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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหภาพยนตรซึ่งเปนผลงานการกํากับโดยสัตยาจิต เรย ทางดานโครงสรางการเลา
เรื่อง รูปแบบของโครงเรื่อง และแบบจําลองคูตรงขามตามแนวโครงสรางนิยม การวิเคราะหเนื้อหาตามผังแสวงหาและ
สี่เหลี่ยมสัญญศาสตร รวมทั้งการศึกษาภาพยนตรดานมุมกลอง การจัดองคประกอบ การลําดับภาพ การใชเสียงประกอบ
และศึกษาระบบการเลาเรื่องที่สัมพันธกับสื่อ ประเภทของเรื่อง วัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะตนของสัตยาจิต เรย ในฐานะ
ผูกํากับการแสดง
ผลการวิจัยพบวา โครงเรื่องมีลักษณะเปนดรามา (Drama) นอย จนบางครั้งไมสามารถเลาเปนเรื่องยอได ใชบทสนทนา
และบทพูดบรรยายนอยมาก สวนใหญใชการสื่อความหมายดวยองคประกอบภาพ (Mise-en scence) การลําดับภาพ เสียง
ประกอบและดนตรีเปนสําคัญ มีความโดดเดนมากในเรื่ององคประกอบภาพ ภาพที่นําเสนอจะเปนการถายทอดสื่อถึงอารมณ
ความรูสึกนึกคิดที่ตัวละครเผชิญอยู
เรื่องราวที่เกิดขึ้นสวนใหญเกี่ยวของกับแควนแบงกอล และใชภาษาแบงกลี (เวนเรื่อง Shantranj Ke Khilari เทานั้นที่
เนื้อเรื่องเกิดในอุตระประเทศ และใชภาษาอูดู (Urdu) และนิยมดัดแปลงเนื้อเรื่องจากนวนิยายและเรื่องสั้น) เนื้อหาอาจแบง
ได 4 กลุมใหญคือ
1. การตั้งคําถามกับสังคมและวัฒนธรรมที่กําลังเปลี่ยนไป
2. การตั้งคําถามเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) บทบาทและความสัมพันธของหญิงและชายในสังคมฮินดูที่กําลังจะตอง
เปลี่ยนแปลง
3. การตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตในเมืองใหญ เชน กัลกัตตาของคนหลายกลุม หลากวรรณะ ชีวิตและคานิยมของสังคม
เมืองที่ทําใหคุณคาของมนุษยเปลี่ยนไป
4. การตั้งคําถามเกี่ยวกับอํานาจสวนกลางของรัฐ ของจักรวรรดินิยม ของทุนนิยม โดยที่เนื้อหาแตละกลุมนั้นจะ
ออกมาเปนชุดในแตละชวง ดังนี้
ชวงทศวรรษ 1950 เนนที่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ชวงทศวรรษ 1960 เนนที่เรื่องเพศสภาพ
ชวงทศวรรษ 1970 เนนที่เรื่องปญหาและคุณคาและจริยธรรมของมนุษย
ชวงทศวรรษ 1980 เนนเรื่องอํานาจและการขบถตออํานาจ

*

บทความนี้คัดยอมาจากรายงานวิจัยเรื่องจินตทัศนทางสังคมและกลวิธีการเลาเรื่องในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย ซึ่งไดรับเงินทุนสนับสนุน
จากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพยนตรของสัตยาจิต เรย ที่เปนขาวดําจะเดนในการสื่อความหมาย และมีสุนทรียะทางดานภาพยนตรที่เดนกวา
ภาพยนตรสีในสวนนี้
ABSTRACT
The aims of this research are to analyse the films directed by Satyajit Ray in the narrative structure, the
patterns of plot and the model of binary oppositions of structuralism; to analyse their contents based on the quest
model, and the semiotic square; to study the film language regarding point of view, the mise en scene, the
montage, and the use of sound effect; and to study the narrative system in relation to the media, the types of the
story, and the auteurship of Satyajit Ray.
The results of the research find that the plots lack dramatic aspects so much that sometimes they cannot be
drawn out to be a synopsis. They also lack dialogues and narrative lines. The contents are mostly represented
by mise en scene, montage, sound effect, and music. The outstanding element is the mise en scene. The images
presented represent the feelings and the emotions of the dramatic personal.
The stories are mostly about Bengal region and the Bangali language is used (except "Shantranj Ke Khdari"
which has Ultrabradet as a setting and in which Urdu is spoken). The adaptation of novels and short stories are
widely used. The stories can be categorised into 4 groups, namely:
1. the questions about the changing society and culture.
2. the question about the gender, the role, and the interrelation of opposite sexes in the Hindu society
which are to be changed.
3. the question about life in a big city like Calcutta, where live people of many groups, many classes; and
also about life and values in the big city which affect human values.
4. the question about the central power of the government, of the Imperialism, and of Capitalism; the
contents of each group can be sub-divided according to the era, namely:
4.1 the fifties: the change of society and primitive culture is focused
4.2 the sixties: the gender is focused
4.3 the seventies: the problem of human values and morality is focused
4.4 the eighties: the power and its rebellion are focused
The black-and-white films of Satyajit Ray are outstanding in communicating and have more
cinematographic aesthetic than his coloured films.

