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ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
The Direction and the Trend of Thailand Film Industry
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บทคัดย่อ

 อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎ�คม พ.ศ. 2557 - กรกฎ�คม พ.ศ. 2558 ถือได้ว่�เป็นช่วงที่

ตกตำ่�อย่�งม�ก เนื่องจ�กประช�ชนไทยดูภ�พยนตร์ไทยน้อยลง ปัจจุบันบริษัทที่สร้�งและบริษัทผลิตภ�พยนตร์

ไทย ได้ลดลงอย่�งม�ก ซึ่งอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 

มีภ�พยนตร์ไทยเข้�ฉ�ย 40 เรื่อง มีภ�พยนตร์ไทยที่ทำ�ร�ยได้ไม่ถึง 30 ล้�น มีถึง 35 เรื่อง ก�รนับร�ยได้ของ

ภ�พยนตร์ไทยจะนับจ�กร�ยได้ของก�รเข้�ฉ�ยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งถือว่�ร�ยได้โดยรวมของ

ภ�พยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2557 น้อยม�ก 

 ง�นวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�สภ�พอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎ�คม ปี 2557 - 

กรกฎ�คม ปี 2558 และศึกษ�ทิศท�งและแนวโน้มของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ก�รสัมภ�ษณ์เจ�ะลึกร�ยบุคคล ซึ่งจะสัมภ�ษณ์บุคคลที่อยู่ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย ไม่ว่�จะเป็นบริษัทผู้

สร�้งภ�พยนตร ์ผูอ้ำ�นวยก�รสร�้ง ผูก้ำ�กับภ�พยนตร์ ตัวแทนจ�กโรงภ�พยนตร์ ตัวแทนจ�กกระทรวงวฒันธรรม

และสม�พันธ์สม�คมภ�พยนตร์แห่งช�ติ 

 ผลก�รวิจัยพบว่� วิธีก�รท่ีจะแก้ไขปัญห�ของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย คือรัฐบ�ลไทยจะต้องเข้�ม�

ดแูล และกำ�หนดกฎเกณฑ์ ในก�รชว่ยเหลอือตุส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย ซึง่ในประเทศต�่ง ๆ  ไม่ว�่จะเปน็เก�หลใีต ้

ออสเตรเลีย เป็นตัวอย่�งท่ีสะท้อนให้เห็นว่�ห�กรัฐบ�ลช่วยเหลืออย่�งจริงจัง นอกจ�กจะทำ�ให้อุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์เติบโตแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมภ�พลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ช�วต่�งช�ติได้ชื่นชมอีกด้วย ถือได้ว่�

เป็นภ�พยนตร์ไทยเป็นสินค้�โอท็อปที่มีมูลค่�ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์สูงม�ก เพร�ะก�รจะทำ�ภ�พยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นจะ

ต้องใช้งบประม�ณเป็นหลักหล�ยล้�นบ�ท แต่รัฐบ�ลต้องมองภ�พยนตร์เป็นเครื่องมือในก�รส่งเสริม  อย่�มอง

เป็นแค่สินค้�อย่�งเดียว เพร�ะเนื้อห�ในภ�พยนตร์ส�ม�รถสอดแทรกคว�มเป็นไทยได้หล�ยอย่�งไม่ว่� จะเป็น

เรื่องอ�ห�รก�รกิน ก�รแต่งก�ย ก�รใช้ชีวิตต่�ง ๆ ในสังคมไทย ยังเป็นผลให้สินค้�ของไทยได้เผยแพร่ไปยังต่�ง

ประเทศอีกด้วย 

คำาสำาคัญ : ทิศท�งและแนวโน้ม, อุตส�หกรรมภ�พยนตร์, อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

Abstract

 During July, 2014 to July, 2015 Thai film industry had been considered to be at the 

lowest point due to the fact that Thai people who saw Thai films had been decreasing. Pres-

ently, Thai film companies are reducing a lot.  It has an impact on domestic economy in Thai-
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land.  During the year 2014, thirty-five Thai films earned less than 30 million baht out of forty 

Thai films. The revenue of Thai films was from the total income of Thai films on screens in the 

theaters in Bangkok and perimeter. In year 2014 the total revenue of Thai films was a few.

This research use the in depth interview method. The interviews were collected from a number 

of people who are in Thai film industry such as people from film studios, producers, and direc-

tors, cinema, government authorities and nonprofit film organization. 

 Results indicated that the Thai government must take care and set the regulations for 

contribution then Thai film industry will increasingly grow. For examples, the film industry in 

South Korea and Australia were seriously helped by their governments. So their film industries 

have already been successful.  Moreover, Thai films were admired by foreigners.  Therefore, 

Thai films can be one of the highly valued OTOP products because the expense of making a 

Thai film is many millions baht. Thai films can be involved with Thai traditional food, dresses, 

lifestyles and society so that Thai products can propagate in overseas.

Keyword: Direction and Trend, Film Industry, Thailand Film Industry

บทนำา

 อุ ตส�หกรรมภ�พยนตร์ เ ป็ นหนึ่ ง ใน

อุตส�หกรรมสื่อบันเทิงเชิงสร้�งสรรค์ ส�ม�รถสร้�ง

มูลเพิ่มท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนึ่งใน

ประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นน้ี คือ ประเทศ

เก�หลีใต้ ที่สร้�งเศรษฐกิจโดยสื่อภ�พยนตร์ซึ่งมี

บทบ�ทสำ�คัญในก�รเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ

เก�หลใีต ้จงึเปน็ปจัจัยสำ�คัญในก�รผลกัดนัในเกดิก�ร

ค้� และเกิดก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ 

 ตล�ดเอเชียตะวันออกไกล ทั้งจีน ญี่ปุ่น 

เก�หลีใต้ มีตล�ดใหญ่แต่ต่�งก็มีร�ยได้ส่วนใหญ่จ�ก

บัตรเข้�ชมภ�พยนตร์ม�จ�กตล�ดผู้ชมในประเทศ 

ตล�ดเอเชยีใตก้เ็ชน่กนั ประเทศอนิเดยีเป็นตล�ดใหญ่

ของกลุ่มเอเชียใต้  ซึ่ งมีร�ยได้จ�กบัตรเข้�ชม

ภ�พยนตร์ที่ม�จ�กตล�ดภ�ยในจำ�นวนม�ก ส่วน

ตล�ดในกลุม่ประเทศอ�เซยีน พบว�่ร�ยไดม้�จ�กก�ร

จ�หน่�ยบัตรชมภ�พยนตร์ของผู้ชมภ�ยในประเทศ

ไมส่งูนกั และยงัเก�ะกลุม่ก�รมีมลูค�่ท�งเศรษฐกจิไม่

แตกต่�งกัน ส่วนด้�นแอนิเมชัน และเกม พบว่�

ประเทศจีนและเมือง CEBU ของฟิลิปปินส์ได้กล�ย

เปน็เมือง 1 ใน 50 อนัดบั Outsourcing Cities 2008 

and 2009 ของโลกและเปน็อันดบัหนึง่ของเอเชีย จ�ก

ผลก�รสำ�รวจของ THOLONS นอกจ�กนั้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีค่รองอนัดบัหนึง่ของเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ในก�รบริโภคเกม และกล�ยเป็น

ตล�ดหลักท�งด้�นเกมทกุประเภททัง้เกมอ�เขต เกม

คอนโซล และเกมออนไลน์ รวมถึงเกมบนโซเชียล

เน็ตเวิร์ค 

 กรณีของประเทศไทย อุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์มีโอก�สในก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ เพร�ะ

