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จับกระแสหนังด
ของการสื่อสารเรื่องราว และธุรกิจจากอินเดีย
นับเป็นอีกหนึ่งกระแสมาแรง หลังจากที่ภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi
ผูห้ ญิงแกร่งแห่งมุมไบ (2022) เข้าโรงฉายเมือ่ ต้นปีทผ
ี่ า่ นมา นับว่าได้รบั ความนิยม
เป็นอย่างสูง ด้วยมูลค่ารายได้รวมทั่วโลกตลอดการออกฉายเกือบ 1,000 ล้านบาท
จึงได้มีการน�ำมาให้รับชมผ่านช่องทาง Netflix ซึ่งก็ยิ่งท�ำให้กระแสตอบรับแรงดี
อย่างต่อเนื่อง ขึ้นสู่อันดับหนึ่งหนังน่าดูในหลายสิบประเทศ ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และอีกหลายประเทศ รวมทั้งในไทย ถึงภาพยนตร์
Bollywood ที่มีเนื้อเรื่องสนุกเข้มข้น บทน่าสนใจ นักแสดงมากความสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยกลิ่นอายความเป็นอินเดียที่มีเสน่ห์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ร้องเต้น แน่นครบรสคับจอ
นอกจากนี้ ในประเทศไทย ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ติ ด อั น ดั บ 1
ภาพยนตร์ยอดนิยมทาง Netflix อย่างรวดเร็ว เกิดการกล่าวถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ และ Hashtag #คังคุไบ ก็ครองเทรนด์ Twitter
ติดต่อกันหลายวันเช่นกัน
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จากชีวิตจริงอิงนิยาย สู่การเป็นภาพยนตร์
ด้วยเนื้อเรื่องที่น�ำเสนอเกี่ยวกับด้านมืดของสังคมจากนิยาย
ราชินีมาเฟียแห่งมุมไบ (Mafia Queens of Mumbai) ผลงานของ
นักเขียน เอส. ฮุสเซน ไซดี และ เจน บอร์เกส บอกเล่าเรื่องราว
ในยุค 1960 การเล่าถึงชีวิตของ คังคุ ที่ถูกหลอกมาให้ท�ำงานบริการ
ทีเ่ มืองกามธิปรุ ะ แต่นนั่ กลับเป็นประสบการณ์ทที่ ำ� ให้เธอปรับเปลีย่ น
มุมมองของชีวิต การตีแผ่อุปสรรคของชีวิตผู้หญิงที่ขาดการยอมรับ
ที่เป็นแรงผลักดันท�ำให้เธอสามารถลุกขึ้นต่อสู้กับความด้อยโอกาส
ของผู้หญิงในสังคม ให้ผงาดเหนือสิ่งเลวร้ายได้จากการเลือกตั้ง
ภายใต้ ป ณิ ธ านที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ห ญิ ง โชคร้ า ยหลายพั น ชี วิ ต ให้
ได้รับโอกาส ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด
อาเลีย บาตต์ รับบทเป็น คงคา หรือ คังคุไบ จักจีวันดัส
กาเฐียวาดี สาวสวยไร้เดียงสา เพราะบูชาความรัก ท�ำให้ชีวิตต้อง
พลิกผัน แต่ความแน่วแน่ ไม่ยอมแพ้ตอ่ โชคชะตา จึงสามารถเปลีย่ น
ชี วิ ต ตั ว เองให้ มี ที่ ยื น ในสั ง คมจนกลายเป็ น ที่ ย อมรั บ บุ ค ลิ ก ของ
สาวใจเด็ด ช่างเจรจา รักความยุตธิ รรม เข้าใจผูห้ ญิงด้วยกัน และเป็น
ที่รักของผู้คน อาเลีย บาตต์ ดาราสาวสวย บุคลิกดี มีความสามารถ
ทั้งการแสดง ร้อง เต้น เข้าถึงบทบาทหญิงแกร่ง มีเสน่ห์ เมื่อประกอบ
กับบทที่ดี เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะ
การสร้างบรรยากาศภาพเมืองกามธิปรุ ะ ดูสวยงาม สีสนั ฉูดฉาด น่ามอง
สะท้อนความเป็นแดนภารตะ เมื่อห้า-หกสิบปีก่อน ได้อย่างสวยงาม
น่าหลงใหลติดตาม

จับกระแส Gangubai Fever
ต้องนับว่า ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้ถา่ ยทอดเนือ้ หาผ่านเนือ้ หาของ
Gangubai และสะท้อนประเด็นทั้งการเมือง วัฒนธรรม และสังคม
ของอินเดียออกมาได้ได้ในหลายแง่มุม ถือเป็นการใช้ Soft Power
ทีท่ ำ� ให้คนทัว่ โลกยอมรับและเปิดใจดูภาพยนตร์อนิ เดียเรือ่ งดังกล่าว
ในประเทศไทยก็มีเนื้อหาใน Social Media แพร่หลายที่พูดถึง
ประเทศอินเดีย ทั้งอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงเซเลบ ศิลปิน
ดารา และคนดังหลายๆ คน ออกมา Cover เป็น Gangubai กัน
เป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งหลาย Product ที่ออกมารับกับกระแส
ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
บริษทั ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จึงได้ทำ� การเก็บข้อมูล
ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ระหว่างวันที่ 8-17 พฤษภาคม 2565
เพื่อดูภาพรวมกระแสนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีการพูดถึงทั้งสิ้น
11,947,168 Engagement จาก 8,017 Account ซึ่งเฉลี่ยแล้วมี
การพูดถึง 1,800 Message ใน 1 วัน

ช่องทาง Facebook เป็นช่องทางที่มีการพูดถึงอันดับ 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 ที่เกิดขึ้น บริษัท ไวซ์ไซท์
ได้สรุปออกมา 5 ประเด็นที่ชาว Social พูดถึงมากที่สุดดังต่อไปนี้

1

Cover เป็น Gangubai
4,612,628 Engagement

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

2

Sex Worker กับกฎหมายไทย
4,085,538 Engagement

ประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจ ที่เป็นประเด็นในภาพยนตร์
และในประเทศไทยได้มีการเรียกร้องสิทธิให้อาชีพ Sex Worker
ถูกกฎหมาย รวมถึงได้รบั ความคุม้ ครองในฐานะของพลเมืองประเทศ
ความพยายามที่จะให้สังคมเข้าใจอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น

3

Production และ Costume
2,229,877 Engagement

วิธกี ารท�ำงาน Production และ Costume ของภาพยนตร์เรือ่ งนี้
เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมกันอย่างมาก ทัง้ เนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นชวนให้
ติดตาม องค์ประกอบศิลป์ นักแสดง มุมกล้อง เพลง การจัดแสง
เสื้อผ้า อุปกรณ์ประกอบฉาก สมกับคุณภาพระดับ Bollywood
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
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เปิดวาร์ป ติดตาม Alia Bhatt ผู้รับบท Gangubai
1,049,031 Engagement

การพูดถึง และยอดเสิร์ชหาชื่อ อาเลีย บาตต์ ได้เพิ่มขึ้น
อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เธอเป็ น นั ก แสดง Bollywood ที่ ค ่ า ตั ว
แพงที่สุดในอินเดีย โดยค่าตัวต่อเรื่องอยู่ที่ 90 ล้านบาท การเสิร์ชหา
เรื่องประวัติ ชีวิตส่วนตัวตั้งแต่ก่อนเข้าวงการ ชีวิตคู่ ยอดติดตาม
Instagram ของเธอทางสูงขึน้ กว่าเดิมหลายเท่าตัว จนทะลุ 65 ล้านคน

5

ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริง
679,904 Engagement

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาพยนตร์เรื่อง Gangubai มีกระแส
ในหลายด้าน ทั้งในการกล่าวถึงว่ามีเนื้อหาที่บิดเบือนจากความจริง
จนท�ำให้ Gangubai ตัวจริงและครอบครัว ได้รับความเสื่อมเสีย
การไม่ยอมรับ และไม่อนุญาตให้น�ำเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่  ขณะที่
ประเด็น หรือภาพทีส่ อื่ ออกมาจากภาพยนตร์นนั้ ท�ำให้ลดทอนปัญหา
ที่แท้จริง และท�ำให้เรื่องนี้ออกมาสวยหรูเกินไป

ทีน่ า่ สนใจ คือ รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็น
รัฐที่ร�่ำรวย มั่งคั่งในเชิงอุตสาหกรรม ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิง
และเป็นประตูการค้าของภาคตะวันตกของอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิง่
มุมไบ ที่ถือว่าเป็นเมืองหลวงทางการเงินและสถาบันทางการเงิน
รวมถึงเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นที่ส�ำคัญอีกด้วย
Bollywood จึงเป็นส่วนส�ำคัญทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มระหว่างวัฒนธรรม
กับเศรษฐกิจ ภาพยนตร์อินเดีย นอกจากให้ความเพลิดเพลินแก่
ผู้ชมแล้ว กลับเป็นที่ชื่นชม จดจ�ำ จนท�ำให้รากฐานของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เข้มแข็งไปพร้อมๆ กับวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่มีอัตลักษณ์
อันมีชอื่ เสียง เป็นลายเซ็นส่วนตัวทีโ่ ลกจดจ�ำ สามารถน�ำมาเชือ่ มโยง
กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างไม่ยากเลย

การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
สู่โอกาส และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมของอินเดียมีความเด่นชัด ทัง้ รูปแบบ
การใช้ชีวิต เสื้อผ้า อาหาร การเต้นร�ำ  บทเพลง การแสดง รวมไปถึง
สถาปัตยกรรม ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัว เป็นบริบททีป่ ระชาชน
จากทั่วโลกรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงได้เป็นอย่างดี
ค�ำว่า Bollywood เกิดจากการรวมชื่อของ บอมเบย์ (ปัจจุบัน
เรียกมุมไบ) กับค�ำว่า Hollywood โดยศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ Bollywood ตั้งอยู่ในเมืองมุมไบ ขณะที่ภาพยนตร์อินเดีย
ทุกเรื่องไม่ได้เป็นผลิตขึ้นจาก Bollywood เสมอไป
อิ น เดี ย เป็ น ประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ในด้ า นภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมากๆ ถ้าว่ากันด้วยเรื่องจ�ำนวนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์อินเดียมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2019 ได้มี
ภาพยนตร์ออกฉายมากถึง 2,446 เรื่อง
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
drphotjai@gmail.com
นั ก สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ บบบู ร ณาการ ด้ ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร
จนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

