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บทคัดย่อ   

 
การศกึษาความสอดคลอ้งของโครงสรา้งอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทยกับยุทธศาสตร์

การส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายเพ่ือท าความเข้าใจ
ประสิทธิภาพของแผนยทุธศาสตรใ์นภาวการณปั์จจุบนัซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยก าลงัเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลงในเชิงของปัจจยัการผลิตและสภาพแวดลอ้ม  

ในการนี ้คณะผูว้ิจยัด  าเนินการส ารวจภาคอุตสาหกรรมแลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าเปรียบเทียบเขา้
กับสาระในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) การส ารวจ
อาศยัวิธีสัมภาษณเ์ชิงลึกนักวิชาชีพร่วมกับศึกษาเอกสาร/สถิติท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ประมวลดว้ย SWOT Analysis ขณะท่ีสาระจากยุทธศาสตรม์าจากกระบวนการวิเคราะหท่ี์เรียกว่า 
“Policy Analysis”  

ผลการเทียบเคียงชีว้่าเนือ้หายทุธศาสตรไ์ม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณท่ี์แทจ้ริงมากนกั เพราะ
ภาคอตุสาหกรรมการผลิตเผชิญกับแรงบีบจากปัจจยัแวดลอ้มตา่งๆ จนท าใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถสรรค์
สรา้งงานตามความคาดหวงัของตลาดได ้แตย่ทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) กลบัใหน้  า้หนกัแก่การแกปั้ญหาดงักล่าวนอ้ยกว่าท่ีควร ทัง้ยงัพุ่งความสนใจไปท่ี
การสรา้งบุคลากรดว้ยมองว่าปัญหาภาพยนตรไ์ทยมาจากบุคลากรขาดทักษะท างาน มุมมองนีต้รง
ขา้มกับขอ้มูลส ารวจในโครงการวิจยัท่ีระบุใหจ้ดุแข็งของการผลิตไทยคือบุคลากร บทสรุปจึงสิน้สดุท่ี
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ขอ้เสนอแนะใหย้กร่างยุทธศาสตรท่ี์ตอบสนองต่อปัญหาของวงการภาพยนตรโ์ดยตรงโดยเนน้การ
แกปั้ญหาเชิงบริบท และการยกร่างควรอิงบทเรียนของภาคอุตสาหกรรมท่ีประสบความส าเร็จอย่าง
ประเทศเกาหลีใตแ้ละอินเดีย 
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Abstract 

Change in terms of factors and environment has come about to affect the stability of 
Thai film professions. This research project aims to uncover the coherence of the Thai film 
industry and Thailand’s Strategies of Film and Video Promotion, Phase III (2017-2021) in 
order to identify the potential of the strategies in the midst of change.   
 To do so, the research team explored the industry as well as the essence of the 
strategies and conducted comparative studies between the two. Exploration of the Thai film 
industry incorporated in-depth interviews and document searches while that of strategies 
relied on policy analysis. 
 The designed methodology leads to the result that the strategies do not cohere 
entirely with the actual situation. The Thai film industry experiences an obstructive 
environment and it is such serious that the film practitioner cannot create the piece to meet 
the average expectation. The strategies, however, do not emphasize solutions to this 
problem, but highlight production of capable practitioners based on the view that they lack 
appropriate skills. On the contrary, the research findings show Thai film practitioners as the 
outstanding strength. The conclusion therefore proposes to focus on the Thai film industry 
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with specific attention to solve the problematic context rather than producing the new blood.  
Moreover, lessons learned from the successful cases such as the Korean and Indian film 
industry are suggested to be models for planning the next promotional strategies.           
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

โครงการวิจัยนี ้มุ่งศึกษาความสอดคล้องของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยกับ
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยอาศยัการ
เทียบเคียงสาระในแผนยุทธศาสตรก์ับสภาพการณ์ร่วมสมัยของภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งคณะผู้วิจัย
ก าหนดใหอ้ยู่ในชว่งปีพ.ศ. 2561 โดยนบัยอ้นหลงัไปไม่เกิน 3 ปี การศกึษาดงักล่าวเป็นไปเพ่ือประเมิน
ศกัยภาพของแผนยุทธศาสตรใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร ์เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ภาพยนตรข์องไทยก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายใหม่ๆ  ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2550 เป็นตน้มา ซึ่งอาจจะ
ผิดไปจากแนวทางพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นยทุธศาสตร ์

ความทา้ทายประการแรกเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะการเปล่ียน
ผ่านจากวิธีรบัชมผ่านดีวีดีและวีซีดีไปเป็นภาพยนตรอ์อนไลน์ ซึ่งผูช้มรูส้ึกสะดวกและอาจไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่าย พลังความนิยมของการชมแบบออนไลนเ์ห็นไดจ้ากกรณีของเว็บไซต ์Movie2free1 ท่ีมี
รายงานว่าแฟนภาพยนตรเ์ขา้ชมมากถึงเดือนละ 25 ลา้นราย (เวิรค์พอยท ์นิวส,์ 2561: ข่าวโทรทศัน)์ 
หรือจากจ านวนเว็บไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการฉายอย่างเสรี ในปี 2562 มีรายงานว่าศาลไทยไดอ้อกค าสั่ง
ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวมากถึง 70 กว่าเว็บ คิดเป็น 2,000 URL เพราะทางเว็บละเมิดกฎหมายดา้น
ทรพัยส์ินทางปัญญา (ไทยรฐั, 2562: ออนไลน)์ ขอ้มลูเหลา่นีส้ะทอ้นปรมิาณการบริโภคงานภาพยนตร์
ผา่นโลกออนไลนใ์นยคุปัจจบุนั แตป่ระเดน็ตอ้งขบคิดคือตลาดดีวีดีและวีซีดีท าหนา้ท่ีเป็นหนึ่งในแหล่ง
รายไดห้ลกัของบริษัทผลิตภาพยนตร ์จากการรบัซือ้ลิขสิทธ์ิไปจดัจ าหน่ายในรูปของดีวีดีและวีซีดี ใน
กรณีของงานยอดนิยม ค่าลิขสิทธ์ิท่ีทางผูผ้ลิตไดร้บัอาจสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณถ่ายท า
ภาพยนตรท์ัง้เรื่อง (ภาณุ อารี, 2561: สัมภาษณ)์ เม่ือเทคโนโลยีออนไลนท์ าลายมูลค่าธุรกิจแบบ
ดัง้เดมิ ผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งหาทางออกเพ่ือใหไ้ดท้นุสนบัสนนุการผลิตมาใชจ้า่ยในการท างาน  

 

                                                           
1 ปิดตวัลงในปี 2561 เพราะการจบักมุขอ้หาละเมิดกฎหมายลขิสิทธ์ิ 
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ความทา้ทายประการถัดมาคือทศันะเชิงลบของผูช้มท่ีมีต่อภาพยนตรไ์ทย แมจ้ะเป็นงานภาพยนตร์
ไทยระดบัรางวัลนานาชาติ ผูช้มก็อาจไม่ใหก้ารตอบรบัมากเท่างานต่างประเทศ มีค าอธิบายว่าวิธี
ส่งเสริมการตลาดของผูผ้ลิตยังไม่เพียงพอ หรือเนือ้งานอาจไม่ถูกใจผู้ชมดว้ยเป็นภาพยนตรน์อก
กระแส (ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16, 2560: ข่าวโทรทศัน)์ อย่างไรก็ดี ภาพยนตรก์ระแสหลกัของไทยหลายเรื่อง
ก็ไม่ไดร้บัความนิยมเช่นกนั อย่างในปี 2560 ภาพยนตรก์ระแสหลกัจ านวนมากประสบความลม้เหลว
เชิงรายไดใ้นระดบัท่ีนา่ตกใจดงัรายงานในตาราง 

ภาพยนตร ์ รายได ้(บาท) 
หมวยจิน้ดิน้กอ้งโลก 29,900 
หล่อลากไส ้ 50,000 
เดก็สาว 56,000 
เก๋าเกรยีน 57,000 
สมานฉนั 60,000 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งภาพยนตรท่ี์ลม้เหลวเชิงรายไดใ้นปี พ.ศ. 2560 
ทีม่า มารเ์ก็ตเธียร ์(2561: ออนไลน)์ 

 
 รายนามภาพยนตรท์ัง้หมดท ารายรบัรวมกันแลว้ไม่ถึง 500,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายรบัท่ีนอ้ย
จนสะทอ้นว่าความเช่ือมั่นตอ่ภาคอตุสาหกรรมของไทยเริ่มอยู่ในระดบัวิกฤต  แตห่ากมองภาพท่ีใหญ่
ขึน้ จะพบว่าสถานการณนี์ไ้ม่ไดเ้กิดขึน้โดยฉับพลนั ทว่าก่อตวัมาตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษท่ี 2550 ดงั
แสดงในกราฟรายไดต้อ่ไปนี ้

 
ภาพที ่1 กราฟรายไดภ้าพยนตรไ์ทยปี พ.ศ. 2554-2559 
ทีม่า ไทยพีบีเอส (2560: ออนไลน)์ 
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ตวัเลขขา้งตน้ชีว้่า ความนิยมของผูช้มท่ีมีต่อภาพยนตรไ์ทยเริ่มไม่ทรงพลงัเหมือนในยุคท่ีรุ่งเรือง ซึ่ง
คาบเก่ียวระหว่างทศวรรษท่ี 2540 ถึงกลางทศวรรษท่ี 2550 ในยคุนัน้ ผูช้มชาวไทยใหก้ารตอบรบังาน
ในประเทศหลากหลายแนว จนเกิดเป็นกระแสช่ืนชมในดา้นพัฒนาการและความสร้างสรรค์ ซึ่ง 
พิมพกา โตวิระ ผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ดใ้หค้วามเห็นไวว้า่  
 

สถานการณภ์าพยนตรไ์ทยท่ีก าลงัตกต ่านี ้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตอ้งเผชิญกับยุค
ดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูค้น ซึ่งความบนัเทิงในรูปแบบของออนไลน์
สตรีมสามารถตอบโจทยชี์วิตในยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปไดม้ากกว่า ซึ่งประสบปัญหา
กนัทัง้โลก ไมเ่ฉพาะแคใ่นประเทศไทย ..... สถานการณต์อนนีไ้มไ่ดแ้ย่มากหรือดี
มาก แตต่อนนีท่ี้ดแูย่ขึน้เรื่อยๆ เพราะมีหลายปัจจยัส่งผล โดยเฉพาะเรื่องเงินทนุ
และชอ่งทางในการจดัจ าหนา่ยภาพยนตร ์

(ศลิปวฒันธรรม, 2562: ออนไลน)์ 
 

นอกจากปัจจัยขา้งตน้ อิทธิพลของคู่แข่งขันจากต่างประเทศก็เพิ่มมากขึน้ตามแรงบริโภค
ภาพยนตรส์ากลโดยเฉพาะภาพยนตรซ์ูเปอรฮี์โร่ (Superhero Movie) ซึ่งบดินทร  ์เทพรัตน ์(2560: 
ออนไลน)์ วิเคราะหว์่าเป็นผลมาจากสถานการณโ์ลก กล่าวคือ โลกร่วมสมยัมีแต่ความโกลาหลและ
วิกฤตขดัแยง้ เชน่ ปัญหาโจรก่อการรา้ย การสูร้บ ผูลี้ภ้ยั เศรษฐกิจบีบรดั หรือความคดโกงของรฐั ผูช้ม
จึงเพอ้ฝันถึงผูมี้พลงัพิเศษท่ีสามารถพลิกสถานการณไ์ด ้และภาพยนตรซ์ูเปอรฮี์โร่ก็คือค าตอบทาง
จินตนาการเหลา่นัน้ ท าใหป้รมิาณภาพยนตรซ์ูเปอรฮี์โรใ่นตลาดภาพยนตรท์ั่วโลกเพิ่มมากขึน้ แมไ้มถ่ึง
ขัน้ดาษด่ืน แตส่ามารถกวาดรายไดไ้ปจากตลาดภาพยนตรต์า่งๆ รวมทัง้ของไทยจนเหลือพืน้ท่ีใหง้าน
ในประเทศนอ้ยมาก นอกจากภาพยนตรซ์ูเปอรฮี์โร่ ภาพยนตรแ์นวอ่ืนสามารถครองอนัดบัรายไดใ้น
ระดบัท่ีภาพยนตรไ์ทยยากจะเอาชนะ ดงัปรากฏในตวัเลข Box Office ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเพียง
เรื่องนาคี 2 และนอ้งพ่ีท่ีรกัท่ีครองต าแหน่งท่ี 5 และ 7 ใน 10 อนัดบัภาพยนตรท์  าเงินสงูสดุในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2561 
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ภาพที ่2 รายนามภาพยนตรท์  ารายไดส้งูสดุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 
ทีม่า เธียรเ์ตอรร์ิสต ์(2562: ออนไลน)์ 

 
โดยปกติแลว้ การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรจ์ากภายในภาคอุตสาหกรรม

ขึน้อยู่กับองคป์ระกอบส าคัญ 3 อย่าง คือ บุคลากรการผลิต ทุนทรพัย ์และอุปกรณก์ารผลิต ทัง้ 3 
องคป์ระกอบตรงกบัแนวคิดทรพัยากรการผลิตในทางเศรษฐศาสตรท่ี์ก าหนดใหก้ารผลิตตา่งๆ มาจาก
ท่ีดิน แรงงาน และทุน (Enachai, 2009: 39) เพียงแต่บริบทของภาพยนตรต์อ้งการอุปกรณก์ารผลิต
มากกว่าท่ีดินดว้ยธุรกิจภาพยนตรไ์ม่ยึดติดกับสถานท่ี แมจ้ะมีความทา้ทายใหม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา
และส่งผลกระทบตอ่องคป์ระกอบทัง้ 3 ภาคอตุสาหกรรมก็พยายามปรบัตวัโดยมีความสนบัสนุนจาก
ภาครฐัเป็นแรงเสรมิ ทวา่ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ อยา่งท่ีไดอ้ธิบายไปในเบือ้งตน้ รวมทัง้สภาวการณ ์
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อ่ืนๆ เช่น สิ่งแวดลอ้มและองคป์ระกอบการผลิตท่ีแปรผนั ไดส้่งผลตอ่การปรบัตวัจนเกิดขอ้ค าถามว่า 
แนวทางช่วยเหลือจากรฐัท่ีระบุในยุทธศาสตรจ์ะยงัสอดรบักับโจทยข์องภาคอุตสาหกรรมอีกหรือไม่ 
ค  าถามขอ้นีจ้ะชดัเจนยิ่งขึน้เม่ือค านึงถึงกรณีเรียกรอ้งความช่วยเหลือจากรฐับาล เช่น การขอใหอ้อก
กฎหมายบงัคบัโรงภาพยนตรฉ์ายงานของไทยในสดัส่วนท่ีแน่นอน (โวค ประเทศไทย, 2560: ออนไลน)์ 
หรือในกิจกรรมศิลป์สโมสรเสวนา “มาตรการส่งเสริมหนงัไทยยงัไงดี ?” ซึ่งคณะคนท างานในวงการได้
รวมตวัระดมสมองเพ่ือสรุปปัญหาท่ียังคงเรือ้รงัมาจนถึงปี พ.ศ. 2562 พันธุ์ธัมม ์ทองสังข  ์ผูก้  ากับ
ภาพยนตรเ์อย่ถึงยทุธศาสตรภ์าครฐัวา่ไมไ่ดส้ง่ผลใดๆ ในทางปฏิบตัิ 
 

“ชาวภาพยนตร”์ ไมไ่ดถ้กูจดัล าดบัความส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลือหรือการ
ด าเนินนโยบายใด ๆ จากภาครฐั ล าดบัความส าคญัของภาครฐัคือ ชาวนา ชาวไร ่
ชาวสวนยาง ท่ีล้วนแต่เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ท่ีภาครัฐต้อง
ช่วยเหลือเพราะเก่ียวขอ้งกันทางการเมืองอย่างเล่ียงไม่ได ้ดงันัน้ ตอ้งมีใครสกั
คนหนึ่งท่ีมาผลกัดนันโยบายภาพยนตรไ์ทย ในลกัษณะท่ีเป็นหวัเรี่ยวหวัแรง เป็น
ผูผ้ลกัดนั และตอ้งมีอ านาจ ยทุธศาสตรข์องกระทรวงวฒันธรรมนัน้พรอ้มอยู่แลว้ 
แตข่าดคนท่ีจะท าใหน้โยบายเดนิไปไดจ้รงิ ปฏิบตัไิดจ้รงิ 

(ศลิปวฒันธรรม, 2562: ออนไลน)์ 
 
คณะผูว้ิจัยไดล้องท าการประมวลรายการปัญหาของวงการภาพยนตร์แลว้สรุปรวมปัญหา

ทัง้หมดเป็นค าอธิบายในเชิงของเหตุและผลดงัในแผนภาพ เรียกว่า “วงจรปัญหาของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทย” (The Circle of Thai Film Industry Problems) 
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ภาพที ่3 วงจรปัญหาอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

 
กลา่วโดยสรุป อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยออ่นแออนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นงูกิน

หาง ผูผ้ลิตไม่สามารถผลิตงานท่ีดงึดดูใจตลาดและผูช้มกลุ่มเปา้หมายได ้ดว้ยเหตวุ่าขาดก าลงัทรพัย์
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากโรงภาพยนตรไ์ม่ให้โอกาสในการฉายมากเท่างานน าเข้า แต่ทางโรง
ภาพยนตรแ์จกแจงว่าผูบ้ริโภคไมใ่หก้ารตอบรบัท่ีดี ทางโรงจึงจ าเป็นตอ้งเปิดพืน้ท่ีใหแ้ก่งานอ่ืนเพ่ือคืน
ทุน ขณะท่ีผูบ้ริโภคมองว่าการเลือกชมงานต่างประเทศมาจากคุณภาพงานของไทยเองท่ียังไม่ได้
มาตรฐานสากล เหตแุละผลเช่นนีท้  าใหปั้ญหาในวงการภาพยนตรไ์ทยมีความเรือ้รงัจนยากจะแกไ้ข
เพราะไมส่ามารถหาจดุเริ่มตน้ได ้

กระนัน้ วงจรปัญหาเพียงแคใ่หภ้าพขัน้พืน้ฐาน ไม่ไดอ้ธิบายความเป็นไปทัง้หมด เน่ืองจากมี
หลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูบ้ริโภคบางกลุม่ไมเ่ลือกชมภาพยนตรไ์ทยเพราะไม่รบัทราบรอบการฉาย หรืองาน
ของไทยบางเรื่องไดร้บัการประเมินดว้ยอคติก่อนจะเขา้ฉาย จนเกิดเป็นกระแสหนัหลงัใหภ้าพยนตร์
ไทย เป็นตน้ ความสมัพนัธข์องเหตแุละผลจึงไม่ไดเ้ดินหนา้ไปในทางเดียวอย่างในแผนภาพ อาจมีเสน้
ลดั หรือเสน้ยอ้นกลบัไปมาไดเ้ชน่กนั นอกจากนี ้อปุสรรคในวงการภาพยนตรต์อ้งรวมไปถึงบรบิท
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แวดลอ้มอย่างแหล่งทนุ ธุรกิจการฉายภาพยนตรส์มยัใหม ่เทคโนโลยี หรืออ่ืนๆ เพราะบรบิทเหล่านีคื้อ
ท่ีมาของความอ่อนแอเชิงโครงสรา้ง แตไ่ม่ว่าจะอย่างไร ทางออกจากวงจรปัญหาอาจจะเป็นการสรา้ง
ชิน้งานท่ีกระตุน้การยอมรบัจากทกุฝ่าย เม่ือมีการยอมรบั ทัง้โรงภาพยนตร ์ทัง้ผูช้มจะกลายเป็นแรงส่ง
ใหผู้ผ้ลิตไดส้รา้งสรรคง์านมาตรฐานสากล จนกลายเป็นวงจรใหม่ว่าดว้ยความส าเร็จของภาพยนตร ์
ดงันัน้ ปัญหาภาพยนตรไ์ทยจึงควรแก้ดว้ยยุทธศาสตรท่ี์สอดรับกับสภาพความเป็นจริงประการนี ้
หมายความว่ายทุธศาสตรภ์าครฐัตอ้งระบแุนวทางส่งเสริมตามสถานการณอ์นัเรือ้รัง ยทุธศาสตรฉ์บบั
ปัจจบุนัซึ่งก าลงัจะครบอายขุยัในปีพ.ศ. 2564 ไดน้  าเสนอแนวทางลกัษณะดงักล่าวหรือไม่ สอดรบักบั
ความตอ้งการภาคอุตสาหกรรมมากนอ้ยอย่างไร เป็นค าถามท่ีต้องการค าอธิบายเพ่ือจะน าไปสู่การ
ปรบัตวัในขัน้ตอ่ไป  

เพ่ือไขข้อค าถามข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกส ารวจความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) กบัสภาพการณท่ี์แทจ้ริงใน
ภาคอตุสาหกรรม คณะผูว้ิจยัพบว่าการรา่งยทุธศาสตรอิ์งขอ้มลูส ารวจในภาคอตุสาหกรรมและปัจจยั
แวดล้อมต่างๆ มาโดยตลอด ดังท่ีไดแ้สดงในส่วนของการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท่ีใชว้ิธี SWOT 
Analysis และ PEST Analysis จนไดผ้ลอนันา่สนใจมากมาย หนึ่งในนัน้คือขอ้คน้พบท่ีวา่อตุสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละโทรทศันข์องไทยบรรลุการผลิตระดบัคณุภาพจนกา้วน าเพ่ือนบา้นในภูมิภาคอาเซียน 
(ประสพ เรียงเงินและคณะ, 2559: 11) ในแง่นี ้สาระของยทุธศาสตรจ์ึงเป็นผลพวงของการส ารวจชว่ง
ก่อนหนา้คือครึ่งหลงัของทศวรรษ 2550 แตก่ารส ารวจอตุสาหกรรมการผลิตในช่วงเริ่มของทศวรรษท่ี 
2560 และน าไปเทียบเคียงกบัยทุธศาสตร ์จะช่วยใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัศกัยภาพของตวัยทุธศาสตร์ ณ 
เวลาปัจจบุนั 

 
1.2 ปัญหาน าการวิจัย 
 เพ่ือใหก้ารศกึษาด าเนินไปอยา่งมีระเบียบ คณะผูว้ิจยัตัง้ค  าถามน าการวิจยัตอ่ไปนีอ้นัจะ
น าไปสูก่ารวางสมมตฐิานและวตัถปุระสงคก์ารวิจยัในล าดบัถดัไป 

1.2.1 แนวทางการพฒันาในยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) สอดคลอ้งกบัสภาวการณข์องอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรใ์นระดบั
ใด  

1.2.2 ความสอดคลอ้งดงักลา่วเป็นประโยชนแ์ก่ภาคอตุสาหกรรมอยา่งไร  
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1.2.3 สาระของยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะยะตอ่ไปควรเป็นเชน่ไร 
เพ่ือใหร้องรบัการพฒันาทิศทางของภาคอตุสาหกรรมการผลิต  

 
1.3 สมมตฐิานงานวิจัย 

คณะผูว้ิจยัตัง้สมมติฐานว่า แนวทางพฒันาในยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีแท้จริง ท าให้ความพยายามผลักดัน
ภาคอตุสาหกรรมตามแนวทางในยทุธศาสตรไ์มบ่รรลผุลตามเปา้ประสงคใ์นตวัยทุธศาสตร ์ 

สมมติฐานขอ้นีม้าจากการวิจัยชัน้ตน้ (Preliminary Research) ซึ่งคณะผูว้ิจยัทบทวนสาระ
ของยุทธศาสตรร์่วมกับการพิจารณาผลประกอบการ คณะผูว้ิจยัเห็นว่าสาระของยุทธศาสตรบ์างขอ้
ไมไ่ดมุ้ง่แกไ้ขปัญหา เชน่ การไหลบา่ของภาพยนตรต์า่งชาต ิขณะท่ีผลประกอบการของภาพยนตรไ์ทย
ไม่สูดี้นกั ส่วนแบ่งตลาดในประเทศปี พ.ศ. 2560 อยู่ท่ี 11% ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้มาเล็กนอ้ยท่ี 20-
22% (รตัติยา อังกุลานนท์, 2561: ออนไลน)์ ท่ีเหลือเป็นรายไดข้องงานน าเข้าทัง้หมด กล่าวไดว้่า
รายไดข้องภาพยนตรไ์ทยแตล่ะปีสวนทางกับเปา้หมายของยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีตอ้งการใหภ้าพยนตรไ์ทยมีความมั่นคงและเติบโต แปลความไดว้่า
เนือ้หายทุธศาสตรย์งัไมส่นองตอบตอ่ภาคอตุสาหกรรมเน่ืองจากขาดเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  
 
1.4 วัตถุประสงคว์ิจัย 
 วัตถุประสงคว์ิจัยสามารถแบ่งออกไดท้ัง้หมด 4 ขอ้ แต่ละขอ้มุ่งไขความซึ่งจะต่อยอดไปยงั
ค าตอบวิจยัหลกัในขัน้สดุทา้ย 

1.4.1 ศกึษาภาคอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรข์องประเทศไทย 
1.4.2 วิเคราะหส์าระของยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-2564)  
1.4.3 เปรียบเทียบความเป็นไปของภาคอตุสาหกรรมการผลิต สาระของยทุธศาสตรก์าร

สง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
1.4.4 เสนอแนะแนวทางการปรบัแกย้ทุธศาสตรส์ง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดทิศันใ์นระยะตอ่ไป 
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1.5 ความส าคัญและประโยชนข์องงานวิจัย 
งานวิจยัชิน้นีมุ้่งเติมเต็มภารกิจดา้นการพฒันาส่ือภาพยนตร์ดว้ยการใหข้อ้เสนอแนะจากขอ้

คน้พบทางการวิจยั บทสรุปในตอนทา้ยจะช่วยตอบโจทยค์วามตอ้งการของภาครฐัท่ีระบไุวว้่า  มุ่งหวงั
ให้อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยก้าวไปสู่ความเลิศในภูมิภาคเอเชียและสามารถใช้ภาพยนตรเ์ป็น
ชอ่งทางประชาสมัพนัธว์ฒันธรรม การทอ่งเท่ียวไทย รวมถึงเป็นอีกแหลง่รายไดห้ลกัของชาติ (ท าเนียบ
รฐับาล, 2559: ขา่วประชาสมัพนัธ)์ 
 
1.6 ขอบเขตงานวิจัย 

1. ศกึษาความเป็นไป รวมทัง้ปัจจยัแวดลอ้มของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย แตไ่ม่นบั
รวมภาคการจดัฉายอย่างโรงภาพยนตร ์โทรทศันเ์คเบิล้ เว็บไซต ์ฯลฯ การศกึษามุ่งคน้ขอ้มูล
ซึ่งสะทอ้นภาพในชว่งปี 2561 ยอ้นหลงัไปไมเ่กิน 3 ปี  

2. พิจารณาสาระของการพฒันาในยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) 

3. เทียบเคียงสาระของยุทธศาสตรก์ับสภาพการณข์องการผลิตเท่านัน้ ภาคส่วนอ่ืน เช่น การ
ลงทุนของต่างประเทศ การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองลิขสิทธ์ิ ภาคการฉาย ฯลฯ ไม่อยู่ใน
ขอบเขตวิจยั 

 
1.7 กรอบมโนทัศนง์านวิจัย 

 



 
 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 บทท่ี 2 มุ่งอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และเนือ้หางานวิชาการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาพยนตรไ์ทย
ในอดีต ซึ่งการส ารวจในเบือ้งตน้เผยใหเ้ห็นวา่ แนวคดิและทฤษฎีส าหรบัการศกึษาในโครงการวิจยัควร
มาจากศาสตรด์า้นบริหารจัดการและนโยบาย เพราะโครงการวิจยัว่าดว้ยเรื่องของยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาซึ่งตอ้งอิงความเขา้ใจดา้นอุตสาหกรรมและการวางแผนไปพรอ้มกัน ดงันัน้ บทท่ี 2 จึงแบ่ง
ออกเป็น 4 สว่นยอ่ย ไดแ้ก่ 

- หว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 
- การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม (Industry Analysis)   
- การวิเคราะหน์โยบาย (Policy Analysis) 
- วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Literature) 

สองส่วนแรกมีประโยชนแ์ก่การท าความเขา้ใจภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีส่วนท่ีสามช่วยใหเ้ห็นแก่น
สารและประเมินค่ายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 
2560-2564) และสว่นสดุทา้ยจะชว่ยตอบค าถามว่าท าไมโครงการวิจยันีมี้ความจ าเป็นแก่งานนโยบาย
ภาพยนตร ์ 
 
2.1 ห่วงโซ่อุปทาน  
 ห่วงโซ่อุปทานเป็นหลักการขั้นพื ้นฐานในศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและการจัดการ 
โครงการวิจัยตอ้งอาศยัหลักของห่วงโซ่อุปทานเพ่ือท าความเขา้ใจระบบการผลิตของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทย เพราะหว่งโซอ่ปุทานจะฉายภาพขององคาพยพในระบบ พรอ้มความสมัพนัธแ์ตล่ะภาค
ส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับการผลิต ดว้ยเหตนีุ ้การบูรณาการหลกัห่วงโซ่อุปทานจะท าใหค้ณะผูว้ิจยัไดอ้งค์
ความรูค้รบถว้นส าหรบัด าเนินบทวิเคราะหภ์าคอตุสาหกรรมในล าดบัถดัไป 
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2.1.1 ความหมาย 
ในบทความช่ือ Supply Chain Management 101: Principles, Examples, and Templates 

โดย Smartsheet (2019: online) ค าว่า “ห่วงโซ่อุปทาน” หมายถึงการรวมตวัของผู้มีส่วนร่วมในการ
ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ ในการนี ้ผูมี้ส่วนรว่มแตล่ะฝ่ายเช่ือมโยงกนัจนเกิดเป็นภาคส่วนความรว่มมือ
หลายชัน้ มีทัง้ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัเก็บสินคา้ ผูจ้ดัจ  าหนา่ย เป็นตน้ 
 เอกสารเผยแพรโ่ดยส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป. : 4) อธิบายว่าห่วงโซ่อปุทาน
คือกระบวนการหนึ่งในระบบการผลิต มีลักษณะของการเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ เขา้ดว้ยกันเพ่ือ
สรา้งสรรคส์ินคา้และบริการเพ่ือให้ตอบโจทย์ความตอ้งการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด หน่วยงาน
ดงักลา่วสามารถแบง่ออกเป็น 4 สว่นใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

- ผูส้ง่มอบ หรือ Supplier 
- ผูผ้ลิต หรือ Manufacturer  
- ศนูยก์ระจายสินคา้ หรือ Distribution Center  
- รา้นคา้รายยอ่ย หรือ Retailer 

Vorst (2004: 2) กล่าวในต าราเก่ียวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่า ห่วงโซ่อุปทานหมายถึง
ขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองกันของกระบวนการ (การตดัสินใจ ปฏิบตัิการ) และการส่งผ่านสิ่งของ (วัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑ ์ข้อมูล เงิน) เพ่ือท่ีจะมอบสินคา้และ/หรือบริการชั้นยอดให้แก่ผู้ซือ้ในตอนท้ายสุดของ
กระบวนการ ห่วงโซ่อุปทานจึงตอ้งครอบคลุมความเป็นไปต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอนและสายสัมพันธ์
ระหว่างขัน้ตอน ท่ีส าคญั ห่วงโซ่อปุทานไม่ควรเป็นเรื่องของผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถุดิบเท่านัน้ แตค่วร
รวมไปถึงการขนส่ง การจดัเก็บสินคา้ การขาย กระทั่งผูบ้ริโภคเองก็ถือเป็นภาคส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อปุทาน หากจะลงรายละเอียดใหล้ึกยิ่งขึน้ สิ่งตอ่ไปนีค้วรอยู่ภายใตร้ม่ของห่วงโซ่อปุทานเช่นเดียวกับ
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ การตลาด ปฏิบตัิการทกุระดบัชัน้ การจดัจ าหน่าย การเงิน การ
บรกิารลกูคา้ 