ประเทศไทยมคีว�มได้เปรียบท�งด้�นศลิปวฒันธรรม 

ทรงคุณค่�และงดง�ม ที่หล�กหล�ยและภ�ยในสิ้นปี 

พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศอ�เซียนจะมีก�รรวมตัวท�ง

เศรษฐกิจเป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน หรือ AEC 

ที่จะมีก�รเปิดตล�ดเสรี

 ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบันผู้ชมภ�พยนตร์มีก�ร

รับรู้ข้อมูลภ�พยนตร์ต่�งประเทศม�กขึ้น เพร�ะรู้สึก

ถึงคว�มคุ้มค่�ของค่�บัตรเข้�ชมภ�พยนตร์ ซึ่งโป

รดักช่ันของภ�พยนตร์ต่�งประเทศมีก�รลงทุนม�ก

ทำ�ให้ผู้ชมภ�พยนตร์เลือกที่จะชมภ�พยนตร์ต่�ง

ประเทศม�กกว่�ภ�พยนตร์ไทย ดังนั้นเพ่ือเตรียม

คว�มพร้อมและรองรับก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต

 ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจภ�พยนตร์ไทยเป็น

แบบกึง่ผกูข�ด และเปน็รปูแบบหนึง่ของทรพัยสิ์นท�ง
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ปัญญ�ในเชิงง�นศิลปะท่ีสำ�คัญต่ออุตส�หกรรม

ภ�พยนตรไ์ทย และมกี�รใชเ้งนิลงทนุค่อนข�้งสงู โดย

มีต้นทุนในก�รผลิตภ�พยนตร์ ได้แก่ ต้นทุนก�รสร้�ง 

ต้นทุนก�รทำ�ตล�ด ซึ่งมีคว�มเสี่ยงสูงและให้ผล

ตอบแทนสงูเช่นกนั รวมถึงแหลง่ร�ยไดข้องภ�พยนตร์

ม�จ�กจ�กก�รเข�้ฉ�ยในโรงภ�พยนตร ์โดยสว่นใหญ่

ผูส้ร�้งภ�พยนตร์ไทยมรี�ยไดส้ว่นแบ่งรอ้ยละ 50 จ�ก

บตัรเจ�้ชมภ�พยนตรใ์นกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเปน็

หลัก นอกจ�กนั้น ยังมีร�ยได้ในก�รข�ยสิทธิ์ให้กับ

ส�ยหนังในต่�งจังหวัดและร�ยได้ค่�ลิขสิทธิ์จ�ก

ก�รนำ�ออกแสดงหรือจัดจำ�หน่�ยให้แก่ผู้บริโภค เช่น 

ค่�ลิขสิทธ์ิจ�กก�รฉ�ยภ�พยนตร์ท�งโทรทัศน์ ค่�

ลิขสิทธิ์จ�กผู้ประกอบก�ร Home Video เพื่อนำ�ไป

ผลติและจำ�หน�่ยดีวดี ีค่�ลขิสิทธ์ิจ�ก Online Video 

Distributor เพือ่นำ�ไปจำ�หน�่ยผ�่นสือ่ออนไลน ์หรือ

สื่อรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เช่น ด�วน์โหลดท�ง

อินเทอรเ์นต็หรอื Application บนมอืถอื รวมทัง้ร�ย

ได้จ�กก�รข�ยลิขสิทธิ์ให้บริษัทในต่�งประเทศ และ

ข�ยสปอนเซอร์จ�กสินค้� ทั้งนี้ รูปแบบของร�ยได้มี

ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วจ�กก�รพัฒน�ท�ง

เทคโนโลยี (กลต., 2557)

 ทั้งนี้ ตล�ดของธุรกิจจำ�หน่�ยภ�พยนตร์มี

ก�รกระจกุตวั แตม่กี�รแข่งขัน ในผู้ประกอบก�รหลกั 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทในเครือสหมงคลฟิล์ม เป็นผู้

สร้�ง ผู้จัดจำ�หน่�ย และเจ้�ของส�ยหนังทั่วประเทศ 

และได้สิทธิ์จำ�หน่�ยภ�พยนตร์ต่�งประเทศร�ยใหญ่ 

และ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส (บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

กรุป๊ถือหุน้ 67.8%) มสีว่นแบ่งร�ยไดส้งูสดุ โดยธรุกจิ

โรงภ�พยนตร์ มีผู้ประกอบก�รหล�ยร�ย แต่มีร�ย

ใหญ่เพียง 2 ร�ย คือ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

ปี 2012 มี 56 ส�ข� 413 โรงภ�พยนตร์ และ บจก. 

เอส เอฟ ซีนีม่� ซิตี้ ปี 2555 มี 30 ส�ข� 218 โรง

ภ�พยนตร ์โครงสร�้งตล�ดจงึเปน็แบบผูข้�ยนอ้ยร�ย

และมีก�รผูกข�ด (TDRI, 2010)

 ปัจจุบันบริษัทที่สร้�ง และบริษัทผลิต

ภ�พยนตร์ไทย ได้ลดลงอย่�งม�ก ซึ่งอุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ไทยนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ 

ในช่วงป ีพ.ศ. 2557 มภี�พยนตรไ์ทยเข�้ฉ�ย 40 เรือ่ง 

มีภ�พยนตร์ไทยท่ีทำ�ร�ยได้ไม่ถึง 30 ล้�น มีถึง 35 

เรือ่ง  (siamzone.com, 2557 : ระบบออนไลน)์ ก�ร

นบัร�ยไดข้องภ�พยนตรไ์ทยจะนบัจ�กร�ยไดข้องก�ร

เข้�ฉ�ยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซ่ึงถือว่�ร�ย

ได้โดยรวมของภ�พยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2557 น้อย

ม�ก  ซึ่งง�นวิจัยนี้นอกจ�กจะได้ทร�บถึงสภ�พ และ

ทศิท�งในอน�คตของอตุส�หกรรมภ�พยนตรไ์ทยแลว้ 

ยังส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ในแนวคิดที่จะสร้�ง ผลิต 

ภ�พยนตร์ไทยเพ่ือทีจ่ะทำ�ร�ยได้ใหต้รงต�มเป�้หม�ย 

และส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้น

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�สภ�พอุตส�หกรรมภ�พยนตร์

ไทย ในช่วงกรกฎ�คม ปี 2557 - กรกฎ�คม ปี 2558

 2. เพ่ือศึกษ�ทิศท�งและแนวโน้มของ

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

สมมติฐ�นหรือข้อสันนิษฐ�นในก�รวิจัย

 1. สภ�พอตุส�หกรรมภ�พยนตรไ์ทย ในชว่ง

กรกฎ�คม ปี 2557- กรกฎ�คม ปี 2558 มีก�รเติบโต

จ�กปี 2556 อย่�งต่อเนื่อง

 2. อตุส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย มทีศิท�งและ

แนวโนม้ทีจ่ะพัฒน�ด้�นเนือ้ห�เพ่ือขย�ยฐ�นผู้ชมใน

กรุงเทพและปริมณฑลและจะขย�ยฐ�นผู้ชมไปยัง

กลุ่มประเทศอ�เซียน

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้�นเน้ือห�คอืศึกษ�สภ�พทิศท�ง 

และแนวโน้มอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

 2. ขอบเขตด้�นประช�กร คือ ผู้บริห�ร

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยและผู้กำ�กับภ�พยนตร์

 3. ขอบเขตด้�นสถ�นที่ คือกรุงเทพ และ

ปริมณฑล

 4. ขอบเขตด้�นระยะเวล� คือ ในช่วง

กรกฎ�คม ปี 2557 - กรกฎ�คม ปี 2558
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภ�พที่ 1 : กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

