
 นับเป็นอีกหนึ่งกระแสมาแรง หลังจากที่ภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi 
ผูห้ญงิแกร่งแห่งมมุไบ (2022) เข้าโรงฉายเมือ่ต้นปีทีผ่่านมา นบัว่าได้รบัความนยิม
เป็นอย่างสูง ด้วยมูลค่ารายได้รวมทั่วโลกตลอดการออกฉายเกือบ 1,000 ล้านบาท  
จึงได้มีการน�ามาให้รับชมผ่านช่องทาง Netflix ซ่ึงก็ย่ิงท�าให้กระแสตอบรับแรงดี 
อย่างต่อเนื่อง ขึ้นสู่อันดับหนึ่งหนังน่าดูในหลายสิบประเทศ ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และอีกหลายประเทศ รวมทั้งในไทย ถึงภาพยนตร์ 
Bollywood ที่มีเนื้อเรื่องสนุกเข้มข้น บทน่าสนใจ นักแสดงมากความสามารถ 
สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกลิ่นอายความเป็นอินเดียที่มีเสน่ห์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ร้องเต้น แน่นครบรสคับจอ
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	 นอกจากน้ี	 ในประเทศไทย	 ภาพยนตร์เรื่องน้ีติดอันดับ	 1	
ภาพยนตร์ยอดนิยมทาง	 Netflix	 อย่างรวดเร็ว	 เกิดการกล่าวถึง 
ผ่านช่องทางต่างๆ	และ	Hashtag #คังคุไบ	 ก็ครองเทรนด์	 Twitter	
ติดต่อกันหลายวันเช่นกัน

ของการสื่อสารเรื่องราว และธุรกิจจากอินเดีย

จับกระแสหนังดัง Gangubai กับการยืนหนึ่งอีกครั้ง
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จากชีวิตจริงอิงนิยาย สู่การเป็นภาพยนตร์ 
	 ด้วยเนื้อเรื่องที่น�าเสนอเก่ียวกับด้านมืดของสังคมจากนิยาย	
ราชินีมาเฟียแห่งมุมไบ (Mafia Queens of Mumbai)	ผลงานของ
นักเขียน เอส. ฮุสเซน ไซดี  และ	เจน บอร์เกส	บอกเล่าเรื่องราว 
ในยุค	1960	การเล่าถึงชีวิตของ	คังค	ุที่ถูกหลอกมาให้ท�างานบริการ 
ทีเ่มอืงกามธิปรุะ	แต่น่ันกลบัเป็นประสบการณ์ทีท่�าให้เธอปรบัเปลีย่น
มุมมองของชีวิต	 การตีแผ่อุปสรรคของชีวิตผู้หญิงที่ขาดการยอมรับ 
ที่เป็นแรงผลักดันท�าให้เธอสามารถลุกขึ้นต่อสู้กับความด้อยโอกาส
ของผู้หญิงในสังคม	 ให้ผงาดเหนือสิ่งเลวร้ายได้จากการเลือกตั้ง 
ภายใต้ปณิธานท่ีจะช่วยเหลือผู ้หญิงโชคร้ายหลายพันชีวิตให  ้
ได้รับโอกาส	ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด
 อาเลีย บาตต์ รับบทเป็น	คงคา	 หรือ	 คังคุไบ จักจีวันดัส 
กาเฐียวาดี สาวสวยไร้เดียงสา	 เพราะบูชาความรัก	ท�าให้ชีวิตต้อง 
พลกิผนั	แต่ความแน่วแน่	ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา	จงึสามารถเปลีย่น
ชีวิตตัวเองให้มีที่ยืนในสังคมจนกลายเป็นที่ยอมรับ	 บุคลิกของ 
สาวใจเดด็	ช่างเจรจา	รกัความยุตธิรรม	เข้าใจผูห้ญิงด้วยกัน	และเป็น
ที่รักของผู้คน	อาเลีย	บาตต์	ดาราสาวสวย	บุคลิกดี	มีความสามารถ 
ทั้งการแสดง	ร้อง	เต้น	เข้าถึงบทบาทหญิงแกร่ง	มีเสน่ห์	เมื่อประกอบ 
กับบทท่ีดี	 เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม	 องค์ประกอบต่างๆ	 โดยเฉพาะ 
การสร้างบรรยากาศภาพเมอืงกามธิปุระ	ดูสวยงาม	สสีนัฉดูฉาด	น่ามอง 
สะท้อนความเป็นแดนภารตะ	เมื่อห้า-หกสิบปีก่อน	ได้อย่างสวยงาม
น่าหลงใหลติดตาม