จากแหล่งขอ้มลูทัง้ 3 ห่วงโซ่อปุทานคือหลกัการท่ีมีลกัษณะรว่มแทนท่ีจะแตกตา่งกนัตามการ
รบัรูข้องผูป้ระพนัธ ์หว่งโซอ่ปุทานเป็นกลไกการผลิตท่ีมาจากความรว่มมือของหลายภาคสว่นตัง้แต่ตน้
น า้ เชน่ ฝ่ายจดัหาวตัถดุบิ ไปสูก่ลางน า้คือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิต แลว้ตอ่ยอดไปยงัปลายน า้ซึ่งว่าดว้ย
การขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ภายใตห้ลกัการนี ้หน่วยงานทัง้หมดท างานประสานสมัพนัธก์นัเพ่ือใหเ้กิดผล
ลพัธส์งูสดุคือความพงึพอใจของผูซื้อ้  
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อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่อุปทานเป็นไดท้ั้งการเช่ือมโยงทางกายภาพของหน่วยผลิตและการ
เช่ือมโยงในมิติของขอ้มลูข่าวสาร อย่างแรกหมายถึงการขนส่งหรือจดัเก็บสินคา้/วตัถุดิบท่ีจบัตอ้งได ้
อย่างหลงัหมายถึงการส่งผ่านขอ้มลูระหว่างหุน้ส่วนในกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยควบคมุการผลิตทัง้
ก ระบวนการให้ เ ป็น ไปตามแผนงาน  (Supply Chain Resource Cooperative, 2017: online) 
เพราะฉะนัน้ ห่วงโซ่อุปทานจึงไม่เป็นเพียงภาพรวมของทัง้ระบบ แต่มีนยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
หนว่ยผลิตในระบบหนึ่งๆ  
 

2.1.2 ประโยชน/์ความส าคัญ 
ในอตุสาหกรรมหนึ่งๆ ผูมี้ส่วนรว่มการผลิตเช่ือมโยงกันตามหลกัห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบท่ีมี

ความจ าเพาะตามแตก่รณี ประเด็นส าคญัคือผูมี้ส่วนรว่มการผลิตจะไม่สามารถบรรลภุารกิจตวัเองได้
หากไม่ไดร้บัความรว่มมือท่ีดีจากฝ่ายท่ีอยู่ในล าดบัน าหนา้หรือตามหลงั (Smartsheet, 2019: online) 
ดงันัน้ การท าความเขา้ใจทัง้กระบวนการดว้ยภาพของห่วงโซ่อปุทานจะชว่ยใหเ้กิดการจดัการระบบท่ีดี 
เช่น จัดการแรงงานในแต่ละขั้นตอน จัดการเวลาของการขนส่งหรือผลิต จัดการทุนทรัพยใ์นการ
ด าเนินงาน เป็นตน้ เพราะฉะนั้น ความเข้าใจอุตสาหกรรมทั้งระบบดว้ยห่วงโซ่อุปทานจะน าไปสู่
ระเบียบวิธีท่ีเรียกวา่ “การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน” หรือ Supply Chain Management  

แนวคดิเรื่องการจดัการห่วงโซ่อปุทานไมใ่ชเ่รื่องใหม ่แตก่่อเกิดมานานควบคูก่บัประวตัิศาสตร์
การคา้ของมนษุยชาต ิอยา่งในยคุลา่อาณานิคม การคา้ระหว่างประเทศทางทะเลมีความซบัซอ้นเพียง
พอท่ีจะตอ้งพึ่งพาหลกัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน แบ่งเป็นฝ่ายผลิตสินคา้ ฝ่ายขนส่งทางเรือ ฝ่ายรบั
มอบเพ่ือกระจายสินคา้ไปยงัสถานท่ีจ าหน่าย ยคุดงักล่าวตรงกบัช่วงเวลาแห่งการปฏิวตัิอตุสาหกรรม  
ซึ่งชาติยกัษใ์หญ่สามารถผลิตสินคา้ปรมิาณมหาศาลไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ โดยใชแ้รงงานมนษุยผ์สม
กับเครื่องจักร การจัดการจึงต้องมีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ได้มากและรวดเร็ว แต่
ความกา้วหนา้ของการจดัการแบบกา้วกระโดดไม่ไดเ้กิดขึน้จวบจนกระทั่งทศวรรษท่ี 1980 เม่ือระบบ
คอมพิวเตอรพ์ัฒนาไปถึงขั้นสามารถช่วยให้การติดต่อส่ือสารระยะไกลเป็นไปไดส้ะดวก ช่วยจัด
ระเบียบขอ้มูลหรือเก็บรกัษาขอ้มูลขนาดใหญ่ ความเขา้ใจห่วงโซ่อุปทานจึงยิ่งมีความส าคญัมากขึน้  
เพราะส่งผลต่อการวางแผนจดัการท่ีซบัซอ้นดว้ยมีระบบการติดต่อส่ือสารและรกัษาขอ้มูลสมัยใหม่ 
ห่วงโซ่อุปทานท าใหเ้ห็นว่าในระบบการผลิตสินคา้/บริการ มีผูเ้ขา้ร่วมก่ีราย แต่ละรายรบัภาระอะไร 
และควรมีมาตรฐานการท างานอยา่งไร เพ่ือใหท้ัง้ระบบบรรลวุตัถปุระสงคใ์นบัน้ปลาย 
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นอกจากนี ้ห่วงโซ่อปุทานยงัแสดงบทบาทส าคญัในเรื่องของการเป็นตวับง่ชีส้มรรถนะในการ
แข่งขนัของอตุสาหกรรม เน่ืองจากการผลิตสินคา้/บริการลว้นมีความตอ้งการท่ีท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ 
ห่วงโซ่อุปทานท่ีได้มาตรฐานย่อมท าให้เ กิดผลอันปรารถนาดังกล่าวได้ ( Lu, 2011: 10) เช่น 
กระบวนการน าสินคา้สดประเภทผกั ผลไมไ้ปยงัตลาดในเวลาอนัสัน้จะช่วยรกัษาความสดใหม่ใหแ้ก่
สินคา้ กระบวนการท่ีดีย่อมเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูซื้อ้โดยอาศยังานหีบห่อ งานขนส่ง รวมทัง้งานรกัษา
คุณภาพสินคา้ซึ่งตอบโจทย์ดา้นเวลา หากส่วนใดส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานนีเ้ช่ืองช้า เท่ากับว่า
กระบวนการผลิตและถ่ายทอดสินคา้ประเภทผกั ผลไมข้าดสมรรถนะในการแข่งขันโดยพลัน ฉะนัน้ 
ห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เป็นเพียงวิธีการรับรู ้ภาพรวมของอุตสาหกรรม แต่ยังบ่งบอกศักยภาพของ
กระบวนการผลิตทัง้ระบบในเวลาเดียวกนั 

 
2.1.3 หลักการ 

 ในความเป็นห่วงโซ่อปุทาน นกัทฤษฎีไดย้กหลกัการมากกว่าหนึ่งขึน้มากลา่วอา้ง หลกัการขอ้
แรกท่ีพึงระลึกคือห่วงโซ่อุปทานเป็นการเช่ือมโยงของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือส่งผ่านสิ่งส าคญั 3 อย่างดงั
ปรากฏในแผนภาพดา้นบนในหนา้ถัดไป ไดแ้ก่ วัสดุหรือผลิตผล ขอ้มูลข่าวสาร และเงิน (Tutorials 
Point, 2016: 6) ห่วงโซ่อุปทานเผยใหเ้ห็นว่าวัสดุ/ผลผลิตไหลจากซา้ยไปขวา กล่าวคือ จากแหล่ง
วตัถุดิบพฒันาไปเป็นสินคา้/บริการ ผ่านการส่งต่อจนกระทั่งไปสิน้สุดท่ีผูบ้ริโภค ถัดมาเป็นเรื่องของ
ขอ้มลูขา่วสารซึ่งจะแตกตา่งจากการไหลของวสัด/ุผลิตผล โดยขอ้มลูขา่วสารในห่วงโซอ่ปุทานสามารถ
ไหลไดส้องทาง คือจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรืออาจจะไหลจากผูบ้ริโภคกลบัไปยงัผูผ้ลิตก็ได ้การไหล
เชน่นีเ้ป็นไปเพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารส าหรบัพฒันาสินคา้/บริการ สดุทา้ยเป็นการไหลของเงินโดยไหลจาก
ผูบ้รโิภคกลบัมายงัผูผ้ลิตหรือผูมี้สว่นรว่มการผลิตในทกุขัน้ตอนในฐานะผลตอบแทน 
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ภาพที ่4 ภาพจ าลองหว่งโซ่อปุทานพรอ้มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทีม่า Tutorials Point (2016: 6)   

แผนภาพข้างตน้สรุปองคาพยพในห่วงโซ่อุปทานไว้อย่างรวบรดั แต่แผนภาพถัดไปแสดง
รายละเอียดของระบบในหว่งโซอ่ปุทาน โดยยกตวัยา่งมาจากรูปแบบของบริษัทส าคญัๆ ระดบัโลก  
 

บริษัท Big Box 

 
อีคอมเมิรซ์ 

 
สินค้ายานยนต ์
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จะเห็นวา่องคาพยพในแตล่ะอตุสาหกรรมมีความแตกตา่งกนั กระทั่งในอตุสาหกรรมเดียวกนัอาจแสดง
ผูมี้สว่นรว่มการผลิตท่ีไมเ่หมือนกนั ทัง้หมดขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการท าธุรกิจของบริษัท ยกตวัอยา่งเชน่ ใน
วงการภาพยนตรอ์เมริกันยุคเก่าแก่ ผู้คนอธิบายห่วงโซ่อุปทานของบริษัทใหญ่ๆ ว่ าเป็น Vertical 
Integration กล่าวคือบริษัทท่ีทรงอ านาจในวงการภาพยนตรท์  าการผลิต จ าหน่าย และจดัแสดงงาน
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของตัวเอง (Blandford, Grant & Hillier, 2001: 251-252; Hayward, 
2006: 480) กล่าวไดว้่าบริษัทขนาดยักษ์คุมทัง้กระบวนการจนสามารถประกันรายได้ให้แก่ตนเอง 
ขณะท่ีบริษัทเล็กๆ ตอ้งกระเสือกกระสนหาโรงภาพยนตรฉ์าย ไม่ว่าจะอย่างไร หน่วยงานในห่วงโซ่
อปุทานหนึ่งๆ สามารถน ามาจดักลุม่ไดด้งัรายการตอ่ไปนี ้

 
- ฝ่ายจดัหาวตัถดุิบ หรือจดัซือ้จดั

จา้ง 
รบัซือ้วตัถดุบิส าหรบัการผลิตจากซพัพลายเออร ์

- ฝ่ายจดัการวตัถดุบิส าหรบัผลิต รบัมอบ ตรวจสอบ และเก็บรกัษาวตัถดุิบส าหรบัน าไป

ผลิต 

- ฝ่ายผลิต น าวตัถดุบิท่ีไดไ้ปผลิตเป็นสินคา้ 

- ฝ่ายสั่งซือ้ รบัผิดชอบงานดา้นรวบรวม ตรวจสอบ และน าเสนอ

ขอ้มลูเก่ียวกบัค าสั่งซือ้ของผูบ้รโิภค 

- ฝ่ายกระจายสินคา้ ควบคุมการส่งต่อสินคา้ไปยังผู้บริโภคผ่านตัวกลาง

ตา่งๆ 

หากน านิยามของหน่วยงานเหลา่นีม้าใชก้บักรณีของการผลิตภาพยนตร ์จะไดภ้าพการท างาน
จากตน้กระบวนการไปยงัทา้ยสดุดงัรายละเอียดในตาราง 
 

ฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ท่ัวไป 

ฝ่ายในภาพยนตร ์

1. ฝ่ายจดัหาวตัถดุบิ หรือจดัซือ้จดัจา้ง - ฝ่ายพฒันาบท (วตัถดุบิทางความคดิ) 
- ฝ่ายเตรียมงานสรา้ง 

2. ฝ่ายจดัการวตัถดุบิส าหรบัผลิต - ฝ่ายเตรียมงานสรา้ง 



16 

3. ฝ่ายผลิต - ฝ่ายถ่ายท า 
- ฝ่ายงานหลงัการถ่ายท า  

4. ฝ่ายสั่งซือ้ - ฝ่ายตลาด หรือฝ่ายขาย 
5. ฝ่ายกระจายสินคา้ - โรงภาพยนตร ์

ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบห่วงโซ่อปุทานในธุรกิจภาพยนตรแ์ละธุรกิจ
อ่ืน  

 
ดงันัน้ การอภิปรายภาคอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรข์องไทยจะยดึรูปแบบล าดบังานดงัในตาราง 

หลักการขอ้ต่อมาว่าดว้ยพลังท่ีขับเคล่ือนห่วงโซ่อุปทาน พลังดงักล่าวเผยใหเ้ห็นในรูปของ
กระบวนการ 2 แบบ ไดแ้ก่ กระบวนการดงึและกระบวนการผลกั อย่างแรกหมายถึง การเช่ือมโยงเพ่ือ
ผลิตในหว่งโซอ่ปุทานมาจากผูซื้อ้ เม่ือมีค าสั่งซือ้ การท างานตามโครงสรา้งหว่งโซ่อปุทานจงึเกิดขึน้ แต่
อย่างหลังหมายถึง ความตอ้งการผลิตโดยไม่ใชค้  าสั่งผูซื้อ้มาน าการผลิต ในกรณีนี ้ผูผ้ลิตจะตอ้งมี
ระเบียบวิธีส  าหรบัพยากรณค์วามตอ้งการซือ้ของผูบ้ริโภค ไมเ่ชน่นัน้ สินคา้ท่ีผลิตอาจจะประสบปัญหา
การจัดจ าหน่าย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. : 4) หลักการขอ้นีส้ามารถใชอ้ธิบาย
วงการภาพยนตรไ์ทยได ้เน่ืองจากงานผลิตของไทยเป็นทัง้กระบวนการดงึและกระบวนการผลกั ดงัเผย
ในบทท่ี 4 ซึ่งวา่ดว้ยขอ้คน้พบภาคอตุสาหกรรม 

สิ่งหนึ่งท่ีตอ้งพึงระลึกไวคื้อ โครงสรา้งของห่วงโซ่อุปทานอาจไม่ไดอ้ยู่ในรูปเสน้ตรงอย่างท่ี
แสดงในแผนภาพก่อนหนา้ แตก่ระบวนการผลิตหนึ่งๆ อาจมีกลุม่บคุคลภายนอกเขา้มาขอ้งเก่ียวโดยท่ี
ไมอ่ยูใ่นล าดบัขัน้ใดของห่วงโซ่อปุทาน แตค่าบเก่ียวขัน้การท างาน เชน่ ผูจ้ดัหาทนุท าหนา้ท่ีสง่มอบงบ
ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบกับผูผ้ลิตในเวลาเดียวกัน หรือนกัวิจยัการตลาดไดร้บัการว่าจา้งใหเ้ขา้มาเสริม
งานขายดว้ยการประสานกับบริษัทผูผ้ลิตและผู้บริโภคไปพรอ้มกัน โครงสรา้งนีเ้รียกว่า “Ultimate 
Supply Chain” ขณะท่ีโครงสรา้งแบบเสน้ตรงเรียกว่า “Direct Supply Chain” (Felea & Albastroiu, 
2013: 77) 

ณ จดุนี ้เนือ้หาพืน้ฐานเก่ียวกบัห่วงโซ่อปุทานไม่เป็นขอ้สงสยัอีกตอ่ไป สิ่งท่ีตามมาคือการน า
ห่วงโซ่อปุทานไปใชใ้นการจดัการเพ่ือใหเ้กิดผลสงูสุด Kleab (2017: 400) ไดเ้สนอว่าการจดัการตาม
โครงสรา้งหว่งโซอ่ปุทานอยา่งมืออาชีพมีดว้ยกนัทัง้สิน้ 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
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หลักการที่ รายละเอียด 