ปัจจัยภายใน

1. ปัจจัยด้�นก�รจัดก�ร

2.ปัจจัยด้�นเทคโนโลยี

3.ปัจจัยด้�นลักษณะคว�มเป็นมืออ�ชีพ

ปัจจัยภายนอก

1. สถ�นก�รณข้์อมลูข�่วส�ร และวฒันธรรม

2. แรงดันท�งสังคมของก�รเมือง

3. คว�มต้องก�รและคว�มสนใจของผู้รับส�ร

4. แรงกดดันท�งเศรษฐกิจ

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดส่วนประสมท�งก�รตล�ด

2. แนวคิดก�รผลิตสื่อบันเทิง

ทิศท�ง และแนวโน้มของอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

p
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ส�ม�รถใช้ เป็นแนวท�งก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยในอน�คต

 2. ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�ร

จดัก�รกระบวนก�รผลติภ�พยนตรไ์ทยเพือ่พฒัน�ขีด

คว�มส�ม�รถท�งก�รตล�ดของก�รแข่งขันภ�ยใน

ประเทศ

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย

 ประช�กรในก�ร วิจั ย  คื อ  ผู้ บ ริห�ร

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยและผู้กำ�กับภ�พยนตร์

 กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย คือ ผู้วิจัยได้

กำ�หนดกลุ่มตัวอย่�ง โดยเลือกจ�กผู้ที่มีคว�ม

เชี่ยวช�ญ และผู้ที่อยู่ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

ไม่น้อยกว่� 10 ปี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมู ิได้แก ่ก�ร

เก็บรวบรวมข้อมูลจ�กเอกส�ร และง�นวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย

 2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

  2.1 ทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ก

ก�รสมัภ�ษณท์ีผู่ว้จิยัสร�้งขึน้แลว้ทำ�ก�รบันทกึขอ้มลู

ในแบบบันทึกก�รสัมภ�ษณ์ และทำ�ก�รบันทึกเสียง

ก�รสัมภ�ษณ์

  2.2 ทำ�ก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วม

และบันทึกข้อมูลในแบบสังเกตก�รมีส่วนร่วม

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�ร

 ก�รวิจัยครั้งน้ี เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�ก

เอกส�ร และก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� (Content Analy-

sis) ผู้ วิจัย ได้สรุปข้อค้นพบในรูปแบบของก�ร

วิ เคร�ะห์ เชิงพรรณน�เกี่ ยวกับอุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ไทย

 2. วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์

 ก�รวิจัยครั้งน้ี เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�ก

ก�รสัมภ�ษณ์ ผู้วิจัยทำ�ก�รตีคว�มจ�กข้อมูลที่ได้รับ

จ�กก�รตอบสัมภ�ษณ์ โดยพิจ�รณ�คำ�ตอบหรือ

ประเด็นคว�มสำ�คัญเกี่ยวข้องกับก�รวิจัย หรืออยู่ใน

กลุ่มของคำ�ถ�ม เพื่อทำ�ก�รรวบรวมข้อมูลอย่�งเป็น

ระบบ และสรปุขอ้คน้พบในรปูแบบของก�รพรรณน�

ผลการวิจัย

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ บริษัท

ผลิตภ�พยนตร์ โรงภ�พยนตร์ หน่วยง�นรัฐบ�ลและ

สม�พันธ์สม�คมภ�พยนตร์แห่งช�ติ พบว่�

สภาพอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ในชว่งกรกฎาคม 

ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558

 อุตสาหกรรมไทยตกตำ่าลงอย่างมาก ซึ่ง

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยเป็นอย่�งนี้ม�หล�ยช่วง

มีข้ึนมีลง และช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่อุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ไทยตกตำ่� ถึงแม้จะมีผู้สร้�ง ผู้ผลิต

ภ�พยนตร์ไทยใหม่ ๆ  เกิดขึ้นม�กม�ย ส่วนใหญ่สร้�ง

เพียงเร่ืองสองเร่ืองก็ห�ยออกไปจ�กอุตส�หกรรม 

เพร�ะภ�พยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้รับคว�มนิยม

ร�ยได้น้อยม�ก ภ�พยนตร์ไทยในช่วงเวล�ดังกล่�ว

ส่วนใหญ่ไมค่อ่ยมคีณุภ�พเท่�ท่ีควร ไมว่่�จะเปน็เร่ือง

บทภ�พยนตร์ โปรดักชั่นก�รถ่�ยทำ� ก�รลำ�ดับเรื่อง

ร�ว คว�มสนกุของภ�พยนตรเ์ร่ืองนัน้ๆ ทำ�ใหค้นไทย

มคีว�มรู้สึกท่ีคอ่นข้�งติดลบกบัภ�พยนตร์ไทย คอื ถ้�

จะดูภ�พยนตร์ไทยสักเรื่อง คนไทยโดยส่วนใหญ่จะ

คดิแลว้คดิอกีว�่จะดูดีไหม จะคุม้กบัค�่บตัรภ�พยนตร์

ไหม ถ้�ไม่คุ้มส่วนใหญ่จะเลือกดูภ�พยนตร์ต่�ง

ประเทศกัน เพร�ะโปรดักชั่นกับคว�มยิ่งใหญ่ของ

ภ�พยนตร์น้ันทำ�ให้เข�รู้สึกว่�คุ้มค่�ม�กกว่� ซ่ึง

ภ�พยนตรต์�่งประเทศมกี�รทำ�โปรดกัช่ันเข�้ขึน้ถงึจดุ

สูงม�กในเรื่องของ CGI  หรือ Special Effect ต่�ง ๆ

จะสมจริงขึ้นอย่�งม�กจึงเป็นแรงดึงดูดในก�รรับชม

ภ�พยนตร์เรื่องนั้น ๆ 
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 ภาพยนตร์ประเภทอนิดี ้หรอืภ�พยนตร์ท�ง

เลือก มีก�รผลิตภ�พยนตร์ประเภทนี้ม�กขึ้น เพร�ะ

ช่วงเปลี่ยนผ่�นจ�กระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิทัล

ส�ม�รถทำ�ใหผู้ผ้ลติภ�พยนตรท์ำ�ง�นง�่ย สะดวกกว�่ 

และต้นทุนก�รผลิตต่�งๆน้อยกว่�สมัยท่ียังใช้ระบบ

ฟิล์มอย่�งม�ก จึงมีผู้ที่สนใจในก�รผลิตภ�พยนตร์

ม�กขึ้น ทำ�ให้อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยมีคว�ม

หล�กหล�ย ทำ�ให้ตล�ดของภ�พยนตร์ไทยโตขึ้น 

เพียงแต่ว่�ภ�พยนตร์ไทยประเภทน้ีจะได้รับคว�ม

สนใจน้อยมีผู้ชมเฉพ�ะกลุ่ม เนื่องม�จ�กกลุ่มผู้ชม

ภ�พยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีคว�มนิยมที่จะเลือก

ชมภ�พยนตรป์ระเภทนีม้�กนกั ซึง่ในบ�งมุมมองของ

คนในอตุส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยกม็องว่� ภ�พยนตร์

ประเภทอินดีน้ัน้ไมไ่ดม้ผีลตอ่อตุส�หกรรมภ�พยนตร์

ไทยเลย ถึงแม้จะมีก�รผลิตภ�พยนตร์แนวน้ีม�กข้ึน

ก็เป็นภ�พยนตร์เฉพ�ะกลุ่ม ไม่ได้เป็นภ�พยนตร์ที่

ตล�ดต้องก�ร จึงเป็นข้อมูลที่ว่�ช่วงเวล�ดังกล่�ว มี

ก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยม�กขึ้น ทำ�ให้มีคว�มหล�ก

หล�ยของก�รเลือกชมภ�พยนตร์ นั้นคือประโยชน์

ส่วนหนึ่ง แต่เรื่องร�ยได้นั้นมีคว�มตกตำ่�ลงม�ก

 สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทย จะไม่แข่งกันเองอ�จมีบ�งทีที่จะต้อง