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ในอารยธรรมของมนุษยชาตินั้น ชีวิตของมนุษยเรา
ตองมีความเกี่ยวของกับการเลาเรื่อง (Storytelling) และ
เรื่องเลา (Narrative) มาโดยตลอด โดยแรกสุดมนุษยอาจใช
เรื่ อ งเล า เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะ และความเป น มาของ
ธรรมชาติ หรือไมก็เพื่อบันทึกและบอกเลาความเปนไป
ของสังคมและตนเอง หรือในบางครั้งก็เพื่อแสดงออกถึง
ความคิดความรูสึกที่ฝงอยูในเบื้องลึกของจิตใจเปนตน จะ
เห็นไดวา มนุษยเรานั้นใชกลวิธีของการเลาเรื่องนี้ไปเพื่อ
ประโยชนของชีวิตในบริบทที่แตกตางกันออกไป
แนวความคิดดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาแตสมัยอริสโตเติ้ล
(Aristotle) นั้นมองวา เรื่องเลาตาง ๆ เปนความพยายามของ
มนุษยที่จะลอกเลียนแบบธรรมชาติ นั่นคือ มองวาเรื่องเลา
นั้นเปนเงาสะทอนในกระจกของโลกจริง (Real World) องค
ประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในเรื่องเลาลวนมีจุดมุงหมายเพื่อ
บอกเลาความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคม อยางไรก็ตามมุม
มองร ว มสมั ย กลั บ มองว าเรื่ อ งเล านั้ นมิ ไ ด ส ะท อ นความ
เปนจริง (Reality) หากแตเปนกลวิธีในการประกอบสราง

(Construction) ความเปนจริงที่เปนไปได (Potential Reality)
ของโลกที่เรารับรู หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “จินตทัศนทาง
สังคม (Social Imagination)” จากฐานคติใหมนี้ ทําให
จุดมุงหมายในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเลา และการเลา
เรื่องเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมามุงเนนที่จะศึกษาตรรกะ
ภายใน (Internal Logic) ของเรื่องเลานั้น เพื่อที่จะคนหา
คําตอบวา ความเปนจริงที่ถูกสรางขึ้นมานั้นคืออะไร ใชกล
วิธีการใดในการสรางขึ้นมา และสรางขึ้นมาเพื่อเปาหมาย
ใด
ภาพยนตรเปนสื่อหนึ่งที่ใชกลวิธีของการเลาเรื่อง ใน
การสื่อสารความเปน จริงที่ผูส รางภาพยนตรตองการให
ผูชมภาพยนตรไดรับรู และอาจเปนสื่อที่สามารถใชกลวิธี
ของการเลาเรื่องนี้ไดอยางสัมฤทธิ์ผลที่สุดสื่อหนึ่ง อยางไร
ก็ตาม การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการเลา เรื่อ งใน
ภาพยนตร หรือการศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตร ยังมีอยูเปนจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับการศึกษา
วิจัยสาขาอื่น ความเขาใจ และความสามารถในการอธิบาย

เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของภาพยนตรนั้น จึงอาจจะยัง
มีขอบเขตที่ไมกวางขวางนัก
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้เ ลือ กศึกษาจากภาพยนตรข อง
สัตยาจิต เรย ผูกํากับภาพยนตรชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง เหตุ
ที่เลือกภาพยนตรของสัตยาจิต เรย มานั้น เนื่องดวยยังมี
ผู ส นใจศึ ก ษากั น อยู น อ ยรวมทั้ ง ภาพยนตร แ ต ล ะเรื่ อ งมี
เนื้ อ หาที่ น า สนใจ นอกจากนี้ ภ าพยนตร ข องเรย ยั ง เป น
ภาพยนตรที่ตางจากภาพยนตรอินเดียที่คนทั่วไปเขาใจกัน
สัตตยาจิต เรย (Satyajit Ray ค.ศ. 1921-1992) เปน
ผูกํา กับ ภาพยนตรช าวอิน เดีย ผูมีชื่อ เสีย งที่สุดผูห นึ่ง ผล
งานของเรยนั้นไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในระดับ
นานาชาติ ทั้งจากเทศกาลภาพยนตรกรุงเบอรลิน เทศกาล
เมืองคานส หรือเทศกาลเมืองเวนิส ฯลฯ กอนเสียชีวิต เขา
ไดรับรางวัลพิเศษ Lifetime Achievement Award จาก
สถาบัน ภาพยนตรแ หง สหรัฐ อเมริก า (รางวัล Oscar)
สําหรับความทุมเท และผลงานทั้งหมดของเขา ผลงานทุก
ชิ้น ของเรยไ ดร ับ การยกยอ งวา มีค ุณ คา ทางศิล ปะและมี
กลวิธ ีก ารเลา เรื ่อ งที ่เ ปน เอกลัก ษณต า งจากภาพยนตร
อินเดียกระแสหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพยายามที่จะ
เสนอภาพของชนกลุ ม เล็ก ๆ ในสัง คม และภาพของ
ประเทศอิน เดีย ในอีก แงม ุม หนึ่ง ผลงานของเรยจ ึง เปน
ตัวอยางที่ดีของภาพยนตรนอกกระแสที่ผสานความเปน
เอเชีย และความเปน สากลเขา ไวด ว ยกัน ควรคา แก
การศึกษาคนควาอยางยิ่ง
การศึกษาวิเ คราะหจิ น ตทัศ น ทางสังคม และกลวิ ธี
การเลาเรื่องในภาพยนตรของสัตยาจิตต เรย จึงเปนการ
ศึกษาที่จะชวยเปดโลกทัศนเกี่ยวกับกลวิธีการเลาเรื่องใน
ภาพยนตรที่เปนมุมมองของชาวเอเชีย อันจะนําไปสูความ
เขาใจและการพัฒนา “วิถีแหงการสรางสรรคแบบเอเชีย”

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหภาพยนตรดานโครงสรางของการ
เลาเรื่อง รูปแบบของโครงเรื่อง และแบบจําลองคูตรงขาม
ตามแนวโครงสรางนิยม (Structuralism)
2. เพื่อวิเคราะหเนื้อหาของภาพยนตรตามแนวของจี
มารช (Greimas) โดยเนนการวิเคราะหผังแสวงหา (Quest
Model) และสี่เหลี่ยมสัญญศาสตร (Semiotic Square)
3. เพื่อศึกษาภาษาภาพยนตรดานมุมกลอง การจัด
องคประกอบภาพ การลําดับภาพ และการใชเสียงประกอบ

4. เพื่อศึกษาขนบของการเลาเรื่องที่สัมพันธกับสื่อ
ประเภทของเรื่องวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะตนของผู
กํากับภาพยนตร