1 แยกลูกคา้ออกเป็นกลุ่มตามความตอ้งการซือ้ แลว้ปรบัห่วงโซ่อุปทานใหต้อบ

โจทยล์กูคา้ใหม้ากท่ีสดุ 

2 ปรบัแตง่เครือขา่ยโลจิสตกิใหเ้ขา้กบังานบรกิารลกูคา้ 

3 รับฟังสัญญาณทางการตลาด และพรอ้มวางแผนหรือเปล่ียนแปลงภาคส่วน

ตา่งๆ ในหว่งโซอ่ปุทานเพ่ือสรา้งพลานภุาพทางการผลิต 

4 สรา้งการส่ือสารระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว  พรอ้มกับจ าแนก

ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุม่ผูบ้รโิภค 

5 พัฒนายุทธศาสตรท่ี์จะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในแต่ละขั้นการผลิต หรือ

สง่เสรมิการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการไหลของสินคา้หรือขอ้มลูในยามจ าเป็น 

6 น าวิธีวดัความส าเรจ็ในการผลิตเพ่ือสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้มาใชเ้สมอ 

ตารางที ่3 หลกัการจดัการตามโครงสรา้งห่วงโซอ่ปุทานโดย Kleab 
 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานดงัตวัอย่างขา้งตน้มีความส าคญัในการผลิตมาก Kenton (2019: 

online) สรุปไวว้่าการจัดการท่ีดีจะช่วยลดตน้ทุนและสรา้งวงจรการผลิตท่ีเร็วขึน้ แต่ Wei & Xiang 
(2013: 279-281) ใหเ้หตผุลของการจดัการหว่งโซอ่ปุทานไวม้ากกวา่นัน้ แบง่เป็นเหตผุล 5 ขอ้ คือ 

- การจดัการห่วงโซ่อปุทานเป็นโอกาสในการประสบความส าเรจ็ทางธุรกิจ เพราะไมไ่ดป้ล่อยให้
หว่งโซอ่ปุทานด าเนินไปโดยธรรมชาติ 

- การจดัการท่ีดีชว่ยลดตน้ทนุการผลิต ลดการถ่ายโอนตน้ทนุระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ในการผลิต 
- การจัดการยังท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลท่ีเอื ้อการผลิต  และท าให้ผู้ผลิตเข้าใจความ

เปล่ียนแปลงของตลาดในทกุสภาวการณ ์
- จากเหตผุลล าดบัท่ี 3 ความเขา้ใจท่ีแม่นย าช่วยใหภ้าคธุรกิจปรบัตวัเขา้กับความไม่แน่นอน

ของตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
- หากไมน่บัประโยชนใ์นเชิงธุรกิจ การจดัการหว่งโซอ่ปุทานเป็นขอ้บงัคบัท่ีทกุองคก์รตอ้งกระท า

เพ่ือใหต้อบโจทยค์วามรบัผิดชอบตอ่สงัคม หมายความว่าบริษัทไม่ไดด้  าเนินวิธีจดัการห่วงโซ่
อปุทานเพ่ือเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัเพียงอย่างเดียว แตเ่พ่ือปอ้งกนัไม่ใหว้ิธีการผลิตสรา้ง
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ความเสียหายแก่หน่วยทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ชมุชนรอบโรงงาน สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
เป็นตน้ 
ไม่ว่าจะจดัการอย่างไร ห่วงโซ่อปุทานไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า ภาระดา้นการท าใหล้กูคา้พึงพอใจตามท่ี

ระบุในเป้าประสงคข์องธุรกิจเป็นของทุกฝ่าย ไม่ใช่ภาระของผูผ้ลิตหรือฝ่ายขายเท่านัน้ ในกรณีของ
ภาพยนตร ์ความไม่รูส้ึกยินดีในงานภาพยนตรไ์ทยไม่ใช่ผลของฝ่ายถ่ายท าในความรบัผิดชอบของผู้
ก ากบัเพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นผลของทัง้กระบวนการ ซึ่งคณะผูว้ิจยัจะอภิปรายในบทท่ี 4 ตอ่ไป   
 
2.2 การวิเคราะหอุ์ตสาหกรรม  
 การวิ เคราะห์อุตสาหกรรมคือกระบวนการส าคัญ ท่ีจะช่วยให้คณะผู้วิ จัย เข้า ใจ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของภาพยนตร ์แมก้ารศึกษาครัง้นีจ้ะใชว้ิธีเก็บขอ้มูลเพ่ือสรา้งค าอธิบาย
ตามหลกัห่วงโซ่อุปทาน  ความเขา้ใจศกัยภาพหรือปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอาจจะไม่เกิดขึน้โดย
สมบรูณ ์หากปราศจากวิธีวิเคราะหอ์นัเหมาะสมซึ่งก็คือการวิเคราะหค์วามเป็นไปในภาคอตุสาหกรรม
ตามระเบียบสากล 
 

2.2.1 ความหมาย 
 Aithal (2017: 3) อธิบายว่า “การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรม” คือหมวดหมู่หนึ่งของการวิจัยท่ีมุ่ง
ศึกษาอุตสาหกรรม หรือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตองคค์วามรูเ้ชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรม
นั้นๆ โดยกรณีศึกษาท่ีดี (หรือการวิเคราะหท่ี์ดี) ตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอียดเก่ียวกับปัญหา 
ตวัเลือกในการแกปั้ญหา และใหข้อ้มลูเก่ียวกบัแนวปฏิบตัใินการจดัการปัญหาอย่างเพียงพอ เพ่ือช่วย
ใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียตดัสินใจการท าธุรกิจบนพืน้ฐานความรูท่ี้แข็งแกรง่ 
 ในทางตรงกันขา้ม Vitez (2019: online) กล่าวว่าการวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมเป็นภาระภาค
บงัคบัของผูท้  าธุรกิจท่ีจะตอ้งประเมินสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจของตนเอง เพราะการวิเคราะหจ์ะชว่ย
ใหผู้ท้  าธุรกิจเขา้ใจองคาพยพตา่งๆ ของตลาดและวิธีการท่ีจะใชอ้งคาพยพเหล่านัน้ใหเ้กิดประสิทธิผล
สงูสดุ  

ในรายงานเรื่อง Sample Industry Analysis โดย Small Business Development Center 
(2017) การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมคือการท าความเขา้ใจอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ดว้ยชดุขอ้มลูขนาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ แนวโนม้ปัจจุบนัของอุตสาหกรรม โอกาสในการท าก าไร ความทา้ทาย อุปสรรค และประเด็น
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ส าคัญอ่ืนๆ การวิเคราะหย์ังตอ้งอ้างอิงข้อมูลทางการเงินท่ีเรียกว่า “Financial Benchmark” หรือ
ขอ้มลูการเงินขององคก์รท่ีสามารถเป็นตน้แบบใหอ้งคก์รอ่ืนเปรียบเทียบ 
 ไม่ว่าจะเป็นความหมายใด สาระรว่มของการวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมคือการมองความเป็นไป
ของอตุสาหกรรมหนึ่งๆ อย่างแตกฉาน โดยมีขอ้มลูสนบัสนนุเพียงพอ อาจจะรวมไปถึงมมุมองในการ
สรุปท่ีน่าสนใจ เม่ือเขา้ใจอุตสาหกรรมระดบัลึกซึง้ไดแ้ลว้ ผูว้ิเคราะหจ์ะสามารถต่อยอดไปยงัวิธีการ
ปรบัปรุงธุรกิจ หรือรบัมือสภาพทางอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมีชัน้เชิง 
 

2.2.2 ประโยชน/์ความส าคัญ 
 Lionis (2014: 3) กล่าวว่า การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมท าให้ผู้ด  าเนินธุรกิจเข้าใจบริบททาง
เศรษฐกิจขององคก์ร ช่วยประเมินผลประโยชนข์องภาคอตุสาหกรรม และน าไปสูก่ารสรา้งยทุธศาสตร์
ท่ีจะเพิ่มรายไดข้ององคก์ร นอกจากนี ้การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมยังช่วยท านายความเป็นไปของคู่
แขง่ขนัในธุรกิจเดียวกนั 
 หากเป็นในกรณีของโครงการวิจยั  การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรมภาพยนตรช์่วยใหค้ณะผูว้ิจยัเห็น
ภาพของอตุสาหกรรมจากมมุท่ีสามารถวดัศกัยภาพของภาคการผลิตได ้พรอ้มกบัประมวลปัญหา หรือ
กระทั่งความกา้วหนา้ท่ีอาจไม่ระบุในค าอธิบายแบบห่วงโซ่อุปทาน เน่ืองจากห่วงโซ่อุปทานบ่งบอก
เฉพาะความเป็นไป แต่การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมบ่งบอกสถานะท่ีก าลงัเผชิญ รวมทัง้บ่งชีท้ิศทางท่ี
ภาคอตุสาหกรรมควรจะปรบัตวั 

 
2.2.3 หลักการ 

 การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมไม่มีระเบียบแบบแผนตายตวั ผูว้ิเคราะหส์ามารถก าหนดแนวทาง
วิเคราะหข์องตวัเองไดต้ราบเท่าท่ีอิงขอ้มลูอย่างละเอียดรอบดา้น แตว่ิ ธียอดนิยมท่ีพบไดบ้่อยมี 3 วิธี 
ดงัในรายการตอ่ไปนี ้ 

- Porter’s Five Forces Model  
- PEST Analysis ซึ่งตอ่มาพฒันาเป็น PESTLE Analysis  
- SWOT Analysis  
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 ผูว้ิเคราะหอ์าจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในการท าความเขา้ใจอุตสาหกรรม 
ผลลพัธจ์ะไม่มีความแตกต่างกันเพราะทัง้สามวิธีลว้นอิงขอ้มูลชุดเดียวกัน เพียงแต่ทุกวิธีสรา้งสรรค์
ค  าอธิบายในรูปแบบท่ีไมเ่หมือนกนั 

เริ่มจาก Porter’s Five Forces Model ซึ่งพัฒนาในปลายทศวรรษ 1970 โดย Michael E. 
Porter นกัวิชาการจาก Harvard Business School โมเดลนีใ้ชว้ิเคราะหค์วามน่าสนใจและผลก าไรใน
การด าเนินธุรกิจหนึ่งๆ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีทรงอ านาจของธุรกิจนัน้  และตอ้งเป็นการพิจารณาจาก
ภายนอกเขา้ไปสู่ภายใน (Dälken, 2014: 1-2) ในแง่นี ้ผูว้ิเคราะหต์อ้งเลือกพิจารณาปัจจยั 5 อย่างอนั
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ประกอบไปดว้ยการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในทางธุรกิจ ผูเ้ล่นหนา้ใหม่ สินคา้ทดแทน ซพั
พลายเออรห์รือผูป้อ้นวตัถดุิบ และผูซื้อ้ (Lionis, 2014: 30)  

 

 
ภาพที ่6 ปัจจยัอนัเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 5 ประการโดย Lionis 

 
การแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในทางธุรกิจ - เหตุท่ีการแข่งขันกับคู่แข่งขันถือเป็นปัจจัยอันทรง

อ านาจเพราะการแข่งขนัก่อใหเ้กิดการปรบัลดราคาเพ่ือ
ดงึดดูผูซื้อ้ 

- ตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงูจะมีลกัษณะคือประกอบไปดว้ย
ผูค้า้มากราย สินคา้คลา้ยคลึงกัน สินคา้มีจ านวนมาก
และออกสู่ตลาดบอ่ยครัง้ ผูบ้ริโภคมีโอกาสเปล่ียนใจได้
ตลอดเวลา ผูบ้รโิภคสามารถสืบราคาไดไ้มย่าก เป็นตน้ 
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- การแข่งขันถือเป็นอ านาจหนึ่งซึ่งก าหนดทิศทางของ
ธุรกิจ แต่อ านาจนีเ้ป็นผลต่อยอดมาจากปัจจัยอันทรง
พลงัอีก 4 ดา้นดงัอธิบายในล าดบัถดัไป 

 ความทา้ทายจากผูเ้ลน่หนา้ใหม ่ - ผูเ้ล่นหนา้ใหม่ท าใหส้่วนแบง่การตลาดลดลงและส่งผล
ตอ่การแขง่ขนั 

- ตลาดท่ีเปิดพืน้ท่ีใหแ้ก่ผูเ้ล่นหนา้ใหม่ไดง้่ายมีลักษณะ
คือเป็นตลาดท่ีไม่ต้องอาศัยความเจนจัดทางธุรกิจ 
วตัถดุิบหาไดง้่าย ใชเ้ทคโนโลยีซึ่งปรากฏอย่างดาษด่ืน 
ไม่มีตราสินคา้/บริการใดครอบง า ไรก้ารควบคมุจากรฐั 
การออกจากตลาดไมแ่ลกดว้ยความเสียหายขนาดใหญ่ 
เป็นตน้  

 ความทา้ทายจากสินคา้ทดแทน - สินคา้ทดแทนมีความคลา้ยคลึงกับผูเ้ล่นหนา้ใหม่ แต่
ตา่งตรงท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์ไมใ่ชผู่ผ้ลิตสินคา้เดียวกนั 

- สินค้าทดแทนอาจจะต่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ผลิต แต่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
คลา้ยกนั 

- สินคา้ทดแทนจะกลายเป็นความทา้ทายมากขึน้หากหา
ไดง้่าย ใชง้่าย มีราคาใกลเ้คียงกนั หรือคุม้ทนุในสายตา
ผูบ้รโิภค 

 อ านาจของซพัพลายเออร ์ - ซพัพลายเออรส์ามารถท่ีจะเรียกผลประโยชนด์ว้ยการ
ขึน้ราคาวตัถุดิบ ซพัพลายเออรจ์ึงถือเป็นอ านาจท่ีควร
ตระหนกั 

- ตลาดท่ีซัพพลายเออรมี์อ านาจคือตลาดท่ีมีซัพพลาย
เออร์น้อย อ านาจต่อรองจะสูง หรือวัตถุดิบของซัพ
พลายเออรไ์มส่ามารถทดแทนดว้ยวตัถดุิบอ่ืนไดง้่าย 

 อ านาจของผูซื้อ้ - ผูซื้อ้สามารถเรียกราคาสินคา้ท่ีต  ่าลงมาไดโ้ดยใช้สิทธ์ิ
ในการเปล่ียนใจซือ้สินคา้จากแหลง่อ่ืน 
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- ตลาดท่ีผูซื้อ้มีอ านาจมากไดแ้ก่ตลาดประเภทท่ีมีผูซื้อ้
จ  านวนนอ้ย 

หลงัจากไดข้อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัขา้งตน้แลว้ ผูว้ิเคราะหจ์ะวดัระดบัว่าปัจจยัแตล่ะขอ้ส่งผลตอ่
ธุรกิจในระดบัไหน มากหรือนอ้ยอย่างไรหากน าไปเทียบกบัคูแ่ข่งขนั ความรูเ้หล่านีเ้ป็นประโยชนใ์นแง่
ของการสรา้งยทุธศาสตรเ์พ่ือปรบัสภาพธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีขาดหายไปใน Porter’s Five Forces 
Model คือรายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัภายในบางอย่าง เช่น ศกัยภาพในการผลิต การเรียนรูน้วตักรรม 
เป็นตน้  

วิธีการถดัมาคือ PEST หรืออาจเรียกวา่ PESTLE Analysis ก็ได ้ในคูมื่อช่ือ PESTLE Analysis: 
Strategy Skills โดย Team FME (2013: 6) องคก์รธุรกิจจะต้องสามารถอธิบายปัจจัยภายนอกท่ี
องคก์รไม่สามารถควบคมุ แต่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานอย่างใหญ่หลวง ปัจจยัเหล่านัน้เรียกรวมกนัว่า 
“PESTLE” มาจาก 1) ปัจจัยทางการเมือง (Political) 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 3) ปัจจัย
ทางสังคม (Social) 4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological) 5) ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal) และ    
6) ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม (Environmental) แรกเริ่มเดิมที วิธีการวิเคราะหมี์เพียงแค ่4 ปัจจยัแรก เม่ือ
เวลาผา่นไป ปัจจยั 2 อยา่งสดุทา้ยเพิ่มเขา้มาดว้ยเหตวุา่สามารถแสดงอิทธิพลตอ่องคก์รธุรกิจไดไ้ม่แพ้
กนั โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น PEST หรือ PESTLE Analysis ลว้นมีประโยชนใ์นแง่ของการเผยผลกระทบ
จากปัจจัยดังกล่าวท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจทั้งในแง่บวกและลบ ท าให้ผู้วิเคราะห์เห็นภาพใหญ่ของ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและตอ่ยาวไปถึงอนาคต (พนม เพชรจตพุร, 2562: ออนไลน)์ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นตวัอย่างของปัจจยัทัง้ 6 คณะผูว้ิจยัน ามาจากเอกสารซึ่งเผยแพร่
โดยรฐับาลแหง่สหราชอาณาจกัร จดัท าโดย Charity Commission for England and Wales (n.d. :1)  
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1. การเมือง ปัจจยัทางการเมืองอาจเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของรฐับาลท่ีมีตอ่