แขง่กันเองบ�้งในบ�งโอก�ส เพร�ะชว่งเวล�นัน้ ๆ  เปน็

เวล�ท่ีทุกคนต้องก�ร ค่�ยภ�พยนตร์ไทยที่เป็นค่�ย

ใหญ่ก็พร้อมที่จะแข่งขันกัน เช่น ช่วงปีใหม่ สงกร�นต์ 

ช่วงปิดเทอม เป็นต้น ในก�รที่จะผลิตภ�พยนตร์ไทย

แต่ละเรื่องนั้นต้องผ่�นก�รคิดอย่�งม�กว่�ถ้�สร้�งไป

แล้วสนุกไหม จะมีคนดูไหม ไม่ต้องไปแข่งกับคนใน

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย แต่แข่งกับตัวเองว่�จะ

ต้องผลิตภ�พยนตรไ์ทยออกม�ให้ด ีมคีณุภ�พ ทำ�ก�ร

ตล�ด และต้องมีคนชมภ�พยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ เพื่อ

ให้คุ้มกับทุนในก�รผลิตภ�พยนตร์นั้น ๆ

 เศรษฐกจิและการเมือง ในช่วงเวล�ดงักล�่ว 

เศรษฐกิจมีคว�มฝืดเคืองพอสมควรทำ�ให้ประช�ชน

ไม่กล้�ใช้เงินในสิ่งที่เกี่ยวกับบันเทิงม�กนัก ซ่ึงถ้�จะ

เลือกชมภ�พยนตร์สักเร่ืองจะต้องเลือกทีช่มแลว้รูส้กึ

คุ้มค่�ม�กท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเป็นภ�พยนตร์ต่�ง

ประเทศโดยเฉพ�ะฮอลลีวูด ที่เป็นภ�พยนตร์ฟอร์ม

ใหญ่ มีฉ�กใหญ่ ๆ มีใช้ CGI และ Special Effect  

ส่วนภ�พยนตร์ไทยจะต้องเป็นภ�พยนตร์ที่ผลิตหรือ

สร้�งออกม�แล้วตรงใจกลุ่มเป้�หม�ยจริง ๆ ไม่ใช่

เฉพ�ะบทภ�พยนตร์ ก�รทำ�โปรดักชัน่อย�่งเดยีว แต่

จะตอ้งมกี�รตล�ดทีจ่ะตอ้งสือ่ใหก้ลุม่เป�้หม�ยไดรั้บ

รู้ด้วย กลุ่มเป้�หม�ยของก�รเลือกชมภ�พยนตร์ส่วน

ใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษ�ที่พอจะมีฐ�นะกับกลุ่มคน

ทำ�ง�นช่วงเริ่มต้น ซ่ึงกลุ่มเป้�หม�ยเหล่�นี้จะมีผลก

ระทบท�งเศรษฐกิจน้อยม�ก ส่วนเรื่องก�รเมืองนั้น

ไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ม�กม�ย ถ้�ไม่มีเหตุก�รณ์

รุนแรง ไม่ว่�จะเป็นก�รปิดถนน ก�รปิดศูนย์ก�รค้� 

หรือก�รห้�มออกจ�กเคหะสถ�นหลังเวล� 22.00 น.  

 

 ความเติบโตทางเทคโนโลยี ไม่ว่�จะเป็น

อินเทอร์เน็ตที่มีคว�มเร็วสูง โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มี

ช่องต่�งๆม�กม�ย เคเบิลเต็มประเทศ และโทรศัพท์

มอืถอืทีมี่ผลตอ่ก�รเลอืกชมภ�พยนตรม์�กทีส่ดุ มีก�ร

ผลิต Content เป็นในรูปแบบคลิปต่�ง ๆ ม�กม�ย 

ดังนั้น ก�รที่มีสื่ออินเทอร์เน็ตกับสื่อโทรทัศน์ม�กขึ้น 

จึงทำ�ให้คนที่มีท�งเลือกในก�รเลือกชม Content  

ต่�ง ๆ ม�กขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีค่�ใช้จ่�ยใด ๆ แต่

ถ้�จะมีก็จะเป็นจำ�นวนเงินที่ไม่ม�กเหมือนกับก�รไป

เสยีเงนิซ้ือบตัรชมภ�พยนตร ์และก�รชมท�งโทรศัพท์

มอืถอืนัน้ ประช�ชนส�ม�รถเลือกดูได้ตลอดเวล� แต่

ภ�พยนตร์จะต้องดูต�มเวล�ท่ีโรงภ�พยนตร์กำ�หนด 

เพร�ะฉะนัน้ ก�รทีอ่ตุส�หกรรมภ�พยนตรไ์ทยตกตำ�่

นั้น มีหล�ยส�เหตุด้วยกัน ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของก�ร

ผลิตภ�พยนตร์ที่มีคุณภ�พไม่ได้ม�ตรฐ�นในด้�น        

ต่�ง ๆ ก�รเติบโตของภ�พยนตร์อินด้ีท่ีมีผลดีในแง่

ของ Content แต่ไม่ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ม�กเท่�ที่ควร 

เศรษฐกิจก็พอมีผลกระทบบ้�งแต่ก�รเมืองนั้นแทบ

ไม่มีผลกระทบอะไรเลย และสุดท้�ยเป็นสื่ อ

อินเทอร์เน็ตให้มีคว�มเร็วสูง ส�ม�รถทำ�ให้ดู

ภ�พยนตร์ ละคร ร�ยก�รโทรทัศน์ คลิปต่�ง ๆ ผ่�น
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ท�งอินเทอร์เน็ตได้อย่�งง่�ย

ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ไทย

 ส่งเสริมบุคลากร งบประมาณ และ

เทคโนโลยี สิง่เหล�่เป็นปัจจยัทีส่ร�้งสรรคภ์�พยนตร์

ให้มีคุณภ�พ โดยบุคล�กรเหล่�นี้ถือเป็นกลไกในก�ร

ขับเคลื่อนในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ ไม่ว่�จะเป็น

โปรดิวเซอร์ ผู้กำ�กับ คนเขียนบทภ�พยนตร์ ฯลฯ 

บคุล�กรเหล�่นีย้งัข�ดแคลนอยูโ่ดยในอน�คตจำ�เปน็

ต้องเพ่ิมหรือพัฒน�บุคล�กรดังกล่�วให้มีศักยภ�พ

ม�กยิ่งขึ้น รวมถึงมีงบประม�ณในก�รสนับสนุนก�ร

ผลิต ดังนั้นก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยแต่ละเรื่องจะต้อง