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ทํ าการศึ ก ษาวิ เคราะห จิ น ตทัศ นท าง
สังคมและกลวิธีการเลาเรื่องในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย
จํานวนทั้งหมด 36 เรื่อง ซึ่งในจํานวนนี้เปนภาพยนตรที่
ไดรับการยกยองอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ และ
เปน ผลงานที่ เ คยได รับ รางวัล ออสการ จ ากสถาบั นภาพยนตร แ ห ง สหรั ฐ อเมริ ก าและได รั บ การยกย อ งให เ ป น
ภาพยนตรที่มีคุณคาทางศิลปะทั้งสิ้น

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งใน
ระดั บ วิ ช าการและในภาคปฏิ บั ติ ข องวงการวิ ชาชี พด า น
ภาพยนตรสําหรับในระดับวิชาการจะสามารถนําผลการวิจัย
เปนองคความรูใหมในการศึกษาถึงกลวิ ธีการเล าเรื่ องใน
ภาพยนตร การใชภาษาภาพยนตร ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูกํากับภาพยนตรกับขนบการเลาเรื่อง และ
บริบทของวัฒนธรรมสังคม นอกจากนี้ยังเปนขอมูลในการ
ศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหละเอียดลึกต อไป เช น การศึ กษา
ดานภาพยนตรกับสังคม เปนตน

วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัย “จินตทัศนทางสังคมและกลวิธีการเลาเรื่อง
ในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย ” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ในลักษณะการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตร (Content Analysis) เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในการสื่อความ
หมายของภาพยนตร และกลวิ ธี ก ารสื่ อ ความหมายที่ ผู
สรางสรรคไดคัดเลือกมาใช โดยศึกษาจากภาพยนตรของ
สัตยาจิต เรย ผูกํากับภาพยนตรชาวอินเดียที่มีชื่อเสียง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ภาพยนตรของสัตยาจิตต เรย ซึ่งเปนผลงานการ
กํากับและการสรางสรรคตลอดชีวิต รวมทั้งสิ้นจํานวน 36
เรื่อง ดังนี้
(ค.ศ.) 1955 Pather Panchali (Song of the Road)
1956 Aparajito (The Unvanquished)

1958 Parash Pathar (The Philosopher’s Stone)
1958 Jalsaghar (The Music Room)
1959 Apu Sansar (The World of Apu)
1960 Devi (The Goddess)
1961 Teen Kanya (Three Daughters)
1961 Rabindranath Tagore
1962 Kanchenjungha
1962 Abhijan
1963 Mahanagar (The Big City)
1964 Charulata (The Lonely Wife)
1964 Two
1965 Kapurush-o-Mahapurush
1966 Nayak (The Hero)
1967 Chiriakhana
1968 Goopy Gyne Bagha Byne (The
Adventures of Goopy and Bagha)
1969 Arayer Din Ratri (Days and Nights in
the Forest)
1970 Pratidwandi (The Adversary) (Siddharatha and the City)
1971 Seemabhaddha (Company Limited)
1971 Sikkim
1972 The Inner Eye
1973 Asani Sanket (Distant Thunder)
1974 Sonar Kella (The Golden Fortress)
1975 Jana Aranya (The Middle Man)
1976 Bala
1977 Shantranj Ke Khilari (The Chess Players)
1978 Joi baba Felunath (The Elephant God)
1980 Hirak Rajar Dese (The Kingdom of
Diamonds)
1980 Pikoo (Pikoo’s Day)
1981 Sadgati
1984 Ghare Baire (The Home and the
World)
1987 Sukumar Ray
1989 Ganasatru (An Enemy of the People)

1990 Sakha Pradakha (Branches of the
Tree)
1991 Agantuk (The Stranger)
(ภาพยนตรสวนใหญมีคําบรรยายภาษาอังกฤษใตภาพ
(English Subtitled)

การดําเนินงานวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับสัตยาจิต เรย และภาพยนตรอินเดียโดยทั่วไป รวบรวมภาพยนตรของสัตยาจิต เรย ที่ปรากฏอยูในรูปวิดีโอเทป หรือ
สื่ อ อื่ น ๆ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ภ าพยนตร ที่ ร วบรวมได อ ย า ง
ละเอียด โดยกําหนดใหผูวิจัยทั้งสองคน (รัตนา จักกะพาก
และ จิรยุทธ สินธุพันธ) ดูภาพยนตรทั้งหมดคนละ 2 รอบ
โดยรอบแรกตางคนตางวิเคราะหภาพยนตรทั้งหมดตาม
กรอบแนวคิด ที่ต กลงกัน เมื่อ เสร็จ สมบูร ณใ นรอบแรก
จะนําผลการศึกษาวิเคราะหของผูวิจัยทั้ง 2 คนมารวม
พิจารณาถึงจุดรวมและจุดตางของผลการศึกษาวิเคราะห
ของกันและกัน แลวรวมกันดูภาพยนตรดังกลาวพรอมกัน
อีกรอบโดยทําการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต
กรอบความคิดของการศึกษากลวิธีการใชภาษาภาพยนตร
เพื่อการเลาเรื่อง โครงสรางของการเลาเรื่องและเนื้อหาของ
ภาพยนตร และจินตทัศนทางสังคมเปนหลัก หลังจากนั้น
จึงหาขอสรุปรวมกันอีก 1 รอบ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหขอ มูล ในการศึกษาครั้ง นี้จ ะแบงออก
เปน 2 สวน
1. การศึกษาภาพยนตรในระดับเนื้อความ
นพพร ประชากุล ไดบรรยายไววา การศึกษาการเลา
เรื่องเลาในระดับเนื้อความนี้มีวัตถุประสงคที่จะดูวา “เรื่อง
เลาประกอบสราง (Constructed) ขึ้นมาอยางไร มีแบบแผน
ตรรกะภายในอยางไร และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะดูวาการ
เดินเรื่อ ง หรือ องคประกอบของเรื่อ งนั้นถูกกํ าหนดดว ย
ขนบหรือกติกา (Conventions) อะไรบาง”
นั่ น คื อ การศึ ก ษาที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ก ารศึ ก ษา
วิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนเรื่องเลา
นั้นอันไดแก องคประกอบดานตาง ๆ ดังนี้