ระบบสาธารณปูโภคของประเทศ ไดแ้ก่ นโยบายภาษี กฎหมายการจา้ง

งาน ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัทางการคา้ ภาษีน าเขา้ การ

ปฏิรูป และความมั่นคงทางการเมือง  

2. เศรษฐกิจ ปัจจยัทางเศรษฐกิจประกอบไปดว้ยความเตบิโตทางเศรษฐกิจ อตัรา

ดอกเบีย้ อตัราการแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ อตัรา

คา่จา้ง จ านวนชั่วโมงท างาน และคา่ใชจ้า่ยประจ าวนัของบคุคล  

3. สงัคม ปัจจยัทางสงัคมประกอบไปดว้ยลกัษณะทางวฒันธรรม ความใส่

ใจความปลอดภยัและสขุภาพ อตัราการเตบิโตของประชากร และ

คณุลกัษณะทางประชากรอ่ืนๆ 

4. เทคโนโลยี ปัจจยัทางเทคโนโลยีครอบคลมุเทคโนโลยีดา้นสินคา้และบรกิาร รวมไป

ถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดลอ้ม 

5. กฎหมาย ปัจจยัทางกฎหมาย หมายถึงขอ้บญัญัตติา่งๆ ท่ีตอ้งพงึระวงั  

6. สิ่งแวดลอ้ม ปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ภาวะโลกรอ้น สภาพอากาศในแตล่ะฤด ู

ตารางที ่4 ค าอธิบายปัจจยัตามหลกั PESTLE Analysis 
 

ในการวิเคราะหต์ามหลกั PESTLE Analysis ผูว้ิเคราะหจ์ะตอ้งตัง้ค  าถามต่อไปนีใ้นการคน้ควา้
ขอ้มลูและประมวลค าตอบ 

- ปัจจยัทางการเมืองท่ีส าคญัตอ่ธุรกิจไดแ้ก่อะไรบา้ง 
- อะไรคือปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่ธุรกิจ 
- ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัตอ่ธุรกิจเป็นอยา่งไร 
- นวตักรรมทางเทคโนโลยีในอนาคตมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
- อะไรคือขอ้กฎหมายลา่สดุและก าลงับงัคบัใชท่ี้อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 
- อะไรคือขอ้พิจารณาทางดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีธุรกิจควรใส่ใจ 

หากไดค้  าตอบของค าถามเหล่านี ้ผูว้ิเคราะหจ์ะทราบสถานะของธุรกิจและสามารถมองหาแนวทาง
ปรบัตวัไดใ้นขัน้ตอ่ไป 
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 สุดท้ายคือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ขั้นพืน้ฐานท่ีสุดหากเทียบกับสองวิธี
ขา้งตน้ ค าว่า “SWOT Analysis” มาจากอกัษรตวัแรกของ 4 ค าส าคญัต่อไปนี ้ไดแ้ก่ Strengths (จุด
แข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) บ่อยครัง้ ผูว้ิเคราะห์
น า SWOT Analysis มาใชใ้นการสรา้งยทุธศาสตรข์ององคก์ร (Department of Field Activities, 2017: 
1) เป็นไดท้ัง้ยุทธศาสตรเ์พ่ือการแข่งขันและยุทธศาสตรเ์พ่ือการสรา้งเสริมองคก์ร เน่ืองจาก SWOT 
Analysis มีประสิทธิภาพในการประเมินคณุภาพขององคก์ร แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ปฏิบตัโิดยสมาชิกในองคก์ร  (Dergisi, 2017, 995)  

เม่ือใชก้ารวิเคราะหแ์บบ SWOT Analysis ผูว้ิเคราะหจ์ะตอ้งหาขอ้มลูภายใตแ้ก่นค าทัง้ 4 ซึ่ง
แบง่ไดเ้ป็น 2 หมวดหมู ่คือ  
 

หมวดหมู่ที ่1 จุดแข็ง จุดอ่อน 
ถือเป็นปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ดีและขอ้เสีย สามารถคน้หาไดจ้ากองคป์ระกอบในองคก์ร
ตอ่ไปนี ้

- ทรพัยากรทางการเงิน เชน่ การหมนุเวียนทนุ ปรมิาณเงินส ารอง 
- ทรพัยากรทางกายภาพ เชน่ ท่ีตัง้องคก์ร สิ่งอ านวยความสะดวก อปุกรณ ์เทคโนโลยี 
- ทรพัยากรมนษุย ์เชน่ ศกัยภาพบคุคล แบบแผนการท างาน ประสบการณข์องบคุคล 
- ทรพัยากรอ่ืนๆ เชน่ ช่ือเสียงองคก์ร เครือขา่ยความรว่มมือภายในองคก์ร ความนา่เช่ือถือ 
- กระบวนการท างานลา่สดุ เชน่ แบบแผนการท างาน ปฏิสมัพนัธใ์นการท างาน  

หมวดหมู่ที ่2 โอกาส อุปสรรค 
ถือเป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีเป็นทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย สามารถคน้หาไดจ้ากองคป์ระกอบนอก
องคก์ร ดงัในรายการตอ่ไปนี ้

- แนวโนม้ของอตุสาหกรรม                     - ปัจจยัทางการเมือง สงัคม 
- ภาวะเศรษฐกิจ                                    - ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม  
- ทนุสนบัสนนุภายนอก                           - ปัจจยัอ่ืนๆ ตามแตค่วามจ าเป็น   
- คูแ่ขง่ขนั 

ตารางที ่5 ตวัอย่างประเด็นวิเคราะหใ์น SWOT Analysis 
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เม่ือหาขอ้มลูและจดัหมวดหมูต่ามหวัขอ้ค าเสรจ็สิน้แลว้ ผูว้ิเคราะหจ์ะเห็นวา่ SWOT Analysis 
ช่วยเผยใหเ้ห็นปัญหาท่ีองคก์รตอ้งสะสาง พรอ้มกับชีส้มรรถนะขององคก์ร แต่การวิเคราะหค์วรจะ
ด าเนินตอ่ไปดว้ยการเช่ือมโยงขอ้มลู 2 หมวดหมู่เขา้ดว้ยกนั Ommani (2011: 9449) ไดแ้นะน าวิธีการ
เช่ือมโยงดงัแสดงในตาราง 
 
 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 

 
จะน าจดุแข็งองคก์รไปสรา้งโอกาสได้

อยา่งไร 

จะเอาชนะจดุออ่นองคก์รท่ีจะเป็น

อปุสรรคตอ่การสรา้งโอกาสไดอ้ย่างไร 

อุปสรรค จะน าจดุแข็งองคก์รไปลดอปุสรรคได้

อยา่งไร 

จะจดัการจดุอ่อนองคก์รท่ีจะท าให้

อปุสรรคจากภายนอกมีอิทธิพลมากขึน้

ไดอ้ยา่งไร 

ตารางที ่6 ค าอธิบายการเช่ือมโยงขอ้มลูในตาราง SWOT Analysis 
 

 จากท่ีไดท้บทวนมาทัง้หมด คณะผูว้ิจยัเลือกใชร้ะเบียบวิธีแบบ SWOT Analysis ดว้ยเหตผุล
คือเป็นวิธีท่ีช่วยขุดคน้สภาพการณข์องภาคอุตสาหกรรมอย่างรอบดา้น ช่วยอธิบายความเป็นไปทัง้
ภายในและภายนอก ต่างจาก Porter’s Five Forces Model และ PESTLE Analysis ซึ่งมุ่งท าความ
เขา้ใจอุตสาหกรรมจากภายนอกเป็นหลกั กระนัน้ วิธีการ SWOT Analysis อย่างในตารางขา้งตน้มุ่ง
ต่อยอดไปยงัการสรา้งแผนยุทธศาสตร ์แต่งานวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมในโครงการวิจยัมุ่งหมายความ
เข้าใจภาคอุตสาหกรรมเพ่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตรด์า้นภาพยนตร ์ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใช้ SWOT 
Analysis เพ่ืออธิบายความสมัพนัธข์องส่วนท่ีเป็นปัญหาของภาคอุตสาหกรรม อนัไดแ้ก่จุดอ่อนและ
อปุสรรค ก่อนจะเช่ือมโยงไปยงัยทุธศาสตร ์เพ่ือดคูวามสอดคลอ้งของสาระในยทุธศาสตรก์บัความเป็น
จรงิ 
 
2.3 การวิเคราะหน์โยบาย  

การวิเคราะห์นโยบายเป็นกระบวนการส าคัญส าหรับโครงการวิจัย เพราะการวิเคราะห์
นโยบายช่วยเผยใหเ้ห็นประสิทธิภาพของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์
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ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) เพียงแต่คณะผูว้ิจัยตอ้งกระท าอย่างมีระเบียบวิธี ปราศจากความ
คดิเห็นสว่นบคุคล ตอ่ไปนีคื้อหลกัและทฤษฎีดา้นการวิเคราะหน์โยบาย  

 
2.3.1 ความหมาย 
Basics in Policy Analysis: How Governments Should Design & Implement Policies 

เป็นงานเขียนเก่ียวกบัการวิเคราะหน์โยบายระดบัรฐั ประพนัธโ์ดย Pica-Ciamarra ในงานนี ้ผูป้ระพนัธ์
อธิบายว่าการวิเคราะหน์โยบายคือวิธีจดัการทางนโยบายอย่างหนึ่ง โดยผูว้ิเคราะหต์อ้งสืบเสาะขอ้มลู
ขา่วสารตา่งๆ เพ่ือใชไ้ขโจทยเ์ก่ียวกบันโยบายท่ีก าลงัศกึษาซึ่งอาจเป็นโจทยอ์ะไรก็ได ้ในขณะเดียวกนั 
การวิเคราะห์นโยบายอาจเป็นเรื่องของการประเมินค่านโยบายเพ่ือพัฒนาแนวนโยบายให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ (Pica-Ciamarra, 2009: 9)  

Milovanovitch (2018: 7) ระบุความหมายของการวิเคราะหน์โยบายในคู่มือท่ีช่ือ Guide to 
Policy Analysis มีใจความส าคัญว่าการวิเคราะหน์โยบายไม่ต่างอะไรไปจากกระบวนการศึกษา
นโยบายอย่างมีระบบ โดยเป็นการศึกษาวิธีบงัคับใชน้โยบาย ผลลัพธ์ รวมไปถึงเสาะหาทางเลือก
ส าหรบัการปรบัปรุงนโยบาย 

แ ต่ ใ น บ ท ค ว า ม ช่ื อ ว่ า  Policy Analysis: A Systematic Approach to Supporting 
Policymaking in the Public Sector โดย Walker (2000: 12) การวิเคราะหน์โยบายกลบัเป็นเรื่องของ
การสรา้งนโยบาย กล่าวคือผูว้ิเคราะหต์อ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การเขียนนโยบายในแง่มมุต่างๆ 
และใชเ้ครื่องมือหลายอย่างในการพฒันาขอ้มลูและน าเสนอแก่ฝ่ายยกรา่ง ดงันัน้ การวิเคราะหใ์นมิตินี ้
เนน้จุดเริ่มของงานวางนโยบาย เป็นการวิเคราะหเ์พ่ือสรา้งสรรคแ์ผนงาน ขณะท่ีการวิเคราะห์ใน
ความหมายขา้งตน้เป็นกระบวนการท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงไหนของนโยบายไดท้ัง้สิน้   

อย่างไรก็ตาม Prasad (2017: educational video) นกัวิชาการดา้นการบริหารรฐักิจไดเ้สนอ
ไวอ้ยา่งง่ายๆ วา่การวิเคราะหน์โยบายเป็นการใชอ้งคค์วามรูใ้นการเขียน จดัการ และประเมินนโยบาย 
องคค์วามรูด้ังกล่าวมาจากการศึกษาและสะสมจนตกผลึก ความหมายของ Prasad พ้องกับสอง
ความหมายแรก ทัง้ยังมีค  าอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการวิเคราะหน์โยบายแรกเริ่มเดิมทีเป็นศาสตรใ์น
สหรฐัอเมริกาก่อนจะถ่ายทอดไปยงัประเทศต่างๆ ทั่วโลก ศาสตรก์ารวิเคราะหจ์ึงมีลกัษณะร่วมกัน
มากกว่าจะแสดงความจ าเพาะตามพืน้ท่ี หลักการวิเคราะหท่ี์น ามาใชใ้นโครงการวิจัยนีจ้ึงจัดเป็น
หลกัการสากลท่ีปฏิบตัไิดจ้รงิในทกุกรณี 
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เม่ือเป็นดงันี ้การวิเคราะหน์โยบายก็คือการท าความเขา้ใจนโยบายเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการ
สรา้ง การน าไปใช ้การพัฒนาเนือ้หาของนโยบาย หรือกระทั่งปรบัปรุงใหน้โยบายตอบสนองความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมากขึน้ ผูว้ิเคราะหจ์ะตอ้งพึ่งพิงขอ้มลูจากการคน้ควา้ใหม้ากท่ีสุดเ พ่ือ
ด าเนินการวิเคราะหใ์หต้รงประเด็น หาไม่แลว้ การวิเคราะหจ์ะขาดความละเอียดลึกซึง้ส  าหรบัน าไป
ปฏิบตัใินล าดบัถดัไป 

 
2.3.2 ประโยชน/์ความส าคัญ 
จากความหมายขา้งตน้ การวิเคราะหน์โยบายไม่ใช่กระบวนการท่ีดอ้ยประโยชนแ์ละ/หรือ มี

ความส าคญักวา่การเขียนนโยบาย แตเ่ป็นกระบวนการท่ีมุง่อ านวยการสรา้ง พฒันา หรือเปล่ียนแปลง
นโยบายเพ่ือให้บรรลุฉบับท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสุด ท าให้นโยบายสอดรับกับปัญหามากท่ีสุด 
(Milovanovitch, 2018: 7) นอกจากนี ้การวิเคราะหน์โยบายช่วยท าความเข้าใจกระบวนการสรา้ง
นโยบายและช่วยใหผู้ย้กรา่งไดเ้ห็นองคค์วามรูท่ี้เ ก่ียวขอ้งกบัตวันโยบาย โดยเฉพาะส่วนท่ีสมัพนัธก์ับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม (Prasad, 2017: educational video) 

 
2.3.3 หลักการ 
ก่อนจะเขา้สู่หลกัการของการวิเคราะหน์โยบาย จ าเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของนโยบายก่อน

ว่าคืออะไร Jann & Wegrich (2007: 45-55) ไดอ้ธิบายว่านโยบายเป็นสิ่งท่ีมีวงจรชีวิต โดยวงจรของ
นโยบายประกอบไปดว้ย  

การก าหนดวาระ หรือตระหนกัไดว้่านโยบายจะแกปั้ญหาอะไร ประเด็นไหน 
ในแง่นี ้จะมีตอ้งมีการนิยามปัญหาใหช้ดัเจนในขัน้แรก เม่ือ
เห็นว่าเป็นปัญหาท่ีรัฐต้องแทรกแซง ก็จะก าหนดให้เป็น
วาระหลกัของนโยบาย  