ผ�่นก�รกลัน่กรองอย�่งม�ก โดยเฉพ�ะบทภ�พยนตร์

ที่ควรเพิ่มคนเขียนบทภ�พยนตร์ระดับมืออ�ชีพ รวม

ถึงเรื่องโปรดักช่ันก�รถ่�ยทำ�ก็จะต้องลงละเอียดให้

ม�กยิง่ขึน้ ก�รลำ�ดบัเรือ่งร�วใหส้นกุต�มประเภทของ

ภ�พยนตร์ จะต้องทำ�ให้คนที่จะชมภ�พยนตร์ไทยจะ

ตอ้งคดิว�่ภ�พยนตรเ์ร่ืองน้ีต้องไปชมในโรงภ�พยนตร์

เท่�นั้น จึงจะได้รับอรรถรสในคว�มสนุกเพร�ะ

เน่ืองจ�กเทคโนโลยขีองก�รสือ่ส�รไรพ้รมแดน ทำ�ให้

คนส�ม�รถรับชมภ�พยนตร์ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพ�ะ

สื่ออินเทอร์เน็ตท่ีส�ม�รถเลือกชมได้ต�มสะดวกของ

แต่ละบุคคล และร�ค�ก็ถูกกว่�ก�รไปชมภ�พยนตร์

ในโรงภ�พยนตร์ม�กอีกด้วย เพร�ะฉะนั้น ก�รที่ใคร

จะไปชมภ�พยนตรใ์นโรงภ�พยนตรเ์ร่ืองนัน้ ๆ  จะต้อง

เป็นภ�พยนตร์ที่พิเศษจริง ๆ หรือเป็นภ�พยนตร์

ฟอร์มใหญ่ เพร�ะทั้งค่�บัตรเข้�ชมภ�พยนตร์ที่ร�ค�

ค่อนข้�งสูง ในเร่ืองเสน่ห์ของโรงภ�พยนตร์ก็ยังมีอยู่

ก็คือ เรื่องระบบ Light & Sound ระบบ 3 มิติ และ

ก�รได้ร่วมชมกับผู้อื่นเพื่อเป็นก�รเพิ่มอรรถรสของ

ก�รชมภ�พยนตร์ สำ�หรับรัฐบ�ลท�งบริษัทผลิต

ภ�พยนตรต้์องก�รใหม้กี�รดแูลม�กกว�่นี ้โดยเฉพ�ะ

เรื่องงบประม�ณที่ได้ให้ประช�ชนที่ต้องก�รผลิต

ภ�พยนตร์ไทยนั้น ต้องก�รให้เน้นเกี่ยวกับคว�มเป็น

เชงิพ�ณชิยม์�กขึน้ ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งผลติภ�พยนตรไ์ทย

ที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทยอย่�งเดียว และควร

มีงบประม�ณเพ่ือส่งเสริมภ�พยนตร์ไทยที่ทำ�ร�ยได้

ม�กด้วย ไมว่�่จะเปน็ภ�พยนตร์ทีไ่ปได้ร�งวัลจ�กต่�ง

ประเทศ ภ�พยนตร์ที่ทำ�ร�ยได้สูง เหมือนกับนักกีฬ�

ที่ไปได้ร�งวัลกลับม�ก็จะมีงบประม�ณในก�รอัดฉีด

นักกีฬ� โดยก�รนำ�งบประม�ณจ�กก�รจัดเก็บภ�ษี

ภ�พยนตร์ม�ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นงบประม�ณในก�รให้

ร�งวัลแก่บริษัท บุคคล ที่ไปทำ�ชื่อเสียงหรือร�ยได้ 

เพร�ะภ�ษีที่จัดเก็บจ�กภ�พยนตร์ไทยและต่�ง

ประเทศนั้น ส่วนหนึ่งควรม�เอื้อประโยชน์ให้กับ

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย 

 การตั้งองค์กรเอกชน กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 

ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจต่�ง ๆ ในอุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ไทย ในอดีตที่ผ่�นม�ท�งกระทรวงต่�ง ๆ 

ทำ�ง�นไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ที่ควร มองภ�พไม่

ออกว่�ม�จ�กส�เหตุใด เพร�ะว่�บุคล�กรของ

กระทรวงต่�ง ๆ ที่กล่�วถึง ไม่ได้มีคว�มเชี่ยวช�ญใน

อุตส�หกรรมม�กเท่�ที่ควร เน่ืองจ�กง�นท�งด้�น

ภ�พยนตร์เปน็แคส่่วนหนึง่ของง�นอกีม�กม�ยทีท่�ง

กระทรวงเหล่�นั้นต้องดูแล ดังนั้น จึงควรต้ังองค์กร

ใหม่ขึ้นม�โดยเฉพ�ะเพื่อที่จะเป็นองค์กรในก�รดูแล 

พัฒน� และส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยโดย

เฉพ�ะ จ�กผลก�รวจิยัครัง้นี ้จงึเปน็ไปต�มสมมตฐิ�น

ที่กำ�หนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย

 สภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วง

กรกฎาคม ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558 เนื่องจ�ก

ก�รผลิตภ�พยนตร์ไทยทั้งประเภทภ�พยนตร์สตูดิโอ 

กับภ�พยนตร์อินด้ี ไม่ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ได้ตรงต�ม

เป้�หม�ย ส�ม�รถอภิปร�ยผลได้ว่� เพร�ะคุณภ�พ

ของภ�พยนตร์ไทยลดลงเนื่องม�จ�กหล�ยส�เหตุทั้ง

เรื่องบทภ�พยนตร์ที่อ่อน ไม่มีที่ม�ที่ไปอันสมควร โป

รดกัชัน่ก�รถ�่ยทำ�ไมส่ร�้งสรรคเ์ท�่ทีค่วร จ�กผลก�ร

วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (1964 

: 43-45) ได้เสนอแนวคดิส่วนประสมท�งก�รตล�ดว�่
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เป็นตัวแปรท�งก�รตล�ดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกัน

เพื่อสนองคว�มพึงพอใจแก่กลุ่มเป้�หม�ย ด้�น

ผลติภณัฑ ์(Product) คอื สิง่ทีเ่สนอข�ยโดยธรุกจิเพือ่

สนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ใหพ้งึพอใจผลติภณัฑท์ี่

เสนอข�ยอ�จจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง

ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่� (Value) ใน

ส�ยต�ของลูกค้�จึงจะมีผลทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ข�ยได้ 

และด้�นร�ค� (Price) คุณค่�ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 

ร�ค�เป็นต้นทุน (Cost) ของผู้บริโภคส�ม�รถเปรียบ

เทียบระหว่�งคุณค่�ผลิตภัณฑ์กับร�ค�ผลิตภัณฑ์นั้น 

ถ้�คุณค่�สูงกว่�ร�ค� ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือมีทั้ง

คณุค�่ทีร่บัรู ้(Perceived Value) ในส�ยต�ของลกูค�้ 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (2000 : 