จับกระแส Gangubai Fever 
	 ต้องนับว่า	ภาพยนตร์เรือ่งนีไ้ด้ถ่ายทอดเน้ือหาผ่านเนือ้หาของ	
Gangubai	 และสะท้อนประเด็นทั้งการเมือง	 วัฒนธรรม	และสังคม
ของอินเดียออกมาได้ได้ในหลายแง่มุม	 ถือเป็นการใช้	 Soft	 Power 
ทีท่�าให้คนท่ัวโลกยอมรบัและเปิดใจดภูาพยนตร์อนิเดยีเรือ่งดงักล่าว 
ในประเทศไทยก็มีเนื้อหาใน	 Social	 Media	 แพร่หลายท่ีพูดถึง 
ประเทศอินเดีย	ทั้งอาหาร	สถานที่ท่องเที่ยว	รวมไปถึงเซเลบ	ศิลปิน	
ดารา	และคนดังหลายๆ	คน	ออกมา	Cover	 เป็น	Gangubai	 กัน 
เป็นจ�านวนมาก	 รวมท้ังหลาย	 Product	 ที่ออกมารับกับกระแส 
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
 บรษัิท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จงึได้ท�าการเก็บข้อมลู
ผ่านเครื่องมือ	ZOCIAL EYE	ระหว่างวันที่	8-17	พฤษภาคม	2565 
เพ่ือดูภาพรวมกระแสน้ี	 จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการพูดถึงทั้งส้ิน	
11,947,168	 Engagement	 จาก	 8,017	Account	 ซึ่งเฉล่ียแล้วมี 
การพูดถึง	1,800	Message	ใน	1	วัน

	 ช่องทาง	Facebook	 เป็นช่องทางท่ีมีการพูดถึงอันดับ	 1	คือ		
47.74%	รองลงมา	คือ	Twitter	 35.86%,	 Instagram	 12.5%	และ 
ช่องทางอื่นๆ	3.9%	แบ่งเป็นการพูดถึงจากผู้หญิง	68.04%	มากกว่า
ผู้ชาย	 31.96%	และจาก	Engagement	ที่เกิดข้ึน	บริษัท	 ไวซ์ไซท์ 
ได้สรุปออกมา	5	ประเด็นที่ชาว	Social	พูดถึงมากที่สุดดังต่อไปนี้

 Cover เป็น Gangubai 
  4,612,628 Engagement

	 เมื่อเหล่าคนดังพร้อมใจลุกขึ้นมา	 Cover	 เป็น	 Gangubai 
ในแฟชั่นชุดส่าหรี	 หรือออกมาเต้น	 ‘Garba’	 เลียนแบบฉากส�าคัญ 
ในภาพยนตร์	ดารา	นักแสดง	และเหล่าคนดังที่ท�าคอนเทนต์	Cover	
ออกมาและได้รับ	Engagement	สูงที่สุด	5	อันดับ	ดังนี้	1)	พิมรี่พาย	
2)	จ๊ะ	อาร์สยาม	3)	พิงกี้	สาวิกา	4)	มิวกี้	ไปรยา	5)	กระแต	อาร์สยาม

 Sex Worker กับกฎหมายไทย
  4,085,538 Engagement

	 ประเด็นที่ผู ้คนให้ความสนใจ	 ที่เป็นประเด็นในภาพยนตร์	
และในประเทศไทยได้มีการเรียกร้องสิทธิให้อาชีพ	 Sex	Worker 
ถูกกฎหมาย	รวมถึงได้รบัความคุม้ครองในฐานะของพลเมอืงประเทศ	
ความพยายามที่จะให้สังคมเข้าใจอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น

 Production และ Costume 
   2,229,877 Engagement

	 วิธีการท�างาน	Production	และ	Costume	ของภาพยนตร์เรือ่งนี้ 
เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัการชืน่ชมกันอย่างมาก	ทัง้เน้ือหาท่ีเข้มข้นชวนให้ 
ติดตาม	 องค์ประกอบศิลป์	 นักแสดง	มุมกล้อง	 เพลง	 การจัดแสง	 
เส้ือผ้า	 อุปกรณ์ประกอบฉาก	 สมกับคุณภาพระดับ	 Bollywood 
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
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 เปิดวาร์ป ติดตาม Alia Bhatt ผู้รับบท Gangubai
  1,049,031 Engagement