การตดัสินใจวาง
แนวนโยบาย 

โดยน าปัญหาและความตอ้งการมาใชเ้ป็นพืน้ฐานการร่าง
แนวทาง ผู้ยกร่างก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดพร้อมกับ
พิจารณาทางเลือกท่ีจะน าไปสู่ทางออกจากปัญหา บางคน
อาจมองว่าเนือ้หานโยบายกับการจัดระบบเป็นคนละส่วน
กนั ดงันัน้ จงึเกิดเป็นสว่นของวงจรดงัระบใุนขอ้ถดัไป  
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การจดัท าระบบ ซึ่งช่วยเพิ่มหลักประกันในแง่ของการน าไปปฏิบัติ  เพราะ
เพียงวตัถปุระสงคแ์ละแนวทางอาจไมม่ากพอท่ีจะกระตุน้ให้
ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียรบัเอาแนวนโยบายไปใชง้านอย่างจรงิจงั 
ในการจดัท าระบบ ผูย้กร่างตอ้งกระท าตามขัน้ตอนคือ (1) 
วางรายละเอียดของการปฏิบตัิ ระบุหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
(2) จัดสรรทรัพยากรส าหรับด าเนินงาน (3) แจ้งวิธีการ
ตดัสินใจในกรณีท่ีมีปัญหาใดๆ เกิดขึน้ 

ประเมินและระงบันโยบาย เน่ืองจากว่าการท านโยบายหนึ่งๆ มุ่งเป้าไปท่ีการขจัด
ปัญหาหรือท าใหปั้ญหาเบาบางลง เม่ือมีการบงัคบัใชแ้ลว้ 
จ  าตอ้งท าการติดตามและประเมินศกัยภาพโดยพิจารณา
จากผลท่ีตอ้งการแลว้จึงน าไปสู่การปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
หรือยกระดับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นั่น
หมายถึงการระงบัใชน้โยบายเก่าเพ่ือเปิดทางใหแ้ก่นโยบาย
ใหม่ อย่างไรก็ตาม การประเมินไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการ แต่เป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึน้ได้ทั้งกระบวนการ 
ไดแ้ก่ ประเมินวิธีก าหนดวาระ ประเมินวิธีวางแนวนโยบาย 
ประเมินวิธีวางระบบ   

 
ณ จดุนี ้วงจรนโยบายควรไดร้บัการอภิปรายเพิ่มเตมิเพ่ือสรา้งภาพท่ีกระจ่างชดัเก่ียวกบัความ

เป็นนโยบายก่อนจะเขา้สูป่ระเดน็ของการวิเคราะห ์ 
- การก าหนดวาระอาจเป็นกระบวนการแขง่ขนัอย่างหนึ่งซึ่งท าใหก้ลุม่คนทัง้ระดบัลา่งและบนได้

หรือเสียเทา่ๆ กนั เพราะไมมี่นโยบายใดในสงัคมท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดท้ัง้หมด นโยบายหนึ่งอาจ
ตอบโจทยแ์ค่คนกลุ่มหนึ่ง จะเป็นกลุ่มคนมากหรือน้อยขึน้อยู่กับสถานการณ์ (Birkland, 
2007: 63) ดังนั้น หากมีการวิเคราะหน์โยบาย ผู้วิเคราะหต์อ้งอ่านไดว้่านโยบายดังกล่าว
ตอบสนองกบัคนกลุม่ไหน ส าคญัมากนอ้ยเทา่ไร  

- การออกแบบนโยบายมกัแสดงความสมัพนัธก์ับบริบทท่ีมีความเฉพาะตวั ธรรมเนียมปฏิบตัิ 
และความคิดเห็นของสงัคม การออกแบบนโยบายยงัเป็นผลมาจากกระแสตอบรบัหรือการ
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บงัคบัใชน้โยบายในช่วงก่อนหนา้ เพราะนโยบายหนึ่งๆ อาจสนองตอบต่อคนกลุ่มหนึ่งแต่
ละเลยคนอีกกลุ่มหนึ่ง การออกแบบนโยบายจงึเป็นเรื่องของการปรบัตวั (Sydney, 2007: 84-
85) ในแง่นี ้นโยบายไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้ตามลักษณะปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจยัอ่ืนมา
ก าหนดเนือ้หานโยบายดว้ย ผูว้ิเคราะหต์อ้งเขา้ใจปัจจยัเหลา่นัน้  

- การจดัท าระบบส าหรบัด าเนินนโยบายขึน้อยู่กับกลุ่มคนผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย งานศึกษาดา้น
นโยบายในอดีตเผยว่า การจัดท าระบบส าหรบันโยบายแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีให้
อ านาจแก่คนระดบัน าในสงัคม กลุ่มท่ีใส่ใจผูป้ฏิบตัิการระดบัล่าง และกลุ่มท่ีผสมผสานคนทัง้
สองระดบัเขา้ดว้ยกัน (Pulzl & Treib, 2007: 90-91) ไม่มีการระบุว่านโยบายท่ีดีควรอา้งอิง
กลุ่มใด กระนัน้ ตวัชีว้ดัความส าเร็จของนโยบายอยู่ท่ีผลลพัธด์งัระบุในวตัถุประสงคข์องการ
ท านโยบาย หากเอาผลลพัธเ์ป็นตวัตัง้ ผูว้ิเคราะหจ์ะเขา้ใจไดว้่าระบบในนโยบายจดัท าเพ่ือ
ใคร  

- การประเมินในวงจรนโยบายมีสาระแตกต่างกัน เพราะหากยึดช่วงเวลาเป็นเกณฑ ์การ
ประเมินนโยบายสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การประเมินก่อนท านโยบายเพ่ือชว่ย
ก าหนดเนือ้หานโยบาย การประเมินระหว่างท านโยบายส าหรบัปรบัเปล่ียนเนือ้หาใหส้อดรบั
กบัขอ้เท็จจริง และการประเมินเม่ือมีการน านโยบายไปบงัคบัใชแ้ลว้ ซึ่งจะประมวลผลส าเร็จ
ออกมาใหเ้ห็นอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ (Wollmann, 2007: 393-394) เท่ากับว่างานประเมิน
นโยบายคือภาคส่วนท่ีกระท าควบคู่กับกระบวนการสรา้งและใชน้โยบาย แต่สาระของการ
ประเมินจะแตกตา่งกนัตามขัน้ตอน 
 
จากคณุลกัษณะขา้งตน้ นโยบายมีกลไกมากมาย ผูว้ิเคราะหจ์ึงตอ้งมีความเจนจดัในศาสตร์

ดา้นนโยบายในระดบัท่ียอมรบัได ้ดงันัน้ งานวิเคราะหน์โยบายในโลกแห่งความเป็นจริงจึงถือปฏิบตัิ
โดยกลุ่มคนท่ีเรียกกันว่า “ถังความคิด” ซึ่งมีบทบาทมากในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถังความคิด
หมายถึงสถาบนัวิจยัทางดา้นนโยบาย ท าหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะหป์ระเด็นดา้นนโยบาย ใหข้อ้แนะน า 
รวมทัง้ท าการอภิปราย (Stone, 2007: 149) ถังความคิดส่วนใหญ่จะไม่ใช่หน่วยงานในสงักัดของรฐั 
หรืออาจจะท าความรว่มมือกับรฐับา้งตามความเหมาะสม แตมี่อิทธิพลในดา้นการออกแบบนโยบาย
คอ่นขา้งสงูเพราะรฐัใหค้วามเช่ือใจ เม่ือเป็นเชน่นี ้การวิเคราะหน์โยบายจงึไมใ่ชง่านท่ีเปิดทางใหบ้คุคล
ใดมารบัผิดชอบโดยไม่มีพืน้ฐานความรู ้อย่างไรก็ดี ในพืน้ท่ีท่ีถงัความคิดยงัไม่เป็นท่ีนิยมเช่นประเทศ
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ไทย งานวิเคราะหน์โยบายอาจด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวเน่ืองกับเนือ้หานโยบายโดย
ยดึหลกัการดงัปรากฏใชใ้นโลกสากล 

หลกัการวิเคราะหน์โยบายอย่างแรกเป็นเรื่องของการตีความดา้นความหมายของนโยบาย ซึ่ง
บงัคบัใหผู้ว้ิเคราะหด์คูณุค่า ความรูส้ึก หรือความเช่ือท่ีน าเสนอผ่านตวันโยบาย (Wagenaar, 2007: 
429) การวิเคราะหใ์นแง่นีจ้ึงเป็นไปเพ่ือเข้าใจสังคมท่ีสร้างสรรคน์โยบาย หรือก็คือผู้วิเคราะห์ใช้
นโยบายเป็นดั่งเครื่องสะทอ้นแนวทางของสงัคม เชน่ นโยบายท่ีบงัคบัใหค้นนบัถือศาสนา ชว่ยบง่บอก
ว่าสังคมนั้นเป็นสังคมจารีตประเภทท่ีใช้ความเช่ือทางศาสนามาก ากับการกระท า เป็นต้น แต่
โครงการวิจัยตอ้งอาศยัการวิเคราะหเ์พ่ือประเมินศกัยภาพของแผนยุทธศาสตรท์างดา้นภาพยนตร ์
ดงันัน้ การตีความนโยบายจงึไมใ่ชแ่ก่นท่ีตรงกบัเปา้ประสงคข์องโครงการ 
 หลักการถัดมาคือการวิเคราะหน์โยบายเพ่ือสรา้งแนวนโยบายส าหรับบงัคบัใช ้ หลักการนี ้
เริ่มตน้ดว้ยการวิเคราะหก์ลุ่มขอ้มูลเพ่ือวางเป้าประสงคข์องนโยบาย เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาท่ี
ตอ้งการแก้ไข จากนั้น จึงเป็นเรื่องของการเลือกวิธีการท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย  ซึ่งอาจจะมาจาก
กรณีศกึษาในตา่งประเทศ ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ/สาธารณชน หรืองานศกึษาท่ีปรากฏอยู่แลว้ เป็น
ตน้ ตามมาดว้ยการออกแบบการใชง้าน ติดตาม หรือประเมินคณุค่าของนโยบาย (Pica-Ciamarra, 
2009: 14-19) การเลือกวิธีการบรรจุลงในนโยบายขึน้อยู่กับประโยชน ์ทุน ส่วนไดส้่วนเสีย ความ
นา่เช่ือถือ ความยากง่าย ความคงทนตอ่เน่ือง และความยืดหยุน่ของแตล่ะวิธี (Pica-Ciamarra, 2009: 
21) งานวิเคราะหจ์งึมีบทบาทมากเพ่ือชว่ยท ามตเิก่ียวกบัวิธีการท่ีจะเขียนลงไปในนโยบาย 

หลักการสุดท้ายคือการวิเคราะหน์โยบายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนานโยบายฉบับต่อไป การ
วิเคราะหต์ามหลกัขอ้นีต้อ้งอาศยัการติดตาม หรือประเมินค่านโยบายในขัน้ตน้ ท าไดโ้ดยรวบรวมตวั
บง่ชีเ้ก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการพฒันา รวมทัง้ผลลพัธจ์ากการใชน้โยบายในภาพรวม ผูว้ิเคราะห์
สามารถประเมินนโยบายไดใ้นหลายระดบั เช่น ประเมินเนือ้หา ประเมินผลลพัธ ์และประเมินการใช้
งาน (Pica-Ciamarra, 2009: 27-28) การประเมินเนือ้หาและผลลัพธ์มุ่งวัดระดับศักยภาพของตัว
นโยบาย ต่างจากการประเมินการใชง้านซึ่งวัดวิธีการส่ือสาร ความจริงจงัในการบงัคบัใช ้รวมไปถึง
ขอ้จ ากดัตา่งๆ แตเ่น่ืองจากโครงการวิจยัมุ่งเนน้ไปยงัการวิเคราะหเ์พ่ือประเมินเนือ้หายทุธศาสตรด์า้น
ภาพยนตร ์ดว้ยเห็นว่าผลการพัฒนาไม่เป็นไปตามท่ีระบุในเป้าประสงคข์องแผนยุทธศาสตร ์วิธี
วิเคราะหเ์พ่ือประเมินผลลพัธแ์ละการใชง้านจงึไมใ่ชส่าระส าหรบังานวิจยั 
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เอกสารเผยแพรข่อง Michigan State University ช่ือว่า Basic Methods of Policy Analysis 
and Planning ประพนัธโ์ดย Patton & Sawicki (n.d. : 1) อภิปรายหลกัการวิเคราะหน์โยบายไวอ้ย่าง
กระชบัและนา่สนใจ มีใจความดงันี ้ 

- นิยามปัญหา คือ ท าความเขา้ใจในขัน้แรกวา่ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขผา่นนโยบายคืออะไร  
- ก าหนดมาตรการประเมิน หมายความวา่ ผูว้ิเคราะหส์รา้งแนวทางตรวจวดัประสิทธิภาพการ

จดัการปัญหาผ่านนโยบาย  
- หานโยบายทางเลือก หมายถึงการระดมแนวทางแกไ้ขปัญหามากกวา่จะยึดติดกบัแนวทาง

ใดๆ เพียงแนวทางเดียว 
- ประเมินคา่นโยบายทางเลือกโดยใหผู้ว้ิเคราะหน์ าหลกัการในขัน้ท่ีสองมาลองวดัศกัยภาพของ

นโยบาย 
- เลือกนโยบายจากท่ีไดป้ระเมินไวท้ัง้หมด 
- จดัวางระบบการน านโยบายไปใช้ และกลบัไปเริ่มท่ีขอ้หนึ่งใหม่อีกครัง้หลงัจากการบงัคบัใช้

อยา่งเป็นทางการ ทัง้นี ้เพ่ือปรบัปรุงนโยบาย 

 
ภาพที ่7 ขัน้ตอนการท านโยบายตัง้แตก่ารนิยามปัญหาไปจนถึงการ

จดัวางระบบนโยบาย 

ทีม่า Patton & Sawicki (n.d. : 1) 
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 หากด าเนินการตามขัน้ตอนขา้งตน้เพ่ือประเมินศกัยภาพของแผน เทา่กบัวา่ผูว้ิเคราะหไ์มเ่พียง
ตรวจสอบแผนดว้ยการพิจารณาผลลพัธ ์แตใ่ชก้ารสรา้งนโยบายทางเลือกมาเทียบเคียงซึ่งจะท าใหเ้ห็น
ประสิทธิภาพของเนือ้หาแผนงานท่ีก าลงัวิเคราะหม์ากขึน้ 
 นอกจากนี ้การวิเคราะหน์โยบายยงักระท าไดใ้นรูปของรายการค าถาม ซึ่งจะชว่ยใหผู้ว้ิเคราะห์
ทราบว่าควรสกัดประเด็นไหน หยิบจบัขอ้มูลอะไรในการประเมินค่านโยบาย จากการอภิปรายของ 
Prasad (2017: educational video) รายการค าถามดงักลา่วประกอบไปดว้ย 

- อะไรคือแก่นสารของปัญหาท่ีตอ้งการจดัการผา่นนโยบาย 
- มีแนวทางอะไรบา้งท่ีจะชว่ยจดัการกบัปัญหา 
- อะไรคือผลลพัธท่ี์มีโอกาสเกิดขึน้ในการเลือกใชแ้ตล่ะแนวทาง 
- ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้มีโอกาสบรรเทาหรือระงบัปัญหาไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
- อะไรคือผลลพัธใ์นอนาคตท่ีอาจเกิดจากการใชแ้นวทางแกไ้ขอ่ืนๆ 

การตอบค าถามขา้งตน้จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย หากตอ้งการมองไปท่ีเนือ้หานโยบาย
เป็นการเฉพาะ ผู้วิเคราะห์จ  าต้องมีข้อมูลเก่ียวกับผลลัพธ์ของการใช้นโยบาย  และประเมินว่า
เปา้ประสงคส์ว่นไหนของนโยบายท่ีก่อผลไดต้ามความคาดหมาย  