- สถานที่ (Space)
- เวลา (Time)
- ตัวละคร (Character)
- การเรียงลําดับเหตุการณ (Plot Outline)
- มุมมองในการเลาเรื่อง
- วิธีในการเลาเรื่อง
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาการเลาเรื่องนั้นยังมีอีกสิ่ง
หนึ่งที่จะลืมเสียไมได คือ ขนบของการเลาเรื่องที่สัมพันธ
กับตัวสื่อ การศึกษาเรื่องเลาในภาพยนตรจึงตองใหความ
สําคัญ แกการวิเคราะหเทคนิคในการสื่อความหมายของ
ภาพยนตร หรือที่เรียกกันวาภาษาของภาพยนตร (Film
Language) ดวยอันไดแก
- มุมกลอง และระยะหางของกลอง
- การจัดองคประกอบภาพ
- การเรียงลําดับภาพ
- การใชเสียงประกอบ
2. การศึกษาในระดับโครงสราง
สําหรับการศึกษาการเลาเรื่องในระดับโครงสรางนั้น
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย ตั้งขอสังเกตไววาเปนความพยายาม
ที่จะคนลึกลงไปเพื่อหาไวยากรณ หรือกฎเกณฑของการ
เลาเรื่อง “โดยมีความเชื่อวานาจะมีไวยากรณที่เปนตัวกํากับ
หรือเปนตัวกําหนดที่ทําใหเราเห็นโครงสรางความสัมพันธ
ของหนวยตางๆ ในเรื่องเลา”
การศึกษาในระดับโครงสรางนี้เปนที่นิยมศึกษากัน
มาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กั บ ข อ มู ล ประเภทคติ ช น (เช น
Vladimir Propp ชาวรัสเซียไดริเริ่มศึกษาโครงสรางของ
นิทานพื้นบานรัสเซีย) แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาเรื่อยมา
จนกระทั่งไดไวยากรณที่เปนสูตรสําหรับการวิเคราะหอยู
ชุดหนึ่ง นั่นคือ ผังแสวงหา (Quest Model) และสี่เหลี่ยม
สัญญศาสตร (Semiotic Square) ของ A. J. Greimas และ
แบบจําลองคูตรงขามหรือผังทวิภาวะ (Binary Model) ของ
Levi-Strauss
อยางไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้การวิเคราะหโครง
สรางการเลาเรื่องนี้เปนเครื่องมือตรวจสอบผลการวิจัยที่
ผูวิจัยพยายามทดลองคนหาไวยากรณของการเลาเรื่องใน
ภาพยนตรทั้ง 36 เรื่อง ของสัตยาจิต เรย ดวยตนเอง และ
พบองคความรูใหมทางดานภาพยนตรและไวยากรณการ

เล า เรื่ อ งในภาพยนตร ซึ่ ง เป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ทั้ ง ต อ
วงการวิชาชีพและวิชาการดานภาพยนตรตอไป

