวนไมนอย 

“เมื่อพระเอกรอยลาน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท ตองมาพากยภาพยนตรการตูน "วัน พีช ฟลม โกลด" 

กลับเจอเสียงวิจารณจากแฟนการตูนไมสมเปน "กิลด เตโซโร" จักรพรรด์ิทองคําตัวราย แมจะออกมา

ขอโทษและกลับไปแกเสียงใหม แตก็มีเพจฮิตต้ังขอสังเกตวาเสียงคนดังก็พังได เพราะการพากยถือ

เปนงานปราบเซียนในวงการบันเทิง” (ไทยพีบีเอส, 2559: ออนไลน) ซึ่งนักพากยทีมพากยพันธมิตร

เองก็ไมไดรูสึกวาตนเองไดรับผลกระทบจากการท่ีดาราหรือคนดังมาพากยเสียงในภาพยนตรมากนัก 
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“จริงๆแลวอานุชจะเปนคนท่ีไมคอยยอมรับการพากยเสียงของพวกดารา นักแสดงท่ีเขามาพากยหนัง

กันเทาไหร เราก็เขาใจไดวาเขาใชช่ือเสียงของดารามาดึงดูดใหคนมาดูหนังเยอะข้ึน แตวาการพากย

เสียงมันไมใชเรื่องท่ีจะทํากันไดงายๆ การพากยหนังมันตองใชเวลาฝกกันเปนปถึงจะพากยไดดี พากย

ไดอารมณ” (อรนุช ลาดพันนา, สัมภาษณ 14 มกราคม 2563)  

 กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวา พื้นท่ี หรือ Field ไมวาจะเปนพื้นท่ีการเรียนรูและพื้นท่ีการ

ทํางานท่ีเปนหองพากยและโรงภาพยนตร หรือพื้นท่ีการบริโภคท้ังในโรงภาพยนตรและพื้นท่ีออนไลน

นั้นลวนแลวแตเปนพื้นท่ีแหงการประกอบสรางนักพากยท้ังส้ิน สังเกตไดจากการท่ีในพื้นท่ีการเรียนรู

และพื้นท่ีการทํางานนั้นมีการเรียนรู การสะสม และแลกเปล่ียนทุนประเภทตางๆซึ่งกันและกัน

ระหวางนักพากยภายในพื้นท่ี (Field) สวนพื้นท่ีการบริโภคอยางโรงภาพยนตรและพื้นท่ีออนไลนนั้น

เปนพื้นท่ีท่ีนักพากยใชสําหรับการสังเกตการณถึงผลตอบรับและคําวิพากษวิจารณจากผูชมและนําไป

ปรับปรุงแกไขเพื่อความอยูรอดในการประกอบอาชีพนักพากย รวมไปถึงยังเปนอีกชองทางหนึ่ง

สําหรับนักพากยในการหางานพากยตอไป  

ในขณะเดียวกันพื้นท่ีออนไลนเองก็ทําใหเกิดการแขงขันในวงการนักพากยมากข้ึนจากการ

เกิดข้ึนของนักพากยหนาใหมหรือการนําเอาคนดังจากโลกโซเชียลมาพากยเสียงในภาพยนตรหรือ

การตูนมากข้ึน แตนักพากยพันธมิตรหลายคนมองวาพวกเขาไมไดรับผลกระทบหรือรูสึกวาถูกแยงงาน

ซึ่งเปนมุมมองท่ีถูกสะทอนอกมาผานทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนักพากยของพวกเขาวาอาชีพนักพากย

เปนศาสตรและศิลปรูปแบบหนึ่ง 

อาชีพนักพากยคือศาสตรและศิลปแขนงหนึ่ง 

 ถึงแมวาปจจุบันจะเมื่อวงการภาพยนตรเริ่มมีการนําเอาดารา นักแสดง หรือบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงมาพากยเสียงเพื่อใชเปนกลยุทธทางกรตลาดในการดึงดูดผูชมมีจํานวนมากข้ึน ซึ่งอาจมองได

วาปรากฏการณนี้ทําใหเกิดการแขงขันหรือการแยงงานมากข้ึนในวงการนักพากย หากแตตัวนักพากย