250-251) ที่กล่�วถึงปัจจัยแวดล้อมในก�รผลิตง�น

ของสื่อบันเทิง ด้�นลักษณะคว�มเป็นมืออ�ชีพ (Me-

dia Professional) หม�ยถึงผู้ทำ�หน้�ที่ต้องเป็นผู้ที่มี

คว�มคิดสร้�งสรรค์ ในก�รคัดเลือกเนื้อห� มี

วตัถปุระสงค์ของตนเองในก�รประกอบวชิ�ชพีอ�ศยั

คว�มเป็นมืออ�ชีพจึงจะได้ง�นที่มีคุณภ�พรวมท้ังมี

อุดมก�รณ ์เพือ่ทำ�ใหเ้ป�้หม�ยในก�รผลติง�นเปน็ไป

ได้ด้วยดี รวมถึงสอดคล้องกับง�นวิจัยของสิปปภ�ส 

ตรงัคสนัต ์(2553) สภ�พอตุส�หกรรมภ�พยนตรไ์ทย

ท�งด้�นร�ยได้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่� 

บริษัทผู้สร้�งภ�พยนตร์ไทยทั้ง 5 ร�ยนั้นมีกลยุทธ์ใน

ก�รผลิตภ�พยนตร์ต�มแนวท�งเฉพ�ะตัวและแตก

ต่�งกันไปต�มเป้�หม�ยที่แต่ละบริษัทผู้สร้�งว�งเอ�

ไว้ ซึ่งเป็นไปต�มข้อสมมติฐ�นที่กำ�หนดไว้

 ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของ

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เน่ืองจ�กก�รข�ดแคลน

บุคล�กร งบประม�ณ และเทคโนโลยี ทำ�ให้ในส่วน

ของเอกชนกบัรัฐบ�ลตอ้งเพ่ิมสว่นทีข่�ดไป เพร�ะสิง่

เหล่�นี้เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 

และส�ม�รถอภิปร�ยผลได้ว่� สิ่งสำ�คัญที่สุดของก�ร

พฒัน�กคื็อ เร�ยงัข�ดแคลนบคุล�กรด�้นต�่ง ๆ  อย�่ง

ม�ก โดยเฉพ�ะคนเขียนบทภ�พยนตร์ที่มีคว�ม

ส�ม�รถได้ม�ตรฐ�น โปรดิวเซอร์ที่ส�ม�รถควบคุม 

ติดต่อ และรู้เรื่องก�รตล�ดอย่�งแท้จริง นอกจ�กนั้น

งบประม�ณต่�ง ๆ ท่ียังมีไม่เพียงพอ เพร�ะถ้�งบ

ประม�ณน้อย ก�รทำ�ง�นต่�งๆจะต้องถูกกดดันม�ก

ขึ้นโดยไม่มีเหตุจำ�เป็น และในเรื่องเทคโนโลยีที่ท�ง

อุตส�หกรรมบ้�นเร�ยังล้�หลังม�ก จ�กผลก�รวิจัย

สอดคล้องกับแนวคิดของ Millerson and Owens 

(2009 : 51-69) กล่�วว่� บุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับขั้น

ตอนก�รถ�่ยทำ� เปน็ขัน้ตอนทีอ่�จพบปญัห�ม�กม�ย

โดยผู้กำ�กับจะมีหน�้ที่ในก�รกำ�กับ ควบคุมก�รผลิต 

ก�รถ่�ยทำ� ก�รถ่�ยภ�พและบันทึกเสียง นำ�เสนอ

เนื้อห�ที่จะทำ�ก�รผลิตให้เป็นไปต�มแผนก�รผลิต 

ทำ�ก�รตรวจสอบเนือ้ห�ท่ีใชใ้นก�รผลิตอย�่งละเอยีด

ถี่ถ้วนโดย ผู้กำ�กับจะบริห�รจัดก�ร ควบคุมดูแลก�ร

ถ่�ยทำ�ให้มีคุณภ�พรวมถึงให้คำ�แนะนำ�แก่นักแสดง

เพ่ือให้ก�รแสดงออกม�ดีที่สุด ส่วนโปรดิวเซอร์จะ

มหีน�้ทีแ่ตกต�่งกนัไปต�มแตร่ปูแบบ แตโ่ปรดิวเซอร์

จะควบคมุเรือ่งงบประม�ณและกำ�หนดก�รถ�่ยทำ�ให้

เป็นไปต�มแผน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Mc-

Quail (2000 : 250-251) กล่�วถึง ปัจจัยแวดล้อมใน

ก�รผลติสือ่บนัเทงิ ไมว่�่จะเปน็ด้�นก�รบรหิ�รจดัก�ร

องค์กร ก�รบริห�รร�ยได้ ก�รบริห�รบุคคล พร้อม

กบัปจัจัยด้�นเทคโนโลย ี(Technology) เปน็ปัจจยัที่

มผีลกระทบตอ่ก�รผลติและก�รเผยแพรง่�น โดยตอ้ง

คำ�นึงถึงอุปกรณ์มีคุณภ�พเพียงใด เพียงพอต่อคว�ม

ต้องก�รหรือไม่นับตั้งแต่กระบวนก�รผลิต ตลอดจน

ก�รเผยแพร ่ก�รออกอ�ก�ศ รวมถงึก�รใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆเป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับง�นวิจัยของเรวดี 

แกว้มณ ี(2557) ได้วิเคร�ะหล์กัษณะของอตุส�หกรรม

ส่ือบนัเทงิในประเด็นต่�ง ๆ  ไวดั้งนี ้“อตุส�หกรรมสือ่

บันเทิงเป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ของไทยท่ี

มีศักยภ�พและมีโอก�สในก�รพัฒน�หล�ยประก�ร 

โดยมีบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ในด้�นของ

ก�รสร้�งสรรค์ผลง�น ประกอบกับประเทศไทยได้มี

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมสื่อบันเทิงให้ขย�ยฐ�นก�ร

ผลิ ตและก�รตล�ดสู่ ร ะดั บน�น�ช�ติ อี กทั้ ง

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นที่

เพียบพร้อม มีศิลปวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย งดง�ม 



58

Siam Communication Review Vol.15 Issue 19

ทรงคุณค่� ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำ�คัญในก�รสร้�งสรรค์” 

 ในเรื่องของก�รตั้งองค์กรเอกชนท่ีม�ดูแล

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยนั้น ก็เพื่อท่ีจะได้ดูแลใน

เรื่องนี้โดยเฉพ�ะ จะส�ม�รถทำ�ให้ก�รทำ�ง�นมี

คุณภ�พม�กกว่�ให้ภ�ครัฐดูแล ซึ่งจะมีผู้บริห�ร

องคก์รโดยคดัจ�กบุคล�กรในอตุส�หกรรมภ�พยนตร์

ไทยเป็นจำ�นวน 80% และจ�กส่วนอ่ืนไม่ว่�จะเป็น

ข้�ร�ชก�ร นักเศรษฐศ�สตร์ นักธุรกิจ หรืออ�ชีพอื่น

อีก 20% จึงจะเป็นก�รดำ�เนินท�งอุตส�หกรรม

ภ�พยนตร์ไทยที่มีคุณภ�พ เพร�ะไม่มีใครที่จะเข้�ใจ

ในอุตส�หกรรมได้ดีไปกว่�คนในอุตส�หกรรมด้วย

กันเอง ส่วนบุคล�กรส�ยอ�ชีพอื่น ๆ อีก 20% นั้น มี

ไว้เพื่อช่วยแนะแนวท�งอื่น ๆ ที่คนในอุตส�หกรรม

ไทยอ�จจะมองไม่เข้�ใจถึงผลกระทบท่ีอ�จจะมีผล

เสียห�ยได้ในอน�คต ซ่ึงหลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือก

บุคล�กรขององค์กรม�จ�กคนในอุตส�หกรรมด้วย

กนัเองตัง้กตกิ�ขึน้ม�เพือ่เป็นก�รคดัสรรบุคล�กรท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วน โดยมีงบประม�ณสนับสนุนจ�ก

ภ�ครัฐ ท่ีนำ�ม�จ�กงบประม�ณของกระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงพ�ณิชย์ กับกระทรวงก�รท่อง

เที่ยวและกีฬ� จ�กผลก�รวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นไปต�ม

สมมติฐ�นที่กำ�หนดไว้

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. บริษัทผลิตภ�พยนตร์ประเภทสตูดิโอ ซึ่ง