ในกรณีของโครงการวิจยั คณะผูว้ิจัยเลือกออกแบบการวิเคราะหท่ี์แตกต่างไปจากหลักการ
ท่ีว่ามาทัง้หมด กล่าวคือ คณะผูว้ิจัยประเมินแผนยุทธศาสตรด์ว้ยการน าผลส ารวจเก่ียวกับเง่ือนไข  
และแนวทางท างานของอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรม์าเป็นตวัตัง้ จากนัน้ เทียบเคียงกบัเปา้หมาย 
รวมทัง้วิธีการท่ียุทธศาสตรต์อ้งการจะบรรลุ เพราะการวิเคราะหใ์นโครงการมีสมมติฐานน าการวิจยั
แลว้ เป็นสมมติฐานจากการศึกษาในเบือ้งตน้ กล่าวคือ แผนยุทธศาสตรไ์ม่ไดส้อดคลอ้งกับสภาพ
ความเป็นไปท่ีแท้จริง อันเน่ืองมาจากเง่ือนไขการผลิต หรือธุรกิจภาพยนตรไ์ดเ้ปล่ียนแปลงอย่าง
ฉับพลันในช่วงของการประกาศใช ้ส่งผลใหร้ายละเอียดในแผนยุทธศาสตรข์องรฐัไม่ตรงกับความ
ตอ้งการของภาคการผลิต ปัญหาท่ีภาคอตุสาหกรรมก าลงัประสบจึงไม่ไดร้บัการแกไ้ขจวบจนปัจจบุนั 
ดงันัน้ การวิเคราะหส์่วนอ่ืนๆ จึงไม่มีความจ าเป็น แต่คณะผูว้ิจยัยงัคงท าความเขา้ใจตวัยุทธศาสตร์
ดว้ยรายการค าถามเฉกเชน่กลุม่ค  าถาม 5 ขอ้ เพ่ือใหก้ารเทียบเคียงมีความลกึซึง้มากท่ีสดุ 
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2.4 วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวิชาการหรือเอกสารส าคญัในอดีตซึ่งแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัอตุสาหกรรมภาพยนตรข์องไทย
แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

- งานท่ีศกึษาสภาพการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตรจ์ากอดีต ปัจจบุนั และอนาคต  
- งานท่ีเก่ียวกับผลประกอบการด้านรายไดแ้ละผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตรต์่อ

เศรษฐกิจไทย  
- งานท่ีเก่ียวกบัตลาดภาพยนตรไ์ทยในตา่งประเทศ  

คณะผูว้ิจยัพบวา่งานวิจยัแตล่ะประเภทมีผลการวิจยัในประเดน็ส าคญัๆ ท่ีนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้ 
 ในกลุ่มงานท่ีศึกษาสภาพการณข์องอุตสาหกรรมภาพยนตรจ์ากอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
คณะผูว้ิจยัพบว่าปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่การเติบโตของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ไดแ้ก่ คณุภาพของ
ภาพยนตร ์การยอมรบัของผูช้ม การเติบโตทางเทคโนโลยี และการสนบัสนุนจากภาครฐั โดยในดา้น
คณุภาพของภาพยนตรไ์ทยนัน้ พบว่าภาพยนตรไ์ทยมีจดุเดน่ในเรื่องของเนือ้หาท่ีหลากหลาย หากแต่
มีจุดอ่อนท่ีส าคญัคือ การขาดแคลนงบประมาณในการสรา้งหรือมีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตภาพยนตรท่ี์มีคณุภาพในระดบัสากล และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะ
ผู้เขียนบทภาพยนตร ์ซึ่งปัจจัยด้านคุณภาพของภาพยนตรนี์ส้่งผลโดยตรงต่อระดับการยอมรับ
ภาพยนตรไ์ทยของผูช้มทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ ทัง้นี ้ยงักระทบตอ่ศกัยภาพของภาพยนตรไ์ทยในการ
แขง่ขนักบัภาพยนตรต์า่งประเทศอีกดว้ย (รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม, 2543 และ 2548, รตันา จกักะพาก
, 2546, ระดม อรา่มวิทย ์และมนฤดี ธาดาอ านวยชยั, 2560) งานวิจยัของ เรวดี แกว้มณี (2555) พบวา่
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือบนัเทิงท่ีมีศกัยภาพสงูสุด เม่ือ
พิจารณาจากอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม การสนบัสนนุจากรฐับาล และศกัยภาพในการแข่งขนั 
และเป็นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสงูสดุเป็นอนัดบัสอง รองจากอตุสาหกรรมการแพร่
ภาพและกระจายเสียง  
 อย่างไรก็ดี ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยตกต ่าลงอย่างมาก โดย
รายไดโ้ดยรวมของภาพยนตรน์ัน้ลดลงเน่ืองจากคณุภาพของภาพยนตรไ์ทยลดลง แมว้่าภาพยนตรท่ี์
สรา้งในปีดงักล่าว จะมีความหลากหลายทางดา้นเนือ้หา ทัง้ยงัมีการสรา้งภาพยนตรน์อกกระแสมาก
ขึน้ เน่ืองจากเป็นชว่งเปล่ียนผา่นจากระบบฟิลม์เป็นระบบดจิิทลั ท าใหผู้ผ้ลิตท างานง่าย สะดวก และมี
ตน้ทนุการผลิตตา่งๆ นอ้ยกวา่สมยัท่ียงัใชร้ะบบฟิลม์ แตเ่น่ืองจากภาพยนตรน์อกกระแสเป็นภาพยนตร์
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เฉพาะกลุ่ม ท าใหผ้ลกระทบดา้นรายไดท่ี้มีตอ่อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยนัน้มีนอ้ย (ระดม อรา่มวิทย ์
และมนฤดี ธาดาอ านวยชยั, 2560) นอกจากนี ้การเตบิโตทางเทคโนโลยียงัท าใหพ้ฤติกรรมของผูช้มทั่ว
โลกเปล่ียนจากการชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร์เป็นการชมภาพยนตรผ์่านช่องทางอินเตอรเ์น็ต 
ส่งผลต่อรายไดข้องภาพยนตรโ์ดยรวม จนท าใหเ้กิดการชะลอการลงทุนสรา้งภาพยนตรใ์นอนาคต 
(อญัชลี ชยัวรพร, 2557) 

ในด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ยมาก และ
ผู้วิจัยไดเ้สนอแนะให้รัฐบาลไทยเข้ามาดูแล และก าหนดกฎเกณฑใ์นการช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยในดา้นต่างๆ อาทิ การสนบัสนุนทุนในการผลิตภาพยนตร ์การส่งเสริมบุคลาการดา้น
ภาพยนตร ์โดยเฉพาะดา้นบทภาพยนตร ์การแกไ้ขปัญหาเซ็นเซอรแ์ละการละเมิดลิขสิทธ์ิ การจดัตัง้
หนว่ยงานกลางส าหรบัดแูลอตุสาหกรรมภาพยนตรโ์ดยตรง การออกนโยบายสง่เสรมิภาพยนตรใ์หเ้ป็น
สินคา้ทางวฒันธรรม และการส่งเสริมการตลาดของภาพยนตรไ์ทยในต่างประเทศ เป็นตน้ (รกัศานต ์
วิวฒันส์ินอดุม, 2543 และ 2548; รตันา จกักะพาก, 2546; นพดล อินทรจ์นัทร,์ 2555; ระดม อรา่มวิทย ์
และมนฤดี ธาดาอ านวยชยั, 2560) อยา่งไรก็ดี งานวิจยัของเรวดี แกว้มณี (2555) ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่รฐับาล
ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว และมีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเด็นเหล่านัน้ 
รวมถึงไดว้างเป้าหมายในการส่งเสริมใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันข์อง
เอเชีย อาทิ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจภาพยนตรไ์ทย ในปี พ.ศ. 2551 ของส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์
(พ.ศ.2555-2559) ของคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวีดิทศันแ์หง่ชาติ, นโยบายของกรมสง่เสรมิการคา้
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ,์ และยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัิการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสาขาสารสนเทศ/ดิจิตอลคอนเทนท ์ของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นตน้  

ส าหรบังานท่ีเก่ียวกับผลประกอบการดา้นรายไดแ้ละผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ต่อเศรษฐกิจไทย คณะผูว้ิจัยไดร้บัขอ้มูลจากรายงานของ ออกซฟ์อรด์ อีโคโนมิกส์ (2558) ซึ่งชีว้่า
อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละโทรทศันข์องไทยสรา้งผลงานท่ีส าคญัใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศในปี 
2558 โดยรายไดจ้ากอตุสาหกรรมภาพยนตรค์ิดเป็นมลูคา่ 4.3 พนัลา้นบาท ตอ่มาในปี 2560 สมาพนัธ์
สมาคมภาพยนตรแ์ห่งชาติ ไดร้ายงานว่ามลูคา่รายไดข้องอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแอนิเมชั่นในปี 
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พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 26,039 ลา้นบาท โดยเป็นอนัดบัท่ีสามรองจากมูลค่ารายไดข้องส่ือออนไลน์ 
(80,000 ลา้นบาท) และส่ือโทรทศัน ์(65,000 ลา้นบาท) ซึ่งเป็นรายไดท่ี้สูงขึน้จากช่วงปี พ.ศ. 2557-
2559 อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2560 นี ้มีภาพยนตรไ์ทยท่ีท ารายไดสู้งเกิน 100 ลา้นบาทเพียงแค่เรื่อง
เดียวคือ เรื่อง “ฉลาดเกมสโ์กง” โดยมีรายได ้108.1 ลา้นบาท (สพุล สิทธิธรรมพิชยั, 2561)   
 ในส่วนของงานท่ีเก่ียวกับตลาดภาพยนตรไ์ทยในต่างประเทศ คณะผูว้ิจบัพบงานหลกั 2 ชิน้ 
ไดแ้ก่ อัญชลี ชัยวรพร (2557) และ อุสุมา สุขสวัสดิ์ (2556) ซึ่งเผยว่า ภาพยนตรไ์ทยนัน้ไดร้ับการ
ยอมรบัจากตา่งชาติทัง้ภาพยนตรก์ระแสหลกัและภาพยนตรน์อกกระแส มีการซือ้ขายภาพยนตรไ์ทย
เพ่ือไปฉายทัง้ในเทศกาลภาพยนตรร์ะดบัโลก โรงภาพยนตร์ และส่ือโทรทศัน ์อย่างไรก็ดี ดว้ยปัจจยั
ตา่งๆ เช่น การเขา้มาของอินเตอรเ์น็ต คณุภาพของภาพยนตรไ์ทยท่ีลดลง ความนิยมของผูช้มท่ีลดลง 
และระบบโควตาและการเซ็นเซอร ์ไดส้ง่ผลใหม้ลูคา่ของตลาดภาพยนตรไ์ทยในตา่งประเทศลดลง และ
ตกอยูใ่นภาวะถดถอยในท่ีสดุ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับงานวิจัยหรือเอกสารส าคัญท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยทัง้หมด จะเห็นไดว้า่งานวิจยัสว่นใหญ่ไดศ้กึษาสภาพการณข์องอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ในยคุก่อนการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณปั์จจบุนั นอกจากนี ้แมว้่า
งานวิจัยบางฉบับจะมีการกล่าวถึงบทบาทของภาครัฐ แต่ก็เป็นไปในเชิงเสนอแนะและให้ข้อมูล
เก่ียวกับยุทธศาสตรข์องภาครฐั ยงัไม่มีงานวิจยัชิน้ใดท่ีไดศ้ึกษาแผนพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
โดยเฉพาะยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ท่ีใชใ้นปัจจบุนั งานชิน้นีจ้งึนบัเป็นงานชิน้แรกท่ีจะเตมิองคค์วามรูใ้นสว่นท่ีขาดหายไปนี ้  
 
 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพ่ือพิสูจนส์มมติฐานการวิจัยและขยายความในสมมติฐานดว้ยเนือ้หาเชิงลึก คณะผูว้ิจัย
เลือกใชว้ิธีการตามแนวทางคณุภาพ โดยเปรียบเทียบคณุลกัษณะของอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์
กบัสาระในยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
จากนัน้ ก าหนดขัน้ตอนการคน้ควา้ใหเ้ป็นล าดบัดงัตอ่ไปนี ้  

- ท าความเขา้ใจสภาวการณข์องภาคอตุสาหกรรมในเบือ้งตน้  
- ศกึษาแผนยทุธศาสตรด์ว้ยวิธีวิเคราะหอ์นัเหมาะสม  
- เปรียบเทียบองคค์วามรูท้ัง้สองสว่นเพ่ือตอบขอ้สงสยัดงัปรากฏในสมมตฐิานแลว้จงึตอ่ยอดไป

ยงัขอ้เสนอแนะ 
เพราะฉะนัน้ ค  าอธิบายระเบียบวิธีวิจยัจะเป็นไปตามขัน้ตอนดงักล่าว  ซึ่งตรงกับวตัถุประสงคว์ิจยัใน
บทท่ี 1 แต่ละขัน้ตอนมีการผสมผสานวิธีรวบรวมขอ้มูล รวมทัง้ทฤษฎีวิเคราะห ์เพ่ือใหไ้ดเ้นือ้หารอบ
ดา้นและน าไปสูค่  าตอบอนันา่เช่ือถือในท่ีสดุ 

 
3.1 การศึกษาสภาวการณข์องภาคอุตสาหกรรมในเบือ้งต้น 

การศกึษาในขัน้ท่ี 1 ตอ้งการขดุคน้ความเป็นไปของภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างละเอียด
โดยยึดมุมมองจากภายใน (insights) ซึ่งแตกต่างจากการสงัเกตจากภายนอกท่ีท าใหผู้ส้งัเกตการณ์
ขาดองคค์วามรูเ้ก่ียวกับเหตแุห่งความเป็นไปต่างๆ  ในการนี ้คณะผูว้ิจยัเลือกอาศยัขอ้มลูเชิงลึกจาก
ภาคอุตสาหกรรมอันเป็นกลุ่มข้อมูลประเภทพรรณนา ไดแ้ก่ วิถีปฏิบตัิของบุคลากร อุปสรรค หรือ 
เง่ือนไขการท างานต่างๆ กล่าวไดว้่าคณะผูว้ิจัยก าลงัศึกษาปรากฏการณข์องอุตสาหกรรมการผลิต
ภาพยนตรข์องไทยในสภาวะปัจจบุนั Brikci & Green (2007: 3) ไดอ้ธิบายว่าการศกึษาปรากฏการณ์
ลว้นตอ้งอิงค าตอบแบบคุณภาพทัง้สิน้ โดยอาศยัหัวขอ้ค าถาม เช่น “อะไร” “อย่างไร” หรือ “ท าไม” 
มากกว่าค าถามน าประเภท “เท่าไร” ท่ีตอ้งการค าตอบแบบปริมาณมาชีว้ดั คณะผูว้ิจยัจึงอาศยัวิธีวิจยั 
2 อย่างส าหรบัด าเนินการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 เพ่ือใหเ้ห็นภาพของปรากฏการณอ์ย่างแทจ้ริง ไดแ้ก่ 
การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (in-depth interview) และการศกึษาเอกสาร (document search)  
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การสัมภาษณ์เชิงลึกคือเทคนิคในการเก็บขอ้มูลสายคุณภาพซึ่งกระท าโดยการสนทนากับ
แหล่งขอ้มูลอย่างละเอียดเพ่ือท่ีจะสืบทราบความเห็น รูปแบบ หรือความเป็นไปหนึ่งๆ ท่ีบุคคลนั้น
สมัผสั เพียงแตก่ารสมัภาษณเ์ชิงลึกจะไม่ใชจ้  านวนแหล่งขอ้มลูมากมาย (Boyce & Neale, 2006: 3) 
และใหถื้อว่าผูส้มัภาษณมี์สถานะประหนึ่งผูไ้ม่รู ้แตผู่ใ้หส้มัภาษณคื์อครูผูรู้ร้อบ ผูส้มัภาษณจ์ึงตอ้งรบั
ฟังอย่างตัง้ใจ ใชค้  าถามท่ีเป็นกลาง และเจาะลึกใหไ้ดม้ากท่ีสุด (Mack, Woodsong, MacQueen, 
Guest, & Namey, 2005: 29) แมก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึกจะมีขอ้จ ากดับางอย่าง เชน่ จ  านวนแหล่งขอ้มลู
นอ้ยเกินไป แต่วิธีการนีมี้ความเหมาะสมกับการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 ซึ่งมุ่งส ารวจความเป็นไปใน
ภาคอตุสาหกรรม เพราะการสมัภาษณเ์ชิงลึกช่วยเผยความตอ้งการหรือโลกทศันข์องกลุ่มคนในวงการ
เดียวกนัผ่านตวัแทนคือผูใ้หส้มัภาษณ ์(Pascale, 2015: 2) และยงัใหค้  าตอบดว้ยรายละเอียดท่ีกวา้ง
หรือหาได้ยากกว่าการใช้แบบส ารวจทั่ วไป (Alshenqeeti, 2014: 43) เพียงแต่ผู้วิจัยควรท าการ
สมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง หรือ Semi-Structured Interviews ซึ่งมีการก าหนดชดุค าถามลว่งหนา้แต่
เป็นค าถามท่ีไม่ปิดกัน้ค  าตอบ แลว้ด าเนินการสนทนาตามรายการค าถามท่ีวา่ ชดุค าถามแบง่ไดเ้ป็น 2 
ส่วน คือส่วนของค าถามหลกัและส่วนของค าถามย่อยท่ีเก่ียวเน่ืองกับค าถามหลกั ทัง้หมดจะช่วยคมุ
ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีตอ้งการ (Jamshed, 2014: 87) 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือสืบค้นรูปแบบและระบบการท างานในภาคอุตสาหกรรม 
คณะผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะแหล่งขอ้มลูจากสายงานกระแสหลกั แบง่เป็นตวัแทนจากฝ่ายพฒันาบท 3 
ท่าน ฝ่ายผลิตและ/หรือจดัจ าหน่ายภาพยนตรไ์ปสู่โรงฉายอีก 7 ท่าน รวมทัง้สิน้ 10 ท่าน โดยใชห้ลกั 
Key Informant Technique ในการคัดเลือก กล่าวคือ เลือกเฉพาะบุคคลท่ีด ารงสถานะคล้ายกับผู้
สังเกตการณข์องวงการโดยธรรมชาติและมีองคค์วามรูส้ะสมมากกว่าบุคคลอ่ืนในแวดวงเดียวกัน 
(Marshall, 1996: 92) 

