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ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
The Direction and the Trend of Thailand Film Industry
ระดม อร่ามวิทย์* และมนฤดี ธาดาอำ�นวยชัย**
บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่
ตกตํ่าอย่างมาก เนื่องจากประชาชนไทยดูภาพยนตร์ไทยน้อยลง ปัจจุบันบริษัทที่สร้างและบริษัทผลิตภาพยนตร์
ไทย ได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2557
มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย 40 เรื่อง มีภาพยนตร์ไทยที่ทำ�รายได้ไม่ถึง 30 ล้าน มีถึง 35 เรื่อง การนับรายได้ของ
ภาพยนตร์ไทยจะนับจากรายได้ของการเข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งถือว่ารายได้โดยรวมของ
ภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2557 น้อยมาก
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎาคม ปี 2557 กรกฎาคม ปี 2558 และศึกษาทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ซึ่งจะสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้
สร้างภาพยนตร์ ผูอ้ �ำ นวยการสร้าง ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ ตัวแทนจากโรงภาพยนตร์ ตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรม
และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย คือรัฐบาลไทยจะต้องเข้ามา
ดูแล และกำ�หนดกฎเกณฑ์ ในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึง่ ในประเทศต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นเกาหลีใต้
ออสเตรเลีย เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าหากรัฐบาลช่วยเหลืออย่างจริงจัง นอกจากจะทำ�ให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เติบโตแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้ชื่นชมอีกด้วย ถือได้ว่า
เป็นภาพยนตร์ไทยเป็นสินค้าโอท็อปที่มีมูลค่าต่อ 1 ผลิตภัณฑ์สูงมาก เพราะการจะทำ�ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นจะ
ต้องใช้งบประมาณเป็นหลักหลายล้านบาท แต่รัฐบาลต้องมองภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม อย่ามอง
เป็นแค่สินค้าอย่างเดียว เพราะเนื้อหาในภาพยนตร์สามารถสอดแทรกความเป็นไทยได้หลายอย่างไม่ว่า จะเป็น
เรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย การใช้ชีวิตต่าง ๆ ในสังคมไทย ยังเป็นผลให้สินค้าของไทยได้เผยแพร่ไปยังต่าง
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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. Presently, Thai film companies are reducing a lot. It has an impact on domestic economy in Thai* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา
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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 directors, 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
บทนำ�

อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
มูลเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หนึ่งใน
ประเทศที่ประสบความสำ�เร็จด้านนี้ คือ ประเทศ
เกาหลีใต้ ที่สร้างเศรษฐกิจโดยสื่อภาพยนตร์ซึ่งมี
บทบาทสำ�คัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีใต้ จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการผลักดันในเกิดการ
ค้า และเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตลาดเอเชี ย ตะวั น ออกไกล ทั้ ง จี น ญี่ ปุ่ น
เกาหลีใต้ มีตลาดใหญ่แต่ต่างก็มีรายได้ส่วนใหญ่จาก
บัตรเข้าชมภาพยนตร์มาจากตลาดผู้ชมในประเทศ
ตลาดเอเชียใต้กเ็ ช่นกัน ประเทศอินเดียเป็นตลาดใหญ่
ของกลุ่ ม เอเชี ย ใต้ ซึ่ ง มี ร ายได้ จ ากบั ต รเข้ า ชม
ภาพยนตร์ที่มาจากตลาดภายในจำ�นวนมาก ส่วน
ตลาดในกลุม่ ประเทศอาเซียน พบว่ารายได้มาจากการ
จาหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของผู้ชมภายในประเทศ
ไม่สงู นัก และยังเกาะกลุม่ การมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านแอนิเมชัน และเกม พบว่า
ประเทศจีนและเมือง CEBU ของฟิลิปปินส์ได้กลาย
เป็นเมือง 1 ใน 50 อันดับ Outsourcing Cities 2008
and 2009 ของโลกและเป็นอันดับหนึง่ ของเอเชีย จาก

ผลการสำ � รวจของ THOLONS นอกจากนั้ น
ประเทศไทยเป็นประเทศทีค่ รองอันดับหนึง่ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในการบริโภคเกม และกลายเป็น
ตลาดหลักทางด้านเกมทุกประเภททัง้ เกมอาเขต เกม
คอนโซล และเกมออนไลน์ รวมถึงเกมบนโซเชียล
เน็ตเวิร์ค
กรณี ข องประเทศไทย อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์มีโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ เพราะ
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรงคุณค่าและงดงาม ที่หลากหลายและภายในสิ้นปี
พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ที่จะมีการเปิดตลาดเสรี
ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ชมภาพยนตร์มีการ
รับรู้ข้อมูลภาพยนตร์ต่างประเทศมากขึ้น เพราะรู้สึก
ถึงความคุ้มค่าของค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์ ซึ่งโป
รดักชั่นของภาพยนตร์ต่างประเทศมีการลงทุนมาก
ทำ � ให้ ผู้ ช มภาพยนตร์ เ ลื อ กที่ จ ะชมภาพยนตร์ ต่ า ง
ประเทศมากกว่าภาพยนตร์ไทย ดังนั้นเพื่อเตรียม
ความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจภาพยนตร์ไทยเป็น
แบบกึง่ ผูกขาด และเป็นรูปแบบหนึง่ ของทรัพย์สนิ ทาง
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ปั ญ ญาในเชิ ง งานศิ ล ปะที่ สำ � คั ญ ต่ อ อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย และมีการใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดย
มีต้นทุนในการผลิตภาพยนตร์ ได้แก่ ต้นทุนการสร้าง
ต้ น ทุ น การทำ � ตลาด ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง และให้ ผ ล
ตอบแทนสูงเช่นกัน รวมถึงแหล่งรายได้ของภาพยนตร์
มาจากจากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดยส่วนใหญ่
ผูส้ ร้างภาพยนตร์ไทยมีรายได้สว่ นแบ่งร้อยละ 50 จาก
บัตรเจ้าชมภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น
หลัก นอกจากนั้น ยังมีรายได้ในการขายสิทธิ์ให้กับ
สายหนั ง ในต่ า งจั ง หวั ด และรายได้ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ จ าก
การนำ�ออกแสดงหรือจัดจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภค เช่น
ค่าลิขสิทธิ์จากการฉายภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ค่า
ลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการ Home Video เพื่อนำ�ไป
ผลิตและจำ�หน่ายดีวดี ี ค่าลิขสิทธิจ์ าก Online Video
Distributor เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่ายผ่านสือ่ ออนไลน์ หรือ
สื่อรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เช่น ดาวน์โหลดทาง
อินเทอร์เน็ตหรือ Application บนมือถือ รวมทัง้ ราย
ได้จากการขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทในต่างประเทศ และ
ขายสปอนเซอร์จากสินค้า ทั้งนี้ รูปแบบของรายได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี (กลต., 2557)
ทั้งนี้ ตลาดของธุรกิจจำ�หน่ายภาพยนตร์มี
การกระจุกตัว แต่มกี ารแข่งขัน ในผูป้ ระกอบการหลัก
2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทในเครือสหมงคลฟิล์ม เป็นผู้
สร้าง ผู้จัดจำ�หน่าย และเจ้าของสายหนังทั่วประเทศ
และได้สิทธิ์จำ�หน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศรายใหญ่
และ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส (บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุป๊ ถือหุน้ 67.8%) มีสว่ นแบ่งรายได้สงู สุด โดยธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ มีผู้ประกอบการหลายราย แต่มีราย
ใหญ่เพียง 2 ราย คือ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
ปี 2012 มี 56 สาขา 413 โรงภาพยนตร์ และ บจก.
เอส เอฟ ซีนีม่า ซิตี้ ปี 2555 มี 30 สาขา 218 โรง
ภาพยนตร์ โครงสร้างตลาดจึงเป็นแบบผูข้ ายน้อยราย
และมีการผูกขาด (TDRI, 2010)
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ที่ ส ร้ า ง และบริ ษั ท ผลิ ต
ภาพยนตร์ไทย ได้ลดลงอย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
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ในช่วงปี พ.ศ. 2557 มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย 40 เรือ่ ง
มีภาพยนตร์ไทยที่ทำ�รายได้ไม่ถึง 30 ล้าน มีถึง 35
เรือ่ ง (siamzone.com, 2557 : ระบบออนไลน์) การ
นับรายได้ของภาพยนตร์ไทยจะนับจากรายได้ของการ
เข้าฉายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งถือว่าราย
ได้โดยรวมของภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2557 น้อย
มาก ซึ่งงานวิจัยนี้นอกจากจะได้ทราบถึงสภาพ และ
ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้ว
ยังสามารถนำ�ไปพัฒนาในแนวคิดที่จะสร้าง ผลิต
ภาพยนตร์ไทยเพือ่ ทีจ่ ะทำ�รายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้น
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย ในช่วงกรกฎาคม ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทิ ศ ทางและแนวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานในการวิจัย
1. สภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วง
กรกฎาคม ปี 2557- กรกฎาคม ปี 2558 มีการเติบโต
จากปี 2556 อย่างต่อเนื่อง
2. อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย มีทศิ ทางและ
แนวโน้มทีจ่ ะพัฒนาด้านเนือ้ หาเพือ่ ขยายฐานผูช้ มใน
กรุงเทพและปริมณฑลและจะขยายฐานผู้ชมไปยัง
กลุ่มประเทศอาเซียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หาคือศึกษาสภาพทิศทาง
และแนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้บริหาร
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและผู้กำ�กับภาพยนตร์
3. ขอบเขตด้านสถานที่ คือกรุงเทพ และ
ปริมณฑล
4. ขอบเขตด้ า นระยะเวลา คื อ ในช่ ว ง
กรกฎาคม ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทิศทาง และแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

p

ปัจจัยภายใน
1. ปัจจัยด้านการจัดการ
2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
3.ปัจจัยด้านลักษณะความเป็นมืออาชีพ

ปัจจัยภายนอก
1. สถานการณ์ขอ้ มูลข่าวสาร และวัฒนธรรม
2. แรงดันทางสังคมของการเมือง
3. ความต้องการและความสนใจของผู้รับสาร
4. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
2. แนวคิดการผลิตสื่อบันเทิง
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต
2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตภาพยนตร์ไทยเพือ่ พัฒนาขีด
ความสามารถทางการตลาดของการแข่งขันภายใน
ประเทศ

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำ�การตีความจากข้อมูลที่ได้รับ
จากการตอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาคำ�ตอบหรือ
ประเด็นความสำ�คัญเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรืออยู่ใน
กลุ่มของคำ�ถาม เพื่อทำ�การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ และสรุปข้อค้นพบในรูปแบบของการพรรณนา

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย คื อ ผู้ บ ริ ห าร
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและผู้กำ�กับภาพยนตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยได้
กำ � หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยเลื อ กจากผู้ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้กำ�กับภาพยนตร์ บริษัท
ผลิตภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ หน่วยงานรัฐบาลและ
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ พบว่า