ทีมพากยพันธมิตรเองกลับมองวาตนเองไมไดรับผลกระทบจากปรากฏการณนี้มากนัก สังเกตไดจาก

ทัศนคติตออาชีพนักพากยของนักพากยทีมพากยพันธมิตรท่ีมองวาอาชีพนักพากยเปนเหมือนผูส่ือสาร

ระหวางภาพยนตรไปสูผูรับสารซึ่งหมายถึงผูชมภาพยนตร โดยหนาท่ีสําคัญของอาชีพนักพากยคือการ
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ส่ือสารอารมณ ความรูสึกของตัวละครในภาพยนตรไปใหผูชมรับรูและเขาถึงอารมณ ความรูสึก

เหลานั้นไดไมตางจากการชมภาพยนตรดวยภาษาตนฉบับมากนัก  

“นักพากยเปนเหมือนผูส่ือสารใหกับคนดูไดมีความรูสึกกับตัวละคร นักพากยมีหนาท่ีทํายังไง

ก็ไดใหคนดูเช่ือวาตัวละครมันมีชีวิต ส่ิงท่ีตัวละครพูดเปนเรื่องจริง คือเช่ือวาตัวละครมันพูดแบบนั้น

จริงๆ รูสึกแบบนั้น ไมใชทําใหคนดูคิดวากําลังดูเราพากยเสียง” (เกรียงศักด์ิ เหรียญทอง, สัมภาษณ 

18 ตุลาคม 2562) 

นอกจากนี้นักพากยทีมพากยพันธมิตรหลายคนยังมองวาอาชีพนักพากยนั้นถือเปนศาสตร

และศิลปอยางหนึ่งท่ีมีความละเอียดออนและตองใชเวลาในการเรียนรู ฝกฝนเปนเวลานานจึงจะ

สามารถส่ืออารมณของตัวละครไดอยางเปนธรรมชาติและเหมาะสม “อาชีพนักพากยก็เปนศิลปะ

แขนงหนึ่งดวย ก็เหมือนกับศาสตรการแสดง แตเราแสดง สวมบทบาทตัวละครดวยเสียงของเรา” 

(อรรคพล วิมลพัชร, สัมภาษณ 14 มกราคม 2563) หรืออานุชเองท่ีมีมุมมองเกี่ยวกับอาชีพนักพากย

วามีความแตกตางจากอาชีพนักแสดงอยางชัดเจน จึงทําใหมองวาการนําเอาดารา นักแสดงมาพากย

เสียงในภาพยนตรหรือการตูนไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

“นักพากยเปนเหมือนนักถายทอดอารมณ ความรูสึก ถายทอดชีวิตของมนุษยผานการพากย

ภาพยนตร มันเปนศาสตรอีกแขนงหนึ่งท่ีแตกตางเลย จะสังเกตไดวาหนังท่ีเขาเอาดารามาพากย เรา

จะรูสึกวาตัวละครมันไมมีอารมณ ไมมีน้ําเสียง เพราะศาสตรของการแสดงเขาจะเนนใชรางกาย ใช

หนาตาในการแสดง แตศาสตรของการพากยคือการใชน้ําเสียง” (อรนุช ลาดพันนา, สัมภาษณ 14 

มกราคม 2563) 

จากมุมมองและทัศนคติของนักพากยทีมพากยพันธมิตรเกี่ยวกับอาชีพนักพากยและการ

นําเอาดารา นักแสดง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแสดงมาใหเสียงพากยตัวละครในภาพยนตรหรือการตูนนี้

แสดงใหเห็นวานักพากยทีมพากยพันธมิตรใหความหมายกับอาชีพนักพากยวาเปนผูส่ือสารท่ีมีหนาท่ี

สําคัญในการส่ืออารมณ ความรูสึก และความคิดของตัวละครในภาพยนตรออกมาเปนภาษาไทยอยาง

ถูกตองสอดคลองกับตนฉบับใหมากท่ีสุดและฟงดูเปนธรรมชาติสําหรับผูชมชาวไทยมากท่ีสุด  
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเปนนักพากย กรณีศึกษา: ทีมพากยพันธมิตร ผาน

แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) ของอรชุน อัปปาดูรัย (Arjun Appadurai) และแนวคิด ฮาบิทัส 

(Habitus) ทุน (Capital) และสนามหรือพื้นท่ี (Field) ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ทําให

ผูศึกษาสรุปผลการศึกษาไดวา หลังส้ินสุดภาวะสงครามโลกครั้งท่ี 2 กิจการภาพยนตรในประเทศไทย

เติบโตข้ึนจากการเขามาของเทคโนโลยี (Technoscape) และเศรษฐกิจ (Financescape) การลงทุน

บริษัทจัดจําหนายภาพยนตรจากตางชาติซึ่งแฝงมาดวยมิติดานส่ือ ขาวสาร (Mediascape) คือการ

เผยแพรสาร “โลกเสรี” ผานภาพยนตรตางประเทศท่ีถูกนําเขามาฉายในประเทศไทย  

ซึ่งการเติบโตของกิจการภาพยนตรท่ีมีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนนี้ไดสงผลใหเกิดการเพิ่ม

จํานวนข้ึนของอาชีพนักพากยและเกิดพื้นท่ี (Field) ท่ีมีทรัพยากรสําหรับนักพากยในการเขาถึง

กระบวนการกลายเปนนักพากยและการประกอบอาชีพนักพากย โดยกระบวนการเขาสูอาชีพนัก

พากยนั้นเริ่มตนมาจากการถูกหลอหลอมและซึมซับการพากยเสียงมาต้ังแตเด็กผานสภาพแวดลอม 

เชน อาศัยอยูใกลกับโรงภาพยนตรหรือในชุมชนท่ีมีการนําเอามหรสพอยางหนังกลางแปลงมาฉายใน

งานเทศกาลตางๆ จึงทําใหมีโอกาสในการชมภาพยนตรท่ีมีการพากยเสียงอยูเปนประจํา หรือการซึม

ซับการพากยเสียงมาจากครอบครัว เชน มีคนในครอบครัวท่ีประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํา

ภาพยนตรหรือการใชเสียง เปนตน ประกอบกับความช่ืนชอบในการชมภาพยนตรและการพากยเสียง

ของตัวปจเจกเอง ทําใหเกิดเปนความตองการท่ีจะมีแนวจริต (Habitus) ของนักพากย  

จากนั้นจึงนําไปสูการแสวงหาและการสะสมทุนทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปน วิธีการพากยเสียง 

ฝกฝน เรียนรูการใชเสียง อารมณ ความรูสึกในการพากยเสียงจากพื้นท่ี (Field) ท่ีมีทุนทางวัฒนธรรม

อยูอันไดแก หองพากย โรงภาพยนตร หรือแมแตในพื้นท่ีฉายหนังกลางแปลง เมื่อกลุมตัวอยางไดทํา

การสะสมทุนทางวัฒนธรรมจนเพียงพอแลวก็ไดมีการนําเอาทุนนี้ไปแลกเปล่ียนเปนทุนประเภทอื่น ๆ 

ในพื้นท่ีของการทํางาน คือหองพากย ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ คือ คาจางหรือรายไดท่ีมาจากการ

พากยเสียงลงในภาพยนตร ทุนทางสังคม คือ เครือขายความสัมพันธระหวางนักพากยท่ีเกิดมาจาก

การทํางานรวมกัน และทุนทางสัญลักษณ คือ ช่ือเสียง จากผลงานพากยของตนเอง และไดรับการ

ยอมรับจากคนในวงการและนอกวงการนักพากย รวมถึงมีการใชพื้นท่ีของการบริโภคอยางพื้นท่ี โรง

ภาพยนตรและพื้นท่ีออนไลนในการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในการประกอบอาชีพนักพากย เชน การ

ติดตามผลตอบรับ คําวิพากษวิจารณผลงานพากยของตนเองจากผูชม เพื่อนําจุดบกพรองมาปรับปรุง 

เพื่อใหผูชมยังคงติดตามผลงานพากยของพวกเขาตอไป 
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