	 การพูดถึง	 และยอดเสิร์ชหาชื่อ	อาเลีย บาตต์	 ได้เพ่ิมขึ้น 
อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งปัจจุบันเธอเป็นนักแสดง	 Bollywood	 ท่ีค่าตัว 
แพงที่สุดในอินเดีย	โดยค่าตัวต่อเรื่องอยู่ที่	90	ล้านบาท	การเสิร์ชหา 
เรื่องประวัติ	 ชีวิตส่วนตัวต้ังแต่ก่อนเข้าวงการ	 ชีวิตคู่	 ยอดติดตาม	
Instagram	ของเธอทางสงูขึน้กว่าเดมิหลายเท่าตวั	จนทะล	ุ65	ล้านคน

 ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริง
  679,904 Engagement

	 ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ	ภาพยนตร์เรื่อง	Gangubai	มีกระแส 
ในหลายด้าน	ทั้งในการกล่าวถึงว่ามีเน้ือหาที่บิดเบือนจากความจริง 
จนท�าให้	 Gangubai	 ตัวจริงและครอบครัว	 ได้รับความเสื่อมเสีย 
การไม่ยอมรับ	และไม่อนุญาตให้น�าเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่		ขณะที่
ประเดน็	หรอืภาพท่ีสือ่ออกมาจากภาพยนตร์นัน้	ท�าให้ลดทอนปัญหา
ที่แท้จริง	และท�าให้เรื่องนี้ออกมาสวยหรูเกินไป

การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
สู่โอกาส และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
	 ต้องยอมรบัว่า	วัฒนธรรมของอนิเดยีมคีวามเด่นชดั	ทัง้รปูแบบ 
การใช้ชีวิต	เสื้อผ้า	อาหาร	การเต้นร�า	บทเพลง	การแสดง	รวมไปถึง
สถาปัตยกรรม	ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แบบเฉพาะตวั	เป็นบรบิททีป่ระชาชน
จากทั่วโลกรู้จัก	เข้าใจ	และเข้าถึงได้เป็นอย่างดี
	 ค�าว่า	Bollywood	เกิดจากการรวมชื่อของ	บอมเบย	์(ปัจจุบัน
เรียกมุมไบ)	 กับค�าว่า	Hollywood	 โดยศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์	Bollywood	ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ	ขณะที่ภาพยนตร์อินเดีย
ทุกเรื่องไม่ได้เป็นผลิตขึ้นจาก	Bollywood	เสมอไป
	 อินเดียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังในด้านภาษา
และวัฒนธรรมท้องถ่ินมากๆ	ถ้าว่ากันด้วยเรื่องจ�านวนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์อินเดียมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยในปี	 2019	 ได้มี
ภาพยนตร์ออกฉายมากถึง	2,446	เรื่อง	
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	 ท่ีน่าสนใจ	คอื	รฐัมหาราษฏระ (Maharashtra)	ซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น
รัฐที่ร�่ารวย	มั่งคั่งในเชิงอุตสาหกรรม	ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิง	
และเป็นประตกูารค้าของภาคตะวันตกของอนิเดยี	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
มุมไบ	 ที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงทางการเงินและสถาบันทางการเงิน 
รวมถึงเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นที่ส�าคัญอีกด้วย

	 Bollywood	จงึเป็นส่วนส�าคญัทีเ่ป็นตัวเชือ่มระหว่างวัฒนธรรม	
กับเศรษฐกิจ	 ภาพยนตร์อินเดีย	 นอกจากให้ความเพลิดเพลินแก ่
ผู้ชมแล้ว	กลับเป็นที่ชื่นชม	จดจ�า	จนท�าให้รากฐานของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เข้มแข็งไปพร้อมๆ	 กับวัฒนธรรมวิถีชีวิต	 ท่ีมีอัตลักษณ ์
อนัมชีือ่เสยีง	เป็นลายเซน็ส่วนตวัทีโ่ลกจดจ�า	สามารถน�ามาเชือ่มโยง
กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ได้อย่างไม่ยากเลย	

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

drphotjai@gmail.com

นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี 
ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาดแบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาติ ผู้บรรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย