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
		
2.1 ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แล้วทำ�การบันทึกข้อมูล
ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ และทำ�การบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์
		
2.2 ทำ�การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และบันทึกข้อมูลในแบบสังเกตการมีส่วนร่วม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ข้ อ ค้ น พบในรู ป แบบของการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนาเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย
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สภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วงกรกฎาคม
ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558
อุตสาหกรรมไทยตกตํ่าลงอย่างมาก ซึ่ง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างนี้มาหลายช่วง
มีขึ้นมีลง และช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ไ ทยตกตํ่ า ถึ ง แม้ จ ะมี ผู้ ส ร้ า ง ผู้ ผ ลิ ต
ภาพยนตร์ไทยใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ส่วนใหญ่สร้าง
เพียงเรื่องสองเรื่องก็หายออกไปจากอุตสาหกรรม
เพราะภาพยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ ไม่ได้รับความนิยม
รายได้น้อยมาก ภาพยนตร์ไทยในช่วงเวลาดังกล่าว
ส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพเท่าทีค่ วร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
บทภาพยนตร์ โปรดักชั่นการถ่ายทำ� การลำ�ดับเรื่อง
ราว ความสนุกของภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ ทำ�ให้คนไทย
มีความรูส้ กึ ทีค่ อ่ นข้างติดลบกับภาพยนตร์ไทย คือ ถ้า
จะดูภาพยนตร์ไทยสักเรื่อง คนไทยโดยส่วนใหญ่จะ
คิดแล้วคิดอีกว่าจะดูดไี หม จะคุม้ กับค่าบัตรภาพยนตร์
ไหม ถ้ า ไม่ คุ้ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กดู ภ าพยนตร์ ต่ า ง
ประเทศกัน เพราะโปรดักชั่นกับความยิ่งใหญ่ของ
ภาพยนตร์ นั้ น ทำ � ให้ เขารู้ สึ ก ว่ า คุ้ ม ค่ า มากกว่ า ซึ่ ง
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศมีการทำ�โปรดักชัน่ เข้าขึน้ ถึงจุด
สูงมากในเรื่องของ CGI หรือ Special Effect ต่าง ๆ
จะสมจริงขึ้นอย่างมากจึงเป็นแรงดึงดูดในการรับชม
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ
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ภาพยนตร์ประเภทอินดี้ หรือภาพยนตร์ทาง
เลือก มีการผลิตภาพยนตร์ประเภทนี้มากขึ้น เพราะ
ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นจากระบบฟิ ล์ ม เป็ น ระบบดิ จิ ทั ล
สามารถทำ�ให้ผผู้ ลิตภาพยนตร์ท�ำ งานง่าย สะดวกกว่า
และต้นทุนการผลิตต่างๆน้อยกว่าสมัยที่ยังใช้ระบบ
ฟิล์มอย่างมาก จึงมีผู้ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์
มากขึ้น ทำ�ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีความ
หลากหลาย ทำ�ให้ตลาดของภาพยนตร์ไทยโตขึ้น
เพียงแต่ว่าภาพยนตร์ไทยประเภทนี้จะได้รับความ
สนใจน้อยมีผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เนื่องมาจากกลุ่มผู้ชม
ภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความนิยมที่จะเลือก
ชมภาพยนตร์ประเภทนีม้ ากนัก ซึง่ ในบางมุมมองของ
คนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็มองว่า ภาพยนตร์
ประเภทอินดีน้ นั้ ไม่ได้มผี ลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเลย ถึงแม้จะมีการผลิตภาพยนตร์แนวนี้มากขึ้น
ก็เป็นภาพยนตร์เฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่
ตลาดต้องการ จึงเป็นข้อมูลที่ว่าช่วงเวลาดังกล่าว มี
การผลิตภาพยนตร์ไทยมากขึ้น ทำ�ให้มีความหลาก
หลายของการเลือกชมภาพยนตร์ นั้นคือประโยชน์
ส่วนหนึ่ง แต่เรื่องรายได้นั้นมีความตกตํ่าลงมาก
สภาพการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย จะไม่แข่งกันเองอาจมีบางทีที่จะต้อง
แข่งกันเองบ้างในบางโอกาส เพราะช่วงเวลานัน้ ๆ เป็น
เวลาที่ทุกคนต้องการ ค่ายภาพยนตร์ไทยที่เป็นค่าย
ใหญ่ก็พร้อมที่จะแข่งขันกัน เช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์
ช่วงปิดเทอม เป็นต้น ในการที่จะผลิตภาพยนตร์ไทย
แต่ละเรื่องนั้นต้องผ่านการคิดอย่างมากว่าถ้าสร้างไป
แล้วสนุกไหม จะมีคนดูไหม ไม่ต้องไปแข่งกับคนใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย แต่แข่งกับตัวเองว่าจะ
ต้องผลิตภาพยนตร์ไทยออกมาให้ดี มีคณ
ุ ภาพ ทำ�การ
ตลาด และต้องมีคนชมภาพยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ เพื่อ
ให้คุ้มกับทุนในการผลิตภาพยนตร์นั้น ๆ
เศรษฐกิจและการเมือง ในช่วงเวลาดังกล่าว
เศรษฐกิจมีความฝืดเคืองพอสมควรทำ�ให้ประชาชน
ไม่กล้าใช้เงินในสิ่งที่เกี่ยวกับบันเทิงมากนัก ซึ่งถ้าจะ

เลือกชมภาพยนตร์สกั เรือ่ งจะต้องเลือกทีช่ มแล้วรูส้ กึ
คุ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ภาพยนตร์ ต่ า ง
ประเทศโดยเฉพาะฮอลลีวูด ที่เป็นภาพยนตร์ฟอร์ม
ใหญ่ มีฉากใหญ่ ๆ มีใช้ CGI และ Special Effect
ส่วนภาพยนตร์ไทยจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตหรือ
สร้างออกมาแล้วตรงใจกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ไม่ใช่
เฉพาะบทภาพยนตร์ การทำ�โปรดักชัน่ อย่างเดียว แต่
จะต้องมีการตลาดทีจ่ ะต้องสือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้รบั
รู้ด้วย กลุ่มเป้าหมายของการเลือกชมภาพยนตร์ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่พอจะมีฐานะกับกลุ่มคน
ทำ�งานช่วงเริ่มต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะมีผลก
ระทบทางเศรษฐกิจน้อยมาก ส่วนเรื่องการเมืองนั้น
ไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ มากมาย ถ้าไม่มีเหตุการณ์
รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปิดถนน การปิดศูนย์การค้า
หรือการห้ามออกจากเคหะสถานหลังเวลา 22.00 น.
ความเติบโตทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มี
ช่องต่างๆมากมาย เคเบิลเต็มประเทศ และโทรศัพท์
มือถือทีม่ ผี ลต่อการเลือกชมภาพยนตร์มากทีส่ ดุ มีการ
ผลิต Content เป็นในรูปแบบคลิปต่าง ๆ มากมาย
ดังนั้น การที่มีสื่ออินเทอร์เน็ตกับสื่อโทรทัศน์มากขึ้น
จึงทำ�ให้คนที่มีทางเลือกในการเลือกชม Content
ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่
ถ้าจะมีก็จะเป็นจำ�นวนเงินที่ไม่มากเหมือนกับการไป
เสียเงินซือ้ บัตรชมภาพยนตร์ และการชมทางโทรศัพท์
มือถือนัน้ ประชาชนสามารถเลือกดูได้ตลอดเวลา แต่
ภาพยนตร์จะต้องดูตามเวลาที่โรงภาพยนตร์กำ�หนด
เพราะฉะนัน้ การทีอ่ ตุ สาหกรรมภาพยนตร์ไทยตกตาํ่
นั้น มีหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในด้าน
ต่าง ๆ การเติบโตของภาพยนตร์อินดี้ที่มีผลดีในแง่
ของ Content แต่ไม่สามารถทำ�รายได้มากเท่าที่ควร
เศรษฐกิจก็พอมีผลกระทบบ้างแต่การเมืองนั้นแทบ
ไม่ มี ผ ลกระทบอะไรเลย และสุ ด ท้ า ยเป็ น สื่ อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ มี ค วามเร็ ว สู ง สามารถทำ � ให้ ดู
ภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ คลิปต่าง ๆ ผ่าน
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ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่าย
ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย
ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร งบประมาณ และ
เทคโนโลยี สิง่ เหล่าเป็นปัจจัยทีส่ ร้างสรรค์ภาพยนตร์
ให้มีคุณภาพ โดยบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น
โปรดิวเซอร์ ผู้กำ�กับ คนเขียนบทภาพยนตร์ ฯลฯ
บุคลากรเหล่านีย้ งั ขาดแคลนอยูโ่ ดยในอนาคตจำ�เป็น
ต้องเพิ่มหรือพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงมีงบประมาณในการสนับสนุนการ
ผลิต ดังนั้นการผลิตภาพยนตร์ไทยแต่ละเรื่องจะต้อง
ผ่านการกลัน่ กรองอย่างมาก โดยเฉพาะบทภาพยนตร์
ที่ควรเพิ่มคนเขียนบทภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ รวม
ถึงเรื่องโปรดักชั่นการถ่ายทำ�ก็จะต้องลงละเอียดให้
มากยิง่ ขึน้ การลำ�ดับเรือ่ งราวให้สนุกตามประเภทของ
ภาพยนตร์ จะต้องทำ�ให้คนที่จะชมภาพยนตร์ไทยจะ
ต้องคิดว่าภาพยนตร์เรือ่ งนีต้ อ้ งไปชมในโรงภาพยนตร์
เท่ า นั้ น จึ ง จะได้ รั บ อรรถรสในความสนุ ก เพราะ
เนือ่ งจากเทคโนโลยีของการสือ่ สารไร้พรมแดน ทำ�ให้
คนสามารถรับชมภาพยนตร์ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะ
สื่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถเลือกชมได้ตามสะดวกของ
แต่ละบุคคล และราคาก็ถูกกว่าการไปชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์มากอีกด้วย เพราะฉะนั้น การที่ใคร
จะไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ จะต้อง
เป็นภาพยนตร์ที่พิเศษจริง ๆ หรือเป็นภาพยนตร์
ฟอร์มใหญ่ เพราะทั้งค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์ที่ราคา
ค่อนข้างสูง ในเรื่องเสน่ห์ของโรงภาพยนตร์ก็ยังมีอยู่
ก็คือ เรื่องระบบ Light & Sound ระบบ 3 มิติ และ
การได้ร่วมชมกับผู้อื่นเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสของ
การชมภาพยนตร์ สำ � หรั บ รั ฐ บาลทางบริ ษั ท ผลิ ต
ภาพยนตร์ตอ้ งการให้มกี ารดูแลมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
เรื่ อ งงบประมาณที่ไ ด้ให้ประชาชนที่ต้องการผลิ ต
ภาพยนตร์ไทยนั้น ต้องการให้เน้นเกี่ยวกับความเป็น
เชิงพาณิชย์มากขึน้ ไม่จ�ำ เป็นต้องผลิตภาพยนตร์ไทย
ที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมไทยอย่างเดียว และควร
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มีงบประมาณเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ไทยที่ทำ�รายได้
มากด้วย ไม่วา่ จะเป็นภาพยนตร์ทไี่ ปได้รางวัลจากต่าง
ประเทศ ภาพยนตร์ที่ทำ�รายได้สูง เหมือนกับนักกีฬา
ที่ไปได้รางวัลกลับมาก็จะมีงบประมาณในการอัดฉีด
นักกีฬา โดยการนำ�งบประมาณจากการจัดเก็บภาษี
ภาพยนตร์มาส่วนหนึ่งเพื่อเป็นงบประมาณในการให้
รางวัลแก่บริษัท บุคคล ที่ไปทำ�ชื่อเสียงหรือรายได้
เพราะภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากภาพยนตร์ ไ ทยและต่ า ง
ประเทศนั้น ส่วนหนึ่งควรมาเอื้อประโยชน์ให้กับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
การตั้งองค์กรเอกชน กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ไม่ ค วรยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ในอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย ในอดีตที่ผ่านมาทางกระทรวงต่าง ๆ
ทำ�งานไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร มองภาพไม่
ออกว่ า มาจากสาเหตุ ใ ด เพราะว่ า บุ ค ลากรของ
กระทรวงต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมมากเท่าที่ควร เนื่องจากงานทางด้าน
ภาพยนตร์เป็นแค่สว่ นหนึง่ ของงานอีกมากมายทีท่ าง
กระทรวงเหล่านั้นต้องดูแล ดังนั้น จึงควรตั้งองค์กร
ใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะเป็นองค์กรในการดูแล
พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดย
เฉพาะ จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่กำ�หนดไว้
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในช่วง
กรกฎาคม ปี 2557 - กรกฎาคม ปี 2558 เนื่องจาก
การผลิตภาพยนตร์ไทยทั้งประเภทภาพยนตร์สตูดิโอ
กับภาพยนตร์อินดี้ ไม่สามารถทำ�รายได้ได้ตรงตาม
เป้าหมาย สามารถอภิปรายผลได้ว่า เพราะคุณภาพ
ของภาพยนตร์ไทยลดลงเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้ง
เรื่องบทภาพยนตร์ที่อ่อน ไม่มีที่มาที่ไปอันสมควร โป
รดักชัน่ การถ่ายทำ�ไม่สร้างสรรค์เท่าทีค่ วร จากผลการ
วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (1964
: 43-45) ได้เสนอแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดว่า
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เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกัน
เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิง่ ทีเ่ สนอขายโดยธุรกิจเพือ่
สนองความต้องการของลูกค้าให้พงึ พอใจผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
และด้านราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน
ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของผู้บริโภคสามารถเปรียบ
เทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาผลิตภัณฑ์นั้น
ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อมีทั้ง
คุณค่าทีร่ บั รู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า
และสอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (2000 :
250-251) ที่กล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมในการผลิตงาน
ของสื่อบันเทิง ด้านลักษณะความเป็นมืออาชีพ (Media Professional) หมายถึงผู้ทำ�หน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการคั ด เลื อ กเนื้ อ หา มี
วัตถุประสงค์ของตนเองในการประกอบวิชาชีพอาศัย
ความเป็นมืออาชีพจึงจะได้งานที่มีคุณภาพรวมทั้งมี
อุดมการณ์ เพือ่ ทำ�ให้เป้าหมายในการผลิตงานเป็นไป
ได้ด้วยดี รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิปปภาส
ตรังคสันต์ (2553) สภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ทางด้านรายได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พบว่า
บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยทั้ง 5 รายนั้นมีกลยุทธ์ใน
การผลิตภาพยนตร์ตามแนวทางเฉพาะตัวและแตก
ต่างกันไปตามเป้าหมายที่แต่ละบริษัทผู้สร้างวางเอา
ไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่กำ�หนดไว้
ทิ ศ ทางและแนวโน้ ม ในอนาคตของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เนือ่ งจากการขาดแคลน
บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี ทำ�ให้ในส่วน
ของเอกชนกับรัฐบาลต้องเพิม่ ส่วนทีข่ าดไป เพราะสิง่
เหล่านี้เป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และสามารถอภิปรายผลได้ว่า สิ่งสำ�คัญที่สุดของการ
พัฒนาก็คอื เรายังขาดแคลนบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่าง
มาก โดยเฉพาะคนเขี ย นบทภาพยนตร์ ที่ มี ค วาม
สามารถได้มาตรฐาน โปรดิวเซอร์ที่สามารถควบคุม