ตวัแทนของฝ่ายพฒันาบทก าหนดใหม้าจากกลุ่มผูเ้ขียนบทตอ่ไปนีเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลุม
ท่ีสดุ แบง่เป็นกลุม่ละ 1 ทา่น ไดแ้ก่ 
- ผูเ้ขียนบทแบบประจ า 
- ผูเ้ขียนบทอิสระ 
- ผูเ้ขียนบทท่ีรบัหนา้ท่ีก ากบัฯและ/หรือควบคมุงานสรา้ง 

เหตท่ีุแบง่ฝ่ายพฒันาบทออกเป็น 3 กลุ่มขา้งตน้เพราะขอ้มลูวิจยัชัน้ปฐมภูมิ (preliminary research) 
ชี ้ว่าการท างานด้านบทในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นจนเ กิดคุณลักษณะของการรับงานอัน
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หลากหลาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูร่วมบนความแตกต่าง จ าเป็นท่ีคณะผูว้ิจยัตอ้งจดัแบง่ประเภทอย่างเป็น
ระบบและหาตวัแทนของแตล่ะประเภทซึ่งจะชว่ยใหม้ั่นใจวา่ไดข้อ้มลูสมัภาษณจ์ากทกุกลุม่งาน 
 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลฝ่ายผลิตและจัดจ าหน่าย คณะผู้วิจัยก าหนดให้มาจากบริษัทผู้ผลิต
ภาพยนตรท่ี์สรา้งผลงานรว่มสมยั แบง่เป็น 3 กลุม่บรษิัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
- บรษิัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นเจา้ของหนว่ยงานผลิตแบบครบวงจร จ านวน 2 บรษิัท  
- บรษิัทขนาดใหญ่ท่ีวา่จา้งบคุลากรจากภายนอก จ านวน 2 บรษิัท  
- บรษิัทขนาดกลาง-เล็ก จ านวน 2 บรษิัท  

การแบง่เป็น 3 กลุม่บรษิัทมีความคลา้ยกนักบังานพฒันาบท เน่ืองจากขอ้มลูวิจยัชัน้ปฐมภมูิบง่บอกว่า 
รูปแบบการท างานผลิตในประเทศไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องของทรพัยากรการผลิต  รวมไปถึง
ขนาดของบริษัท น่ีจึงเป็นท่ีมาของการแบ่งกลุ่มขา้งตน้ กระนัน้ ฝ่ายผลิตและจดัจ าหน่ายมีภาระงาน
มากมาย คณะผูว้ิจยัจึงเลือกสมัภาษณบ์คุคลในต าแหน่งท่ีเห็นภาพการท างานทัง้หมด ไดแ้ก่ ผูก้  ากับ
ภาพยนตรแ์ละ/หรือผูค้วบคมุการสรา้ง  ผูท้  าหนา้ท่ีทางการตลาด จากนัน้ คณะผูว้ิจยัเลือกสมัภาษณ์
นักปฏิบัติการระดับรองลงมาอีก 1 ท่านโดยก าหนดให้เป็นตัวแทนคนท างานท่ีมองเห็นภาพจาก
ขา้งลา่งขึน้ไปสูข่า้งบน เป็นนกัปฏิบตักิารดา้นภาพ   
 อย่างท่ีไดก้ล่าวไว้ การสัมภาษณ์ในงานวิจัยนีอ้ยู่ในรูปของกึ่งโครงสร้าง นักวิชาการอาจ
เรียกว่า “การสมัภาษณแ์บบชีน้  า” ซึ่งไม่ปิดช่องทางตอบอย่างการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งและไม่
เปิดกวา้งจนเกินไปอย่างในการสมัภาษณไ์รโ้ครงสรา้งจนอาจไดค้  าตอบท่ีไม่ตรงกับค าถาม (กิติพฒัน ์
นนทปัทมะดุลย,์ 2554: 8) นอกจากนี ้การสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งยังถือเป็นโอกาสใหผู้ว้ิจยัได้
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีอาจไม่เคยเปิดเผยท่ีไหนมาก่อน เพราะการสมัภาษณแ์บบนีก้ าหนดใหผู้ว้ิจยัพิจารณา
แหล่งขอ้มลูประหนึ่งผูเ้จนจดัในประเด็นสมัภาษณแ์ละยงัใหอิ้สระในการตอบค าถามจนอาจไดข้อ้มูล
ประเภทสด ใหม่ ทันสมัย (O’Keeffe, Buytaert, Mijic, Brozovic, & Sinha, 2016: 1913) ในแง่นี ้ 
คณะผูว้ิจยัออกแบบค าถามโดยเนน้เปา้ประสงคคื์อสืบทราบขอ้เท็จจริงในภาคอุตสาหกรรมใหไ้ดม้าก
ท่ีสดุและตอ้งครอบคลมุประเด็นส าคญัๆ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การเทียบเคียงกบัสาระในยทุธศาสตร์
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ค  าถามอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามวาระการสนทนา ทวา่แก่นค าตอบท่ีคาดหมายเป็นดงัตอ่ไปนี ้
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- รูปแบบการท างานในแตล่ะภาคสว่นอนัประกอบไปดว้ยการพฒันาบท การเตรียมงานสรา้ง 
การถ่ายท า งานหลงัการถ่ายท า งานขาย โดยเนน้เนือ้หาเก่ียวกบัการเตรียมตวั แนวปฏิบตั ิ
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของการท างาน 

- วิธีการรบัมอบหรือสง่ตอ่งานจากภาคส่วนหนึ่งไปสูภ่าคสว่นหนึ่ง เชน่ การรบังานจากฝ่ายถ่าย
ท ามาด าเนินการตอ่ในสว่นของงานหลงัการถ่ายท า 

- ความสมัพนัธก์บัภาครฐัหรือภาคเอกชนอ่ืนๆ 
- การบริหารตน้ทนุและสรา้งก าไร 
- อปุสรรคหรือขอ้จ ากดัท่ีประสบ 
- ความรูแ้ละความขอ้งเก่ียวกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
- ขอ้มลูเสรมิอ่ืนๆ ตามแตเ่หมาะสม 

ในระหวา่งสมัภาษณ ์แหลง่ขอ้มลูสามารถใหค้วามรูใ้นฐานะผูส้งัเกตการณอ์ตุสาหกรรมไปพรอ้มกนัได ้
เพราะคณะผูว้ิจยัพิจารณาผูใ้หส้มัภาษณเ์สมือนกับผูซ้ึมซบัภาพความเปล่ียนแปลงของภาคการผลิต 
และไดส้มัผสักบัความเป็นไปตา่งๆ ของบคุลากรรว่มสายงาน   
 ขณะเดียวกัน คณะผูว้ิจัยเลือกด าเนินการศึกษาเอกสารควบคู่กันไป เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูล
บนัทึกท่ีจะน ามาเสริมขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์ เพราะขอ้มลูสมัภาษณอ์าจจ ากดัดว้ยมมุมองของผูใ้ห้
สมัภาษณใ์นระดบัหนึ่ง การศกึษาเอกสารคือการรวบรวมชุดเอกสารซึ่งบรรจขุอ้มลูเก่ียวกับประเด็นท่ี
ก าลงัศกึษาและท าการวิเคราะหข์อ้มลูเหล่านัน้ (Bailey, 1994 cited in Mogalakwe, 2006: 221) แต่
การวิเคราะหข์้อมูลในเอกสารจะเกิดขึน้ไดเ้ม่ือผู้วิจัยได้ประเมินความเหมาะสมของเอกสารแล้ว 
(Kridel, 2019: online) โดยใชว้ิธีพิจารณาระดบัความแกรง่ของเอกสารใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความถกูตอ้ง
ของเนือ้หา ความน่าเช่ือถือ ความหมาย และความเป็นตวัแทนกลุ่มคนหรือปรากฏการณ ์หมายความ
ว่าเอกสารนัน้ไม่ไดเ้ขียนขึน้เพ่ือรบัใชค้วามเห็นส่วนตวัของใครคนใดคนหนึ่งจนเต็มไปดว้ยอัตวิสัย 
(Scott, 2006 cited in Kridel, 2019: online) ประโยชนข์องการศกึษาเอกสารคืออาจใหข้อ้มลูท่ียากจะ
ไดจ้ากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล และช่วยตรวจสอบข้อมูลจากวิธีการอ่ืนท่ีจะใช้ตอบโจทย์วิจัย 
(ประภสัสร จนัทรส์ถิตพร, 2560: ออนไลน)์ นอกจากนี ้การศกึษาเอกสารยงัสามารถใหข้อ้มลูเทียบเท่า
หรืออาจจะมากกว่าวิธีการอ่ืนในสายสังคมศาสตรอ์ย่างการส ารวจ การสัมภาษณเ์ชิงลึก หรือการ
สงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม  (Mogalakwe, 2006: 221)  
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คณะผู้วิจัยก าหนดเอกสารท่ีต้องการในขั้นตอนนี้เป็นเอกสารชั้นท่ีหนึ่ง หรือ Primary 
Documents เพราะเอกสารชัน้ท่ีหนึ่งมีลกัษณะเป็นสิ่งของซึ่งจดัท าขึน้ในชว่งเวลาหรือใกลก้บัช่วงเวลา
ท่ีเกิดเรื่องราวจนสามารถใหข้อ้มลูไดต้รงความเป็นจริง เอกสารชัน้ท่ีหนึ่งอาจปรากฏไดห้ลายช่องทาง 
เชน่ งานเขียน ภาพถ่าย ภาพยนตร ์แบบแปลน หรืออะไรก็ตามท่ีส่ือความเป็นไปของประเด็นศกึษาทัง้
ทางตรงและทางอ้อม (Sandwell, 2008: 295; UCI Libraries, 2019: online) เอกสารชั้นท่ีหนึ่งจึงมี
ความนา่เช่ือถือตา่งจากเอกสารชัน้ท่ีสองซึ่งถือเป็นงานประเภทตีความเนือ้หาสาระจากในเอกสารชัน้ท่ี
หนึ่ง หรือผูเ้ขียนท าการสรุป วิเคราะห ์และทบทวนจนขอ้มลูภายในอาจผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริง 
(Library and Learning Services Study Guide, n.d. : 1)  แม้กระนั้น  ข้อมูลบันทึก เ ก่ี ยวกับ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอ อีกทั้งระบบฐานข้อมูลก็ยังไม่ทัดเทียมกับของ
ต่างประเทศ เอกสารท่ีใชจ้ึงมีลกัษณะกระจัดกระจายซึ่งคณะผูว้ิจัยตอ้งไปรวบรวมมาจากแหล่งอัน
น่าเช่ือถือ เช่น ส านักข่าว สมาคมทางด้านภาพยนตร ์องคก์รธุรกิจ บทสัมภาษณ์บุคลากร สถิติ 
หน่วยงานทางวิชาการ และหน่วยงานราชการ เม่ือรวบรวมไดแ้ลว้ คณะผูว้ิจยัใชก้ารสกัดขอ้มูลตาม
รายประเด็นดงัท่ีระบุไวใ้นส่วนของค าถามสมัภาษณซ์ึ่งจะช่วยเติมเต็มกลุ่มขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายการเอกสารท่ีคณะผูว้ิจยัเลือกใช ้
 

รายชื่อเอกสาร  เนื้อหา 
1. รายงานประจ าปี 2561 โดย เมเจอร ์กรุป๊ ผลประกอบการของโรงภาพยนตรแ์ละความกา้วหนา้

ตา่งๆ มีการเผยรายไดข้ององคก์รในสว่นของการฉาย
ภาพยนตร ์

2. สถติแิละมูลค่าอตุสาหกรรมคอนเทนตบ์นัเทงิ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดย สมาพนัธส์มาคม
ภาพยนตรแ์หง่ชาต ิ

สถิติและมลูคา่ของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีิทศัน์
ในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษที่ 2550 

3. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง คา่ยหนงัไทย สง่ผลงาน
หลากหลายในปี 2561 โดยไนน ์เอนเตอรเ์ทน
เมนต ์ออฟฟิเชียล 

ความพยายามปรบัตวัของอตุสาหกรรมการผลติ
ภาพยนตรไ์ทย 

4. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง มองมมุหนงั : ผลกระทบ
ผูบ้รโิภคจากการผกูขาดของโรงหนงั โดย ไทย
พีบีเอส  

อิทธิพลของธุรกิจภาพยนตรท์ี่มตีอ่ผูผ้ลติภาพยนตร์
และผูบ้รโิภค 
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รายชื่อเอกสาร  เนื้อหา 
5. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง จบัตา ปี 2560 วกิฤตหนกั

หนงัไทย โดย ไทยพีบีเอส 

ปัญหาดา้นความนิยมและรายไดข้องภาพยนตรไ์ทย 

6. รายงานขา่วเรือ่ง กนัพืน้ท่ีในโรงฉาย ทางรอด
สดุทา้ยของหนงัไทย โดย มตชิน ทีวี 

ปัญหาการขาดแคลนพืน้ท่ีฉายภาพยนตรใ์นประเทศ
ไทย 

7. รายงานขา่วเรือ่ง วิกฤติหนงัไทยซบเซา ผูส้รา้ง
ถอดใจ?! โดย ไทยรฐั 

สาเหตขุองรายไดภ้าพยนตรล์ดในช่วงทา้ยทศวรรษ 
2550 

8. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง ปรชัญา ป่ินแกว้ เผย วงการ
หนงัอยูใ่นช่วงวกิฤต โดย เนชั่นบนัเทิง 

ปัญหาดา้นความนิยมและรายไดข้องภาพยนตรไ์ทย 

9. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง สมาพนัธฯ์ รบัเรือ่งคนท าหนงั 
คิดแผนยทุธศาสตร ์5 ขอ้ – แนะปรบัปรุงรา่ง 
กม. พาหนงัไทยพน้วิกฤต โดย มตชินออนไลน ์

การรบัมือกบัวิกฤตภาพยนตรไ์ทยในยคุแหง่ความ
ถดถอย 

10. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง คนท าหนงัรอ้ง! แกปั้ญหาโรง
ภาพยนตรผ์กูขาดฉายผลงานคนไทยนอ้ย โดย 
โพสตทู์เดย ์

ปฏิกิรยิาของผูผ้ลติภาพยนตรท์ี่มตีอ่ธุรกิจโรง
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย 

11. รายงานขา่วเรือ่ง ปี 2560 หนงัไทยยงันา่เป็น
หว่ง โดย ไทยพีบีเอส 

สว่นแบง่การตลาดของภาพยนตรไ์ทยลดลง 
สถานการณข์องภาพยนตรไ์ทยในวิกฤตรายได ้

12. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง ศกุรส์รรบนัเทิง : แบนหนงั 
ปัญหาน า้เนา่วงการภาพยนตรไ์ทย โดย ไทยพี
บีเอส 