ผลการวิจัย
การศึกษาจินตทัศนทางสังคมและกลวิธีการเลาเรื่อง
ในภาพยนตรของสัตยาจิต เรยนี้ มีจุดประสงคสําคัญที่จะ
ศึกษาทําความเขาใจในโลกแหงความหมาย อันถูกสรางขึ้น
และไดรับการถายทอดผานสื่อภาพยนตรและวิถีการมอง
โลกของผูกํากับภาพยนตรผูมีบทบาทยิ่ง การนําเสนอขอ
มูลจึงพยายามที่จะใหภาพแหงความสัมพันธระหวางโลก
ของผูกํากับภาพยนตรผูนี้กับโลกแหงเรื่องเลาที่ตองอาศัย
ความเขาใจของผูรับสาร ในการที่จะเติมเต็มใหความหมาย
นั้นมีความสมบูรณ โดยจะนําเสนอเนื้อเปน 3 สวนที่เกี่ยว
เนื่องกันอยู คือ
1. ภูมิหลังและผลงานดานตางๆของสัตยาจิต เรย
2. ภาพยนตรของสัตยาจิต เรยและการวิเคราะห
3. ทฤษฎี ภ าพยนตร แ ละขนบในการนํ า เสนอที่
เดนชัดในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย
สวนที่ 1 ภูมิห ลัง และผลงานดา นตา งๆ ของสัต ยา
จิต เรย
ในป ค.ศ. 1912 ดาดาซาเฮป ฟลเก (Dadasaheb Phalke)
ผูไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงภาพยนตรอินเดียไดนํา
ภาพยนตรเรื่อง ราชาหริจันทร (Rajah Harischandra) อันดัด
แปลงจากเรื่องราวในมหาภารตยุทธออกฉายภาพยนตรเรื่อง
นี้นับเปนจุดเริ่มตนของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก จํานวนโรงภาพยนตร 13,000 โรง
ทั่วประเทศ ภาพยนตรจํานวนกวา 900 เรื่องในแตละป ผูชม
850 ลานคนในประเทศ และอีกมากมายในทวีปเอเชี ย
แอฟริกา ฯลฯ1 บงบอกไดดีถึงความนิยมตอภาพยนตร
อินเดียในฐานะสิ่งบันเทิงสําหรับชนทุกหมูเหลาที่แพรขจาย
ออกไปอยางรวดเร็ว
ด วยลั กษณะทางกายภาพของประเทศอิ นเดี ย นั้ น มี
อาณาบริ เวณกว างใหญ ไพศาล ประกอบด วยผู ค นหลาก
เผาพันธุ อีกยังมีภาษาราชการที่ใชกันอยูถึง 19 ภาษา โดยทั้ง
นี้ยังไมกลาวถึงภาษาถิ่นอีกจํานวนนับไมถวน อุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศอินเดียจึงจําตองกระจายออกไปตาม
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เมื อ งใหญ ข องแต ล ะเแว น แคว น และสร า งขึ้ น ในภาษา
ราชการของแตละรัฐเปนสําคัญ อาทิ ภาพยนตรภาษาฮินดีก็
จะสรางขึ้นที่เมืองบอมเบย (Bombay)2 ภาพยนตรภาษาทมิฬ
ก็จะสรางขึ้นที่นครมัทราส (Madras)3 ในรัฐทมิฬ ภาพยนตร
ภาษามาลายาลัมที่นครโคชิน (Kochin) ในรัฐเกราละ หรือ
ภาพยนตรภาษาเบงกาลีที่นครกัลกัตตาในรัฐเบงกอล
กระนั้น ความพยายามที่จะสรางภาพยนตรเพื่อชาว
อิ น เดี ย ทั้ ง ประเทศก็ ยั ง ดํ า รงอยู และคงด ว ยเหตุ นี้ เ องที่
ภาพยนตรอินเดียโดยมาก จึงมักที่จะสรางขึ้นจากเรื่องราว
อันเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป หรือไมก็มักจะเต็มไปดวยฉาก
ตอสู ฉากเตนระบําและฉากรองเพลง ดวยหวังวาจะทําให
ผูชมที่ไมอาจเขาใจภาษานั้น ๆ สามารถไดรับความบันเทิง
เชนเดียวกัน ภาพยนตรภาษาฮินดีที่สรางขึ้นในบอมเบยนั้น
ประสบความสําเร็จในการนี้มาก และไดรับความนิยมอยาง
กวางขวางกวาภาพยนตรที่สรางขึ้นในภาษาอื่นๆ กระทั่ง
วงการภาพยนตร ใ นบอมเบย ไ ด เ ติ บ โตขึ้ น เป น อุ ต สาหกรรมบันเทิงขนาดใหญที่ไดรับการขนานนามวา“บอลลีวูด” (Bollywood)
ภาพยนตร อิ น เดี ย ส ว นใหญ นั้ น ถู ก สร า งขึ้ น มาตาม
สูตรสําเร็จนี้เรื่อยมา ตราบกระทั่งในป ค.ศ. 1955 เมื่อภาพยนตรเล็ก ๆ เรื่อง Pather Panchali โดยผูกํากับหนาใหมจาก
กัลกัตตาไดรับเชิญใหออกฉายอยางเงียบๆเปนครั้งแรกที่
The Museum of Modern Arts (MOMA) ในมหานคร
นิวยอรค และไดนํา ออกฉายในประเทศอิน เดีย ภายหลั ง
ภาพยนตรเรื่องนี้ไดรับเสียงชื่นชมและคําวิจารณอันดียิ่ง
จากผูชมที่เขาชมภาพยนตรเรื่องนี้กันอยางกระตือรือรนทั้ง
ในอินเดียและสหรัฐฯ วงการภาพยนตรอินเดียจึงไดตระ
หนักถึงทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตภาพยนตร ที่
มิตองดําเนินตามสูตรสําเร็จของบอมเบย และโลกก็ไดยิน
เสียงสะทอนอันดังกองมาแตอนุทวีป ที่เลาขานถึงเรื่องราว
ชีวิตและปญหาอันจําตองเผชิญของผูคนที่อาศัยอยู ณ ที่แหง
นั้น ในทวงทํานองอันงดงามและฝงรากลึกในวัฒนธรรม
แหงตน ผูกํากับภาพยนตรที่กลาวถึงนั้นมีนามวา สัตยาจิต
เรย

2
3
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สวนที่ 2 ภาพยนตรของสัตยาจิต เรย และการ
วิเคราะห
ผูวิจัยมุงที่จะวิเคราะหภาพยนตรขนาดยาวที่สรางขึ้น
เพื่อฉายตามโรงภาพยนตรเปนสําคัญ เวนแต Parash Pather
(1958) และKapurush-o-MahaPurush (1965) ที่ไมสามารถ
ตามหาภาพยนตร ไ ด และทั้ ง นี้ จ ะไม นํ า ผลงานประเภท
ละครโทรทัศนที่นําออกอากาศทางโทรทัศน เชน Sadgati
(1981) และสารคดีขนาดสั้นคือ Rabindranath Tagore
(1961), Chiriakhana (1967), Two (1964), Sikkim (1971),
The Inner Eye (1972), Bala (1976) และ Sukumar Ray
(1987) มาวิเคราะห เนื่องจากงานสารคดีและงานจินตคดี
นั้น มีธรรมชาติและจุดมุงหมายที่แตกตางกัน อีกทั้งงาน
เหลานี้ยังไมเปนที่แพรหลายโดยทั่วไป จึงไมสามารถหา
ชมได นอกจากนี้แลวผลงานอีกกลุมหนึ่งที่ไมสามารถนํา
มารวมวิเคราะหไดก็คืองานภาพยนตรสําหรับเด็กอันไดแก
Goopy Gyne Bagha Byne (1968), Sonar Kella (1974), Joi
Baba Felunath (1978), Hirak Rajar Dese (1980) และ
Pikoo (1980) ดวยเหตุผลเดียวกันก็คือ ภาพยนตรเหลานี้ไม
เปนที่แพรหลายนอกรัฐเบงกอล อีกทั้งยังไมสามารถหาชม
ไดในภาษาอื่นนอกจากภาษาเบงกาลี อยางไรก็ตามก็นาที่
จะมีการศึกษาภาพยนตรทั้งสองกลุมนี้ตอไปในโอกาสหนา
ดวยยังไมเคยมีรายงานฉบับใดไดศึกษาวิเคราะหไว
สรุ ป ผลการวิจั ย ในส วนนี้ผู วิจั ย จะแบง เนื้ อ หาออก
เปน 2 กลุม คือ
2.1. ภาพรวมของภาพยนตรขนาดยาวที่กํากับโดย
สัตยาจิต เรย
2.2. บทวิเคราะหเนื้อหาและการเลาเรื่องของภาพยนตร
2.1 ภาพรวมของภาพยนตรขนาดยาวที่กํากับโดยสัต
ยาจิต เรย
ภาพยนตรทั้งหมดของสัตยาจิต เรย ที่ผูวิจัยนํามา
วิเคราะหนั้นมีเพียงจํานวน 2 เรื่องเทานั้นที่สรางขึ้นเปน
ภาษาฮิ น ดีแ ละมี ฉ ากตามท อ งเรื่ อ งที่ มิใ ช รั ฐ เบงกอล คื อ
ภาพยนตรเรื่อง Shatranj Ke Khilari (1977) และภาพยนตร
เรื่อง Sadgati (1981) นอกเหนือจากนี้แลวลวนแตเปนภาพยนตรภาษาเบงกาลีที่มีเหตุการณตามทองเรื่องอันเกี่ยวของ
กับชีวิตของผูคนในแควนเบงกอลในนครกัลกัตตา ทั้งนี้
เพราะสิ่งที่สัตยาจิต เรย ถือเปนรากฐานของเขานั้นคือ แนว

คิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งใจความแหงความเปน
มนุษยนี้เองที่เปนเนื้อหาอันสําคัญในภาพยนตรของสัตยา
จิต เรย
ภาพยนตรของเขานั้นเกี่ยวของกับมนุษยที่ตกอยูใน
ภาวะที่จะตองเผชิญกับความขัดแยงทางศีลธรรม (Moral
Conflict) และสิ่งที่เขาสนใจก็คือ ความคิดเชิงศีลธรรม
(Moral Attitude) ของตัวละครนั้นๆ เนื้อเรื่องของภาพยนตรของเขาทั้งหมดจึงเกี่ยวของกับมนุษยที่ตองเผชิญกับ
ความขัดแยงระหวางสิ่งที่ตนเองตองทํากับสิ่งที่ควรจะทํา
เมื่อเราพิจารณาดานเนื้อหาแลว เราอาจแบงชวงการ
เปลี่ยนแปลงของภาพยนตรขนาดยาวของเขาออกไดเปน 3
กลุมคือ
1. กลุมภาพยนตรในระยะแรกเปนภาพยนตรแนว
ยอนยุค (Period Film) เชน Pather Panchali (1955),
Aparajito (1956), Jalsaghar (1958), Apu Sansar (1959),
Devi (1960) และ Teen Kanya (1962)
2. กลุมภาพยนตรในชวงป ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1975
อันเปนภาพยนตรที่มีฉากหลังตามทองเรื่องเปนเหตุการณ
รวมสมัย สวนใหญเนนวิถีการดําเนินชีวิตของครอบครัว
ชนชั้นกลางทามกลางปญหาของเมืองใหญและความขัด
แย ง ทางศีล ธรรมตาง ๆ เช น Kanchanjungha (1962),
Mahanagar (1963), Kapurush-O-Mahapurush (1965),
Nayak (1966), Aranyer Din Ratri (1969), Pratidwandi
(1970), Seemabhaddha (1971) และ Jana Aranyer (1975)
ยกเวน Charulata (1964) ที่เปนเหตุการณในเบงกอล
ระหวางชวงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 และ Ashani
Sankeet (1973) ที่เปนเรื่องในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
3. กลุ ม ภาพยนตร ใ นช ว งสุ ด ท า ยของชี วิ ต นั บ แต
ภาพยนตรภาษาฮินดีเรื่องแรก
Shantranj Ke Khilari (1977), Sadgati (1981), Ghare
Baire (1984),
Ganasatru (1989), Sakha Pradakha (1990) และ
Agantuk (1991)
ในชวงสุดทายของชีวิตนั้น สัตยาจิต เรย หันกลับมา
สรางภาพยนตรแนวยอนยุคอีกครั้ง นาสังเกตวา การที่เขา
หันกลับไปสูแนวทางของภาพยนตรยอนยุคนั้น สวนหนึ่ง
อาจเปนการตอบโตตอการปกครองกึ่งเผด็จการของนาง
อินทิรา คานธีที่เนนนโยบายชาตินิยมฮินดู ภาพยนตรของ
เขาในชวงนี้แมจะมีจํานวนนอย แตก็มีเนื้อหาวิพากษการ

ปกครองของรัฐและความเชื่อหลักอยางเห็นไดชัด มีการตั้ง
คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ตั ว ตนและความเชื่ อ ของชนชั้ น กลางใน
อินเดีย
ตัวละครในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย นั้น มักจะเปน
คนเล็กๆที่ไมไดมีความสําคัญอะไรมากตอการเปลี่ยนโลก
เมื่อชีวิตของคนเล็ก ๆ เหลานี้ถูกมองผานสายตาของสัตยา
จิตแลว ชีวิตเล็ก ๆ ก็กลายเปนบทวิพากษตอสังคมหรือตอ
โลกได
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ตัวละครที่มีความสําคัญ
ตอเรื่องในภาพยนตรของเขานั้นมักจะเปนผูหญิง ไมวาจะ
เปน สรโปชญะมารดาของอาปูใน Pather Panchali และ
Aparajito, ดรญา (Dorya) ใน Devi, อาราตีใน Mahanagar
หรือ ระตันและมรินโมยีใน Teen Kanya ทั้งนี้อาจเปนดวย
วา ผูหญิงนั้นเปนตัวแทนของครัวเรือน อันเสมือนจักรวาล
เล็กๆ (Microcosmos) ที่ใกลชิดกับผูชม และสามารถดึงผูชม
ใหคลอยตามไดงาย การที่สัตยาจิต เรย วางตัวละครผูหญิง
ใหเผชิญกับ ปญหาที่บางครั้งอาจดูเปนเรื่องธรรมดาของ
ชี วิ ต หากโดยแท แ ล ว ป ญ หานั้ น เป น ผลสะท อ นมาจาก
ปญหาของสังคมภายนอก ทัศนคติและการเผชิญหนาตอ
ปญ หาของคนเล็ ก ๆ เหล า นี้ จึ ง เปน ดั่ ง การเผชิ ญ หน า ต อ
จักรวาล (Macrocosmos)
2.2 บทวิเคราะหเ นื้อหาและการเลาเรื่องของภาพยนตร
จากการศึกษาวิเคราะหภาพยนตรเรื่องสําคัญของสัต
ยาจิต เรย พบวา ภาพยนตรของสัตยาจิต เรย นั้นมักจะเลา
เรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแยงของประเพณีและความเปน
สมัยใหม (Tradition-Modernism) ชนบทกับเมือง (LandCity) บานกับโลก (Home-World) ความเปนหญิงและความ
เปนชาย (Femininity-Masculinity) กวีศาสตรและการเมือง
(Poetic-Politic) ศีลธรรมและความปรารถนา (Moral-Desire)
ศูนยกลางและชายขอบ (Centre-Margin) ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธของเนื้อหาของภาพยนตรทั้งหมดกับคูตรง
ขามทางความคิดนี้ สามารถแยกแยะหนวยความหมายหลัก
ที่สัมพันธกันได 2 คูหนวยความหมายดวยกัน คือ
1. คู ค วามขั ด แย ง ระหว า งสั ง คมประเพณี กั บ โลก
สมัยใหม
2. คูความขัดแยงของความเปนมนุษยกับพันธนาการ
ทางจิตสํานึก

ภายใตโครงสรางทางความคิดดังกลาว สัตยาจิต เรย
ได ส ร า งสรรค เ รื่ อ งเล า ที่ วิ พ ากษ ค วามเป น ไปของสั ง คม
ผานเรื่องราวและเหตุการณในชีวิตของตัวละครอันหลาก
หลายและผันแปรไปในภาพยนตรแตละเรื่อง
สวนที่ 3 ทฤษฎีภาพยนตรและขนบในการนําเสนอที่
เดนชัดในภาพยนตรของสัตยาจิต เรย
สัตยาจิต เรย ในฐานะ “Auteur”
สัตยาจิต เรย เปนผูกํากับภาพยนตรอีกผูหนึ่งที่
สามารถเรียกไดวาเปน Auteur อยางแทจริง ดวยเขาคอนขาง
ที่จะมีบทบาทอยางมากในทุกๆ ดานของงานภาพยนตร นับ
แตการเลือกเรื่ อง การเขียนบทภาพยนตร การคัดเลือกตัว
แสดง การออกแบบ การถายภาพ การกํากับการแสดง การ
ประพันธดนตรีประกอบ หรือแมกระทั่งการออกแบบแผน
ประชาสั ม พั นธ ที่ เ ขาทํ า เองเกื อ บหมดทุ กอย าง ดั งนี้ จึ ง
เปนไปไดมากที่ในภาพยนตรจะมีองคประกอบบางประการ
ที่แสดงออกถึงตัวตนของเขา เหตุที่สัตยาจิต คอนขางที่จะมี
สิทธิ์ขาดในงานของเขานั้น อาจมาจากสภาวะการณของ
ภาพยนตรภาษาเบงกาลี ที่มิอาจจะสูกับภาพยนตรภาษาฮิน
ดีและภาษาทมิฬไดในเชิงธุรกิจ ดังนี้ สัตยาจิต เรย จึงได
กําหนดบทบาทของตนเองไว “ภายนอก” แวดวงของ “คน
ทําธุรกิจภาพยนตร” มาแตตน โดยมองวาตนเองนั้นเปน “ผู
สรางสรรคงานศิลปะ” อีกทั้งการที่ภาพยนตรของเขาไป
ชนะรางวั ล ในระดั บ นานาชาติ ม าหลายรางวั ล ก็ ทํ า ให
ผูรวมงานของเขาคอนขางที่จะยอมตามการตัดสินใจของเขา
สัตยาจิต เรย กับการสื่อสารดวยภาพยนตร
สภาพการณ ข องภาพยนตร ใ นเบงกอลมี ข อ จํ า กั ด
หลายประการสะท อ นให เ ห็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะบาง
ประการของภาพยนตรของสัตยาจิต เรย นั่นคือ ขนบหรือ
แนวทางของเรื่องที่เปน Intimate Drama กับขนบหรือ
แนวทางของการนําเสนออันเนนอารมณและบรรยากาศ ซึ่ง
เปนสวนสําคัญ ที่จะกําหนดองคประกอบอื่นๆ ในการสื่อ
ความหมายของภาพยนตรของเขา
ขนบหรือแนวทางของเรื่อง
ประเภทหรือตระกูลของภาพยนตร
ภาพยนตรสะทอนปญหาสังคม
รวมสมัย-ประวัติศาสตร

โครงสรางของเรื่อง
การลมสลายของวัฒนธรรมเกา
มนุษยตัวเล็กๆกับระบบสังคม
ประเภทของตัวละคร
ตัวละครฝายดี-ตัวละครฝายไมดี
ผูให-ผูรับ
พระเอกแหย-นางเอกแกรง
Irony ในตัวละคร
ฉากของทองเรื่อง
ภายในบาน
โตะอาหาร
ปา
กัลกัตตา