ติดต่อ และรู้เรื่องการตลาดอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
งบประมาณต่าง ๆ ที่ยังมีไม่เพียงพอ เพราะถ้างบ
ประมาณน้อย การทำ�งานต่างๆจะต้องถูกกดดันมาก
ขึ้นโดยไม่มีเหตุจำ�เป็น และในเรื่องเทคโนโลยีที่ทาง
อุตสาหกรรมบ้านเรายังล้าหลังมาก จากผลการวิจัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ Millerson and Owens
(2009 : 51-69) กล่าวว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขั้น
ตอนการถ่ายทำ� เป็นขัน้ ตอนทีอ่ าจพบปัญหามากมาย
โดยผู้กำ�กับจะมีหน้าที่ในการกำ�กับ ควบคุมการผลิต
การถ่ายทำ� การถ่ายภาพและบันทึกเสียง นำ�เสนอ
เนื้อหาที่จะทำ�การผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
ทำ�การตรวจสอบเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการผลิตอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนโดย ผู้กำ�กับจะบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการ
ถ่ายทำ�ให้มีคุณภาพรวมถึงให้คำ�แนะนำ�แก่นักแสดง
เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด ส่วนโปรดิวเซอร์จะ
มีหน้าทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่รปู แบบ แต่โปรดิวเซอร์
จะควบคุมเรือ่ งงบประมาณและกำ�หนดการถ่ายทำ�ให้
เป็นไปตามแผน และสอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail (2000 : 250-251) กล่าวถึง ปัจจัยแวดล้อมใน
การผลิตสือ่ บันเทิง ไม่วา่ จะเป็นด้านการบริหารจัดการ
องค์กร การบริหารรายได้ การบริหารบุคคล พร้อม
กับปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) เป็นปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการผลิตและการเผยแพร่งาน โดยต้อง
คำ�นึงถึงอุปกรณ์มีคุณภาพเพียงใด เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือไม่นับตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจน
การเผยแพร่ การออกอากาศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆเป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี
แก้วมณี (2557) ได้วเิ คราะห์ลกั ษณะของอุตสาหกรรม
สือ่ บันเทิงในประเด็นต่าง ๆ ไว้ดงั นี้ “อุตสาหกรรมสือ่
บันเทิงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่
มีศักยภาพและมีโอกาสในการพัฒนาหลายประการ
โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านของ
การสร้างสรรค์ผลงาน ประกอบกับประเทศไทยได้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้ขยายฐานการ
ผลิ ต และการตลาดสู่ ร ะดั บ นานาชาติ อี ก ทั้ ง
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เพียบพร้อม มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย งดงาม
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ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำ�คัญในการสร้างสรรค์”
ในเรื่องของการตั้งองค์กรเอกชนที่มาดูแล
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้น ก็เพื่อที่จะได้ดูแลใน
เรื่ อ งนี้ โ ดยเฉพาะ จะสามารถทำ � ให้ ก ารทำ � งานมี
คุ ณ ภาพมากกว่ า ให้ ภ าครั ฐ ดู แ ล ซึ่ ง จะมี ผู้ บ ริ ห าร
องค์กรโดยคัดจากบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเป็นจำ�นวน 80% และจากส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการ นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ หรืออาชีพอื่น
อีก 20% จึ งจะเป็นการดำ�เนินทางอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพ เพราะไม่มีใครที่จะเข้าใจ
ในอุตสาหกรรมได้ดีไปกว่าคนในอุตสาหกรรมด้วย
กันเอง ส่วนบุคลากรสายอาชีพอื่น ๆ อีก 20% นั้น มี
ไว้เพื่อช่วยแนะแนวทางอื่น ๆ ที่คนในอุตสาหกรรม
ไทยอาจจะมองไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะมีผล
เสียหายได้ในอนาคต ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุคลากรขององค์กรมาจากคนในอุตสาหกรรมด้วย
กันเองตัง้ กติกาขึน้ มาเพือ่ เป็นการคัดสรรบุคลากรทีม่ ี
คุณสมบัติครบถ้วน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครั ฐ ที่ นำ � มาจากงบประมาณของกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา จากผลการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำ�หนดไว้
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. บริษัทผลิตภาพยนตร์ประเภทสตูดิโอ ซึ่ง
เป็นการผลิตภาพยนตร์ที่ตลาดต้องการจะต้องมีการ
วิเคราะห์ถงึ Content ต่าง ๆ ทีก่ ลุม่ เป้าหมายต้องการ
ซึง่ กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
และกลุ่มคนเพิ่งเริ่มทำ�งาน กลุ่มเป้าหมายรอง คือ
กลุม่ นักเรียนมัธยมปลาย ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ จากกลุม่
เป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองนั้น เป็นบุคคลที่
อายุอยูร่ ะหว่าง 15 - 30 ปี ซึง่ ความสนใจของคนเหล่า
นี้จะเน้นไปในภาพยนตร์ประเภทตลก และผี แต่
ภาพยนตร์ประเภทนี้ได้มีการผลิตออกมามากมาย
ฉะนั้นการที่จะผลิตภาพยนตร์แนวเหล่านี้ออกมาอีก
ทางผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมงานอย่างดีในเรื่องของ
58

บทภาพยนตร์ที่จะต้องมีการเขียนที่ลึกมากกว่าเดิม
ประมาณว่าจะเป็นภาพยนตร์ตลกจะต้องพยายามหา
มุขต่าง ๆ ที่ร่วมสมัยและกลุ่มเป้าหมายจะต้องมี
ประสบการณ์ร่วมอยู่ด้วย ถ้าเป็นภาพยนตร์ประเภท
ผี ก็จะต้องมีฉากที่น่ากลัวสุด ๆ เป็นต้น หลังจาก
ถ่ายทำ�กับตัดต่อออกมาเป็น First Cut จะต้องมีการ
วิเคราะห์ต่าง ๆ โดยการทดสอบให้มีบุคคลที่หลาก
หลายได้ มี โ อกาสมาชมกั น ก่ อ น ระหว่ า งการฉาย
ภาพยนตร์ควรมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง ถ้ายอดราย
ได้ไม่ตรงเป้าต้องรีบปรับแผนการตลาดให้สื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยเร็ว แต่ถ้ารายได้เป็นไปตามเป้าก็
ต้องทำ�รายงานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชม
ภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อเป็นข้ออ้างอิงในการ
ผลิต Content ของภาพยนตร์เรือ่ งต่อไปว่าควรไปใน
ทิศทางใดว่าคงเดิมหรือเปลีย่ นแปลง และในส่วนของ
การขายต่างประเทศควรมีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
เนื้อหาในเรื่องความเป็นสากลที่ทุก ๆ ประเทศเข้าใจ
ตรงกันโดยผ่านการทำ� Sub -Title แต่เส้นเรื่องของ
ภาพยนตร์ดังกล่าวยังคงเดิม
2. ในเรื่องการผลิตภาพยนตร์ประเภทอินดี้
หรื อ ภาพยนตร์ ท างเลื อ กนั้ น ถื อ ได้ ว่ า มี ผ ลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ไทย
อินดี้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำ�รายได้ได้ดีเท่าที่ควร
จึงทำ�ให้ความเติบโตทางอุตสาหกรรมสวนทางกับราย
ได้ แต่ถ้าในมุมของผู้ชมนั้นภาพยนตร์ไทยอินดี้มีออก
มาหลากหลายแนว ทำ�ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูช้ ม ทำ�ให้
ผู้ชมมีทางเลือกมากขึ้น ในส่วนภาครัฐโดยกระทรวง
วัฒนธรรมได้มีนโยบายในการให้งบประมาณในผลิต
ภาพยนตร์ไทยทั่วไปที่มีคุณค่าต่อสังคมและให้กับ
ภาพยนตร์ทุกประเภท ไม่ได้ให้งบประมาณผลิตทั้ง
เรื่องแต่ให้งบเริ่มต้นเท่านั้นทางผู้ผลิตต้องไปต่อยอด
เอาเอง ประเด็นตรงนี้มีข้อดีตรงที่ว่าผู้ผลิตจะต้องมี
ศักยภาพในเรื่องหางบประมาณเองด้วย รายได้จาก
ภาพยนตร์ไทยอินดี้นอกจากในส่วนของภาครัฐแล้ว
ส่วนใหญ่จะมีรายได้มาจากกองทุนต่าง ๆ จากต่าง
ประเทศ รายได้จากการฉายภาพยนตร์ รายได้จาก
การประกวดภาพยนตร์จากต่างประเทศ แต่ทผ่ี า่ นมา
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ภาพยนตร์ไทยอินดีท้ ไี่ ด้รบั งบประมาณจากกระทรวง
วั ฒ นธรรมนั้ น จะประสบความสำ � เร็ จ ในเรื่ อ งของ
คุณค่า แต่ในเรื่องรายได้กับความมีชื่อเสียงในระดับ
มวลชนถือว่าล้มเหลว เพราะภาพยนตร์ไทยอินดีเ้ หล่า
นี้จะมีแค่ผชู้ มเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุม่ เดิม ๆ ที่
บางทีเห็นหน้ากันก็จำ�กันได้แล้ว หรือบางทีก็ผลิตเอง
สร้างเอง และดูกันเอง ซึ่งมีสาเหตุที่กลุ่มเป้าหมาย
หลั ก ในการชมภาพยนตร์ ไ ทยไม่ ค่ อ ยที่ เ ลื อ กชม
ภาพยนตร์ประเภทนี้ ก็เพราะว่าแค่เห็นโปสเตอร์
ภาพยนตร์ตัวอย่าง จึงพอเดาทิศทางการดำ�เนินเรื่อง
ของภาพยนตร์ได้แล้ว ทางผู้ผลิตอาจจะไม่ขาดทุน
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด และ
รายได้จากการฉายภาพยนตร์ก็ไม่ต้องแบ่งให้กับทาง
กระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย
ในอนาคตทางกระทรวงอาจมีแนวทางขอ
ส่วนแบ่งรายได้เพื่อที่จะนำ�ไปเป็นงบประมาณให้กับ
ภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น เรื่องการให้งบ
ประมาณทางกระทรวงวั ฒ นธรรมควรจะทำ � ภาพ
ต่าง ๆ ให้กว้างขึ้น ถึงแม้ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะ
บอกว่าเป็นนโยบายเปิดกว้างให้กบั ภาพยนตร์ไทยทุก
ประเภท แต่ในความเป็นจริงแล้วภาพยนตร์ไทยที่ได้
งบประมาณส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นภาพยนตร์ไทยอินดี้ ถึง
ภาพยนตร์ บ างเรื่ อ งจะบอกว่ า เป็ น ภาพยนตร์ เชิ ง
พาณิชย์ที่มีคุณค่า แต่มันก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ
ในแง่การตลาด เพราะกลุ่มผู้ชมเขาติดภาพต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ดูยาก ต้องคิดเยอะ น่าเบื่อ หรือ
ประมาณว่าเป็นภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ใดองค์กรหนึ่งในภาครัฐเท่านั้น ซึ่งถ้าจะแก้ไขในเรื่อง
นี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมควรจะต้องแก้ภาพลักษณ์
ให้มีการนำ�เสนอในเชิงพาณิชย์มากขึ้นกว่าเดิมอีก
หลายเท่า จะต้องไม่ให้ตราประจำ�กระทรวงวัฒนธรรม
มาเป็นอุปสรรคและอคติ ในการเลือกชมภาพยนตร์
ไทยอิ น ดี้ ว่ า ถ้ า เป็ น ภาพยนตร์ ที่ ไ ด้ ง บจากระทรวง
วัฒนธรรมเป็นภาพยนตร์ที่น่าเบื่อ ดูไม่สนุกอีกต่อไป
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็ ต้ อ งยั ง คงคุ ณ ค่ า ของภาพยนตร์ ไว้
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้กค็ อื เป็นการเพิม่ ฐานของผูช้ ม
ให้มากขึ้น

