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ABSTRACT 

 

In the past media portrayal, all of the leading characters in Thai films 

possessed the appearance which, in general, is contradictory to the typical Isaan looks, 

resulting in the casting of Isaan actors and actresses in such minor and less prestigious 

roles as house maids, taxi drivers and workers.  Two prominent Isaan actors, Panom 

Yeerum aka Jaa Panom and Petchtai Wongkumlao aka Mum Jokmok, have proven to 

be a real success and been acclaimed one of Thailand’s most demanded characters 

recently through their leading roles in several Thai films.  These two prominent 

characters have exhibited the explicit phenomenon of social assimilation and built a 

new facet of a group of regional people, the Northeasterners, in the Thai 

entertainment industry.  The success of selected films in which they were cast the 

leading roles not only connotes the two actors’ popularity but also suggests the social 

acceptance towards the norm of presenting the Isaan as the main leading characters in 
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Thai films.  This study explored the transitional change of these two actors through 

their portrayal in several successful Thai films in recent years and found that there are 

four influencing factors that support the successful path of Jaa Panom and Mum 

Jokmok in the Thai film industry.  The first and most influential factor is their 

remarkable talents, martial arts for Jaa Panom and comedian for Mum Jokmok, which 

builds the optimistic path to leading roles in the selected films.  The second factor is 

the role of television in promoting the two characters and helping the mass to 

recognize their abilities, leading to a stable acceptance towards them.  The third factor 

is positive identity pride in both characters which also helps them rise and emerge in 

the mainstream Thai society where the Central Thai culture and look is considered the 

most favored.  Identity pride in Jaa Panom and Mum Jokmok encourage them to feel 

confident in presenting their unique cultures and this gradually influences their fellow 

Isaan people to value their ethnic identity.  The last factor is the trend of popularity of 

Isaan culture which eases the path of achievement for Jaa Panom and Mum Jokmok in 

the Thai film industry.  Isaan people, who form the largest group of the country’s 

population, and their migration to other regions, form a strong group of consumers 

who are eager to ingest Isaan cultures while being away from home. 
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บทคัดยอ 

พนม  ยี่รัม หรือ จา พนม และเพช็รทาย วงศคําเหลา หรือหมํ่า จกมก ถือเปนนักแสดงชาว

อีสานท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวงการบันเทิง  ความสําเร็จของ

ภาพยนตรไทยท่ีนักแสดงท้ังสองแสดงในบทนําไมเพียงแตส่ือถึงความมีช่ือเสียงของบุคคลท้ังสอง

เทานั้น  แตกระแสการตอบรับท่ีดีของประชาชนตอภาพยนตรเหลานี้ยังส่ือใหเห็นถึงการยอมรับ

ของสังคมท่ีมีตอการเลือกนักแสดงอีสานใหรับบทนําในภาพยนตรท่ัวไป  นักแสดงท้ังสองทานได

แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณการกลืนกลายทางสังคม (social assimilation) และไดสราง

มุมมองใหมตออีสานในวงการภาพยนตรไทย  การเปล่ียนแปลงนี้ขัดตอความนิยมในสมัยกอนท่ี

วงการภาพยนตรไทยใหโอกาสเฉพาะนักแสดงท่ีมีรูปรางหนาตาดีเทานั้น ซ่ึงนิยามของคําวารูปราง
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หนาตาดีในท่ีนี้แตกตางกับภาพลักษณหนาตาของชาวอีสานโดยท่ัวไป  ท่ีผานมานักแสดงชาวอีสาน

จึงมักถูกเลือกใหแสดงบทรองซํ้าๆ อาทิ บทแมบาน  บทคนขับรถแทกซ่ี และคนงาน เปนตน   

ในการศึกษาความเปล่ียนแปลงของบทบาทท่ีนักแสดงอีสานไดรับในภาพยนตรไทยน้ี  

ผูวิจัยพบวามีปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงชวยเสริมสรางภาพลักษณเชิงบวก ของจา พนม และ 

หมํ่า  จกมก  4 ประการ ปจจยัแรกคือพรสวรรคของนักแสดงเองท่ีสงเสริมใหนักแสดงท้ังสอง

ประสบผลสําเร็จและกาวสูบทบาทตัวแสดงนําในภาพยนตรไทย  โดยจา พนม มีพรสวรรคทางการ

ตอสูและหมํ่า จกมก มีพรสวรรคทางการแสดงตลก  ปจจัยท่ีสองคือบทบาทของส่ือโทรทัศนท่ีมี

สวนผลักดันใหนักแสดงโดยเฉพาะ หมํ่า จกมก เปนท่ีรูจักของคนหมูมากในสังคมไทยอยาง

ตอเนื่อง  ปจจัยท่ีสามคือความรูสึกภูมิใจในอัตลักษณความเปนอีสานของจา พนมและ หมํ่า จกมก  

การที่นักแสดงทั้งสองมีความภูมิใจในอัตลักษณของตนสูงสงผลใหนักแสดงท้ังสองถายทอด

ความอัตลักษณและวัฒนธรรมอีสานผานการแสดงและผลงานของตน  ซ่ึงสงผลใหชาวอีสานรูสึก

ภูมิใจในวัฒนธรรมและอัตลักษณของตนตามไปดวย  ปจจัยสุดทายคือความโดงดังของวัฒนธรรม

อีสาน  ประชากรชาวอีสานถือเปนกลุมประชากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศทําใหฐานผูบริโภค

ซ่ึงมีความตองการบริโภควฒันธรรมและอัตลักษณของชาวอีสานมีจํานวนมากโดยเฉพาะกลุมคน

อีสานท่ีอาศัยอยูนอกเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 