ขนบหรือแนวทางของการนําเสนอ
แรงบันดาลใจที่ทําใหเขาสรางภาพยนตรนั้นสืบเนื่อง
จาก Jean Renoir ผูกํากับภาพยนตรชาวฝรั่งเศสที่เขาไดพบ
ในกัลกัตตา และภาพยนตรเรื่อง The Bicycle Thief ของ
Vittorio De Sica โดยคุณลักษณะในงานภาพยนตรของผูกํา
กับทั้งสองนั้น ไดมีสวนชวยสองทางใหกับงานภาพยนตร
ของสัตยาจิต เรย อยูไมนอย ภาพยนตรเรื่องแรกของเขา จึง
ดําเนินรอยตามแนวทาง Neo-Realism อันมีลีลาที่จริงจัง
และความเสมือนธรรมชาติของภาพชีวิตประจําวัน และ
ภาพยนตร โ ดยส ว นใหญ ก็ จ ะอยู ใ นแนวทางที่ เ ป น ส ว น
ผสม ระหวางแนวทาง Neo-Realism กับแนวทาง Poetic
Realism อันเนนการดัดแปลงองคประกอบบางประการ
ของภาพชีวิตประจําวัน เพื่อผลทางอารมณและสุนทรียภาพ
ภาพยนตรชุดไตรภาคของ Apu จึงมีลักษณะและลีลาที่
คอนขางจริงจัง โดยที่ผูชมจะรูสึกประหนึ่งวาสัตยาจิต เรย
นํากลองภาพยนตร ไปถายเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ภาพยนตรเรื่องตอ ๆ มา สัดสวนของแนวทาง Poetic Realism ที่
เนนสุนทรียภาพและบรรยากาศของภาพยนตร ก็จะมีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลักษณะของเรื่องที่มีความขัดแยงแบบ
ละครมากขึ้น
สัตยาจิต เรย ไดละทิ้งความสมเหตุสมผลแบบ Realism
มาสูแนวทางที่หลากหลายขึ้น โดยเขาไดนําวิธีการบางประ
การของภาพยนตรในแนวทาง Expressionism มาใช เพื่อ
แสดงออกถึงจิตใตสํานึกและความรูสึกภายในของตัวละคร
เชน เรื่อง Nayak และ Pratidusandi ใน Shantranj Ke Khilari

เขาใชวิธีการนําเสนอที่ไมเหมือนธรรมชาติ (Stylization)
ของภาพการตูน และเสียงบรรยาย เพื่อเลาเรื่องในทวงทํา
นองเสียดสีและเยยหยัน เชน เรื่อง Shantranj Ke Khilari
จากผลการวิ จัยสรุป กลุมภาพยนตรตามแนวทางที่
ตางกัน ใหเห็นไดดังนี้
1. กลุ ม ภาพยนตร ที่ ค อ นไปในแนวทาง NeoRealism เชน ภาพยนตรชุดไตรภาคของ Apu โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่อง Pather Panchali ในป ค.ศ. 1955
2. กลุมภาพยนตรที่คอนไปในแนวทางของ Poetic
Realism หรือ Modified Realism เชน Devi, Jalsaghar,
Mahanagar, Teen Kanya, Aranyer Din Ratri, Seemabhaddha,
Jana Aranyer, Charulata, Ashani Sankeet และ Ghare
Baire
3. กลุมภาพยนตรที่ผสมผสานวิธีการของ Realism
กับ Expressionism เชน Nayak และ Pratidwandi
4. กลุมภาพยนตรที่ใชวิธีการนําเสนอที่ไมเหมือน
ธรรมชาติ (Stylization) เชน Shantranj Ke Khilari
5. กลุมภาพยนตรที่ใชแนวทาง Realism ของละคร
เวที เชน Ganasatru, Shaka Proshaka และ Agantuk
สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับภาพยนตรของสัตยาจิต เรย
1. โครงเรื่องมีลักษณะที่เปนดรามา (Drama) นอย
จนบางครั้งก็ไมสามารถที่จะเลาเปนเรื่องยอได
2. ใชบทสนทนาและบทพูดบรรยายนอยมาก สวน
ใหญใชการสื่อสารดวยองคประกอบภาพ (Mise-en Scene)
การลําดับภาพ (Montage) เสียงประกอบ และเสียงดนตรี
เปนสําคัญ โดยเฉพาะเรื่ององคประกอบภาพนั้นเดนมาก
เหมือนมีการพิจารณาวางแผนไว
3. เมื่อพิจารณาครั้งแรกมีลักษณะเปนแนวธรรมชาติ
นิยม (Naturalism) ที่พยายามเสนอภาพออกมาใหเหมือน
ชีวิตจริงจากมุมมองของผูเลาเองภายนอกตัวเรื่องใหมาก
ที่สุด หากดูหลาย ๆ ครั้งแลวจะเขาใจวาภาพที่สรางขึ้นมา
นั้นใชเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดและโลกที่ตัวละครหลัก
มองเห็น
4. นิยมใชเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับแควน
เบงกอล และใชภาษาเบงคลี (เวนแตเรื่อง Shantranj Ke
Khilari ที่เกิดในอุตระประเทศ และใชภาษา Urdu)
5. สวนใหญจะเปนเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนวนิยาย
และเรื่ อ งสั้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง นั ก เขี ย นชาวเบงกอลที่
สําคัญ เชน ทานฐากูร จะมีแต Ganashatru ที่ดัดแปลงจาก

En folksfiende ของ Henrik Ibsen นักเขียนชาวนอรเวย แต
ก็ดัดแปลงใหเปนเรื่องที่เกิดในเบงกอล
6. เนื้อหาอาจแบงไดเปน 4 กลุมใหญ
- การตั้งคําถามกับสังคมและวัฒนธรรมที่กําลัง
เปลี่ยนไป
- การตั้งคําถามเกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) บท
บาทและความสัมพันธของหญิงและชายในสังคมฮินดูที่
กําลังจะตองเปลี่ยนแปลง
- การตั้งคําถามเกี่ยวกับชีวิตในเมืองใหญ เชน
กัลกัตตาของคนหลายกลุม หลากวรรณะ ชีวิตและคานิยม
ของสังคมเมือง ที่ทําใหคุณคาของมนุษยเปลี่ยนไป
- การตั้งคําถามเกี่ยวกับอํานาจสวนกลางของรัฐ
ของจักรวรรดินิยม ของทุนนิยม
7. นาสังเกตวาเนื้อหาแตละกลุมนั้นจะออกมาเปน
ชุดในแตละชวง
ชวงทศวรรษที่ 1950 เนนที่ความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ชวงทศวรรษที่ 1960 เนนที่เรื่องเพศสภาพ
ชวงทศวรรษที่ 1970 เนนเรื่องปญหาของคุณคาและ
จริยธรรมของมนุษย
ชวงทศวรรษที่ 1980 เนนเรื่องอํานาจและการขบถ
ตออํานาจ
8. มีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งในการสรางภาพขาว-ดํา
เพื่อสุนทรียะและการสื่อสาร
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