ในส่วนของการอบรมบุคลากรของผู้ที่สนใจ
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโปรดิวเซอร์ ผู้กำ�กับ คนเขียนบทภาพยนตร์ หรือ
ฝ่ายอืน่ ๆ ทางภาครัฐควรจัดทำ�การประชาสัมพันธ์ให้
เป็นในลักษณะทีก่ ว้างกว่านี้ เพราะทีผ่ า่ นมาถ้าไม่ใช่ผู้
ผลิตภาพยนตร์ไทยอินดีน้ นั้ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ไทยประ
เภทสตู ดิ โ อ หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปนั้ น แทบจะไม่ ไ ด้ รั บ
ข่าวสารใด ๆ เลย
3. การจัดเก็บภาษีของภาพยนตร์ไทยควรลด
ลง และเพิ่มภาษีของภาพยนตร์ต่างประเทศให้มาก
ขึ้น โดยมีการทำ�งานร่วมกัน 3 ฝ่าย ภาครัฐ บริษัท
สร้างภาพยนตร์ และโรงภาพยนตร์ ซึ่งภาครัฐจะนำ�
ภาษีสว่ นหนึง่ มาสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุน เงินรางวัล
หรือโบนัสประจำ�ปี โดยมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าภาพยนตร์
ไทยเรือ่ งใด (รวมทัง้ หมดประเภทสตูดโิ อ และประเภท
อินดี้) ทำ�รายได้ถึง 50 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล (ตัวเลขรายได้อาจเปลี่ยนแปลงได้) ทาง
ภาครั ฐ จะมี เ งิ น สนั บ สนุ น ให้ กั บ ทางบริ ษั ท สร้ า ง
ภาพยนตร์กับโรงภาพยนตร์ 3% จากรายได้ (ตัวเลข
รายได้อาจเปลี่ยนแปลงได้) โดยจะมีการมอบให้ตอน
เดือนธันวาคมของปีนั้น ๆ และให้เพียงแค่ 40% ของ
การจัดเก็บภาษีภาพยนตร์ทงั้ หมด แต่ถา้ มีภาพยนตร์
ไทยทำ�รายได้เกิน 50 ล้านบาท จำ�นวนหลายเรือ่ งแล้ว
เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ ให้ไล่ระดับจากเรื่องที่ทำ�ได้
สูงสุดไปจนถึงตาํ่ สุด โดยตัดยอดทีเ่ รือ่ งสุดท้ายในการ
รับเงินอุดหนุนให้อยูใ่ น 40% ของภาษีภาพยนตร์ เพือ่
ที่ จ ะให้ ค นในอุ ต สาหกรรมไทยได้ มี ก ารพั ฒ นา
ภาพยนตร์ของตนเองให้มีคุณภาพทั้งคุณค่า และราย
ได้ของภาพยนตร์ไทยเรื่องนั้น ๆ
4. การมองภาพยนตร์เป็นเครือ่ งมือ แต่ไม่ใช่
สินค้าประเภทหนึ่ง โดยการสร้างภาพยนตร์ให้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งชาติ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของ
เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆ
ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
		