เป็นก�รผลิตภ�พยนตร์ที่ตล�ดต้องก�รจะต้องมีก�ร

วเิคร�ะหถ์งึ Content ต�่ง ๆ  ทีก่ลุม่เป�้หม�ยตอ้งก�ร 

ซึง่กลุม่เป�้หม�ยหลกั คอื กลุม่นกัศกึษ�มห�วทิย�ลยั 

และกลุ่มคนเพิ่งเริ่มทำ�ง�น กลุ่มเป้�หม�ยรอง คือ 

กลุ่มนักเรียนมัธยมปล�ย ดงันัน้ จะเหน็ไดว้�่จ�กกลุม่

เป้�หม�ยหลักกับกลุ่มเป้�หม�ยรองนั้น เป็นบุคคลที่

อ�ยอุยูร่ะหว่�ง 15 - 30 ปี ซึง่คว�มสนใจของคนเหล�่

น้ีจะเน้นไปในภ�พยนตร์ประเภทตลก และผี แต่

ภ�พยนตร์ประเภทนี้ได้มีก�รผลิตออกม�ม�กม�ย 

ฉะนั้นก�รที่จะผลิตภ�พยนตร์แนวเหล่�นี้ออกม�อีก 

ท�งผู้ผลิตจะต้องมีก�รเตรียมง�นอย่�งดีในเร่ืองของ

บทภ�พยนตร์ที่จะต้องมีก�รเขียนที่ลึกม�กกว่�เดิม 

ประม�ณว�่จะเปน็ภ�พยนตรต์ลกจะต้องพย�ย�มห�

มุขต่�ง ๆ ที่ร่วมสมัยและกลุ่มเป้�หม�ยจะต้องมี

ประสบก�รณ์ร่วมอยู่ด้วย ถ้�เป็นภ�พยนตร์ประเภท

ผี ก็จะต้องมีฉ�กท่ีน่�กลัวสุด ๆ  เป็นต้น หลังจ�ก     

ถ่�ยทำ�กับตัดต่อออกม�เป็น First Cut จะต้องมีก�ร

วิเคร�ะห์ต่�ง ๆ โดยก�รทดสอบให้มีบุคคลที่หล�ก

หล�ยได้มีโอก�สม�ชมกันก่อน ระหว่�งก�รฉ�ย

ภ�พยนตรค์วรมกี�รตดิต�มอย�่งต่อเนือ่ง ถ�้ยอดร�ย

ได้ไม่ตรงเป้�ต้องรีบปรับแผนก�รตล�ดให้สื่อส�รถึง

กลุ่มเป้�หม�ยโดยเร็ว แต่ถ้�ร�ยได้เป็นไปต�มเป้�ก็

ต้องทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับกลุ่มเป้�หม�ยที่เข้�ม�ชม

ภ�พยนตร์เรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อเป็นข้ออ้�งอิงในก�ร

ผลิต Content ของภ�พยนตร์เร่ืองต่อไปว�่ควรไปใน

ทศิท�งใดว�่คงเดมิหรอืเปลีย่นแปลง และในสว่นของ

ก�รข�ยต�่งประเทศควรมกี�รปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง

เนื้อห�ในเรื่องคว�มเป็นส�กลที่ทุก ๆ ประเทศเข้�ใจ

ตรงกันโดยผ่�นก�รทำ� Sub -Title แต่เส้นเรื่องของ

ภ�พยนตร์ดังกล่�วยังคงเดิม

 2. ในเรื่องก�รผลิตภ�พยนตร์ประเภทอินดี้ 

หรือภ�พยนตร์ท�งเลือกนั้นถือได้ว่�มีผลดีต่อ

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทย ถึงแม้ว่�ภ�พยนตร์ไทย

อินด้ีส่วนใหญ่จะไม่ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ได้ดีเท่�ที่ควร 

จงึทำ�ใหค้ว�มเตบิโตท�งอตุส�หกรรมสวนท�งกบัร�ย

ได้ แต่ถ้�ในมุมของผู้ชมนั้นภ�พยนตร์ไทยอินดี้มีออก

ม�หล�กหล�ยแนว ทำ�ใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่ผูช้ม ทำ�ให้

ผู้ชมมีท�งเลือกม�กข้ึน ในส่วนภ�ครัฐโดยกระทรวง

วัฒนธรรมได้มีนโยบ�ยในก�รให้งบประม�ณในผลิต

ภ�พยนตร์ไทยทั่วไปที่มีคุณค่�ต่อสังคมและให้กับ

ภ�พยนตร์ทุกประเภท ไม่ได้ให้งบประม�ณผลิตทั้ง

เร่ืองแต่ให้งบเร่ิมต้นเท่�นั้นท�งผู้ผลิตต้องไปต่อยอด

เอ�เอง ประเด็นตรงนี้มีข้อดีตรงที่ว่�ผู้ผลิตจะต้องมี

ศักยภ�พในเรื่องห�งบประม�ณเองด้วย ร�ยได้จ�ก

ภ�พยนตร์ไทยอินด้ีนอกจ�กในส่วนของภ�ครัฐแล้ว 

ส่วนใหญ่จะมีร�ยได้ม�จ�กกองทุนต่�ง ๆ จ�กต่�ง

ประเทศ ร�ยได้จ�กก�รฉ�ยภ�พยนตร์ ร�ยได้จ�ก

ก�รประกวดภ�พยนตร์จ�กต่�งประเทศ แต่ทีผ่่�นม�
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ภ�พยนตรไ์ทยอนิด้ีทีไ่ด้รบังบประม�ณจ�กกระทรวง

วัฒนธรรมนั้นจะประสบคว�มสำ�เร็จในเร่ืองของ

คุณค่� แต่ในเรื่องร�ยได้กับคว�มมีช่ือเสียงในระดับ

มวลชนถอืว�่ลม้เหลว เพร�ะภ�พยนตร์ไทยอนิดีเ้หล�่

นี้จะมแีค่ผูช้มเฉพ�ะกลุ่มเท่�นั้น ซึ่งเปน็กลุม่เดิม ๆ  ที่

บ�งทีเห็นหน้�กันก็จำ�กันได้แล้ว หรือบ�งทีก็ผลิตเอง 

สร้�งเอง และดูกันเอง ซึ่งมีส�เหตุท่ีกลุ่มเป้�หม�ย

หลักในก�รชมภ�พยนตร์ไทยไม่ค่อยที่ เลือกชม

ภ�พยนตร์ประเภทนี้ ก็เพร�ะว่�แค่เห็นโปสเตอร์ 

ภ�พยนตร์ตัวอย่�ง จึงพอเด�ทิศท�งก�รดำ�เนินเรื่อง

ของภ�พยนตร์ได้แล้ว ท�งผู้ผลิตอ�จจะไม่ข�ดทุน

เพร�ะได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณท้ังหมด และ

ร�ยได้จ�กก�รฉ�ยภ�พยนตร์ก็ไม่ต้องแบ่งให้กับท�ง

กระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย 

 ในอน�คตท�งกระทรวงอ�จมีแนวท�งขอ

ส่วนแบ่งร�ยได้เพื่อที่จะนำ�ไปเป็นงบประม�ณให้กับ

ภ�พยนตร์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น เร่ืองก�รให้งบ

ประม�ณท�งกระทรวงวัฒนธรรมควรจะทำ�ภ�พ          

ต่�ง ๆ ให้กว้�งขึ้น ถึงแม้ท�งกระทรวงวัฒนธรรมจะ

บอกว�่เป็นนโยบ�ยเปิดกว้�งใหก้บัภ�พยนตรไ์ทยทกุ

ประเภท แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วภ�พยนตร์ไทยที่ได้

งบประม�ณสว่นใหญก่จ็ะเปน็ภ�พยนตรไ์ทยอนิด้ี ถงึ

ภ�พยนตร์บ�งเรื่องจะบอกว่�เป็นภ�พยนตร์เชิง

พ�ณิชย์ที่มีคุณค่� แต่มันก็ยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในแง่ก�รตล�ด เพร�ะกลุ่มผู้ชมเข�ติดภ�พต่�ง ๆ ไม่

ว่�จะเป็น ภ�พยนตร์ดูย�ก ต้องคิดเยอะ น่�เบื่อ หรือ

ประม�ณว่�เปน็ภ�พยนตรป์ระช�สมัพนัธข์ององคก์ร

ใดองค์กรหนึ่งในภ�ครัฐเท่�นั้น ซึ่งถ้�จะแก้ไขในเรื่อง

นี้ท�งกระทรวงวัฒนธรรมควรจะต้องแก้ภ�พลักษณ์

ให้มีก�รนำ�เสนอในเชิงพ�ณิชย์ม�กขึ้นกว่�เดิมอีก

หล�ยเท�่ จะตอ้งไมใ่หต้ร�ประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม

ม�เป็นอุปสรรคและอคติ ในก�รเลือกชมภ�พยนตร์

ไทยอินดี้ว่�ถ้�เป็นภ�พยนตร์ท่ีได้งบจ�กระทรวง

วัฒนธรรมเป็นภ�พยนตร์ที่น่�เบื่อ ดูไม่สนุกอีกต่อไป 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยังคงคุณค่�ของภ�พยนตร์ไว้ 

ประโยชนท่ี์ค�ดว�่จะไดก็้คือเปน็ก�รเพิม่ฐ�นของผูช้ม

ให้ม�กขึ้น

 ในส่วนของก�รอบรมบุคล�กรของผู้ท่ีสนใจ

ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยในฝ่�ยต่�ง ๆ ไม่ว่�จะ

เป็นโปรดิวเซอร์ ผู้กำ�กับ คนเขียนบทภ�พยนตร์ หรือ

ฝ�่ยอืน่ ๆ  ท�งภ�ครฐัควรจดัทำ�ก�รประช�สมัพนัธใ์ห้

เปน็ในลกัษณะทีก่ว�้งกว�่นี ้เพร�ะทีผ่�่นม�ถ�้ไม่ใช่ผู้

ผลิตภ�พยนตร์ไทยอนิด้ีนัน้ ผู้ผลิตภ�พยนตร์ไทยประ

เภทสตูดิโอ หรือบุคคลทั่วไปนั้นแทบจะไม่ได้รับ

ข่�วส�รใด ๆ เลย 

 3. ก�รจัดเกบ็ภ�ษขีองภ�พยนตร์ไทยควรลด

ลง และเพิ่มภ�ษีของภ�พยนตร์ต่�งประเทศให้ม�ก

ขึ้น โดยมีก�รทำ�ง�นร่วมกัน 3 ฝ่�ย ภ�ครัฐ บริษัท

สร้�งภ�พยนตร์ และโรงภ�พยนตร์ ซ่ึงภ�ครัฐจะนำ�

ภ�ษีสว่นหนึง่ม�สนบัสนนุเปน็เงนิอดุหนนุ เงนิร�งวลั 

หรือโบนัสประจำ�ปี โดยมีหลักเกณฑ์ว่�ถ้�ภ�พยนตร์

ไทยเร่ืองใด (รวมทัง้หมดประเภทสตูดิโอ และประเภท

อินดี้) ทำ�ร�ยได้ถึง 50 ล้�นบ�ท ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล (ตัวเลขร�ยได้อ�จเปลี่ยนแปลงได้) ท�ง

ภ�ครัฐจะมีเงินสนับสนุนให้กับท�งบริษัทสร้�ง

ภ�พยนตร์กับโรงภ�พยนตร์ 3% จ�กร�ยได้ (ตัวเลข

ร�ยได้อ�จเปลี่ยนแปลงได้) โดยจะมีก�รมอบให้ตอน

เดือนธันว�คมของปีนั้น ๆ  และให้เพียงแค่ 40% ของ

ก�รจัดเกบ็ภ�ษภี�พยนตร์ทัง้หมด แต่ถ�้มภี�พยนตร์

ไทยทำ�ร�ยไดเ้กนิ 50 ล�้นบ�ท จำ�นวนหล�ยเรือ่งแลว้

เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ ให้ไล่ระดับจ�กเรื่องที่ทำ�ได้

สูงสุดไปจนถงึตำ�่สุด โดยตัดยอดทีเ่ร่ืองสดุท�้ยในก�ร

รบัเงนิอดุหนนุใหอ้ยูใ่น 40% ของภ�ษภี�พยนตร ์เพือ่

ท่ีจะให้คนในอุตส�หกรรมไทยได้มีก�รพัฒน�

ภ�พยนตร์ของตนเองให้มีคุณภ�พทั้งคุณค่� และร�ย

ได้ของภ�พยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ 

 4. ก�รมองภ�พยนตร์เปน็เคร่ืองมอื แตไ่ม่ใช่

สินค้�ประเภทหนึ่ง โดยก�รสร้�งภ�พยนตร์ให้เป็น

เครื่องมือในก�รสร้�งช�ติ ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของ

เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม สร้�งเอกลักษณ์ต่�ง ๆ 

ของประเทศไทย ไม่ว่�จะเป็นเรื่องต่�ง ๆ ดังนี้

  4.1 ประเทศต่�ง ๆ พอได้เห็นหน้�

หนังภ�พยนตร์เรื่องนี้ก็รู้เลยว่�เป็นภ�พยนตร์ไทย

  4.2 ประเทศต่�ง ๆ ชื่นชมและนำ�
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วัฒนธรรมของไทยไปใช้ในประเทศเข� เช่น อ�ห�ร

ไทย ก�รเค�รพผู้อ�วุโสกว่�โดยก�รไหว้ซึ่งมีระดับ

ต่�งๆในก�รไหว้ เด็กไหว้ผู้ใหญ่ไหว้อย่�งไร ผู้ใหญ่กับ

ผูใ้หญ่ไหวกั้นอย�่งไร ภ�ษ�ไทยตอ้งเปน็ทีน่ยิมในต�่ง

ประเทศ เป็นต้น

  4.3 ประเทศต่�ง ๆ นิยมสินค้�ที่มี

โลโก้ว่�ม�จ�กประเทศไทย เช่น นักร้อง ด�ร� หรือ

สินค้�อุปโภคบริโภคต่�งๆ เป็นต้น

 5 .  จั ดทำ �ฐ�น ข้อมู ลต่ � งๆ ท่ี เกี่ ย วกับ

อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ไทยให้เป็นฐ�นข้อมูลที่เป็น

ท�งก�ร และมีก�รปรับปรุงทุก ๆ 3 ปี

ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยในอนาคต

 1. เน่ืองจ�กง�นวจิยัครัง้นี ้เป็นก�รสมัภ�ษณ์

เชิงลึกของบุคล�กรท่ีอยู่ในอุตส�หกรรมภ�พยนตร์

ไทยและภ�ครัฐ แต่ไม่ได้ทำ�ในเชิงปริม�ณ ฉะนั้นจึง

เปน็คว�มเหน็เฉพ�ะบคุคลเท่�นัน้ ซ่ึงผู้วจัิยในอน�คต

อ�จเพิ่มเติมในเรื่องของสถิติได้ เพื่อคว�มชัดเจนม�ก

ยิ่งขึ้น

 2. ง�นวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทำ�ก�รสัมภ�ษณ์กับ

ท�งส�ยหนงัต่�งจงัหวดัต่�งๆ จงึเปน็ขอ้มลูท่ีส�ม�รถ

วิเคร�ะห์ได้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก 

ดังนั้น ผู้วิจัยในอน�คตควรศึกษ�มุมมองของคนใน

ธรุกิจทีอ่ยูต่่�งจังหวดั ว�่คว�มต้องก�รของกลุ่มคนชม

ภ�พยนตร์เป็นอย่�งไร 

 3. ง�นวิจัยครั้งนี้เน้นเฉพ�ะเอกชนเป็นหลัก 

โดยมภี�ครัฐเปน็ส่วนเสริม ดังนัน้ ผู้วจัิยในอน�คตควร

เน้นไปที่ภ�ครัฐม�กขึ้น ถือได้ว่�เป็นก�รกระตุ้นก�ร

ทำ�ง�นภ�ครัฐท�งอ้อมไปในตัวด้วย 
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