4.1 ประเทศต่าง ๆ พอได้เห็นหน้า
หนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รู้เลยว่าเป็นภาพยนตร์ไทย
		
4.2 ประเทศต่าง ๆ ชื่นชมและนำ�
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วัฒนธรรมของไทยไปใช้ในประเทศเขา เช่น อาหาร
ไทย การเคารพผู้อาวุโสกว่าโดยการไหว้ซึ่งมีระดับ
ต่างๆในการไหว้ เด็กไหว้ผู้ใหญ่ไหว้อย่างไร ผู้ใหญ่กับ
ผูใ้ หญ่ไหว้กนั อย่างไร ภาษาไทยต้องเป็นทีน่ ยิ มในต่าง
ประเทศ เป็นต้น
		
4.3 ประเทศต่าง ๆ นิยมสินค้าที่มี
โลโก้ว่ามาจากประเทศไทย เช่น นักร้อง ดารา หรือ
สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น
5. จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็น
ทางการ และมีการปรับปรุงทุก ๆ 3 ปี
ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยในอนาคต
1. เนือ่ งจากงานวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการสัมภาษณ์
เชิงลึกของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ไทยและภาครัฐ แต่ไม่ได้ทำ�ในเชิงปริมาณ ฉะนั้นจึง
เป็นความเห็นเฉพาะบุคคลเท่านัน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ในอนาคต
อาจเพิ่มเติมในเรื่องของสถิติได้ เพื่อความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2. งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทำ�การสัมภาษณ์กับ
ทางสายหนังต่างจังหวัดต่างๆ จึงเป็นข้อมูลทีส่ ามารถ
วิเคราะห์ได้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก
ดังนั้น ผู้วิจัยในอนาคตควรศึกษามุมมองของคนใน
ธุรกิจทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัด ว่าความต้องการของกลุม่ คนชม
ภาพยนตร์เป็นอย่างไร
3. งานวิจัยครั้งนี้เน้นเฉพาะเอกชนเป็นหลัก
โดยมีภาครัฐเป็นส่วนเสริม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในอนาคตควร
เน้นไปที่ภาครัฐมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นการ
ทำ�งานภาครัฐทางอ้อมไปในตัวด้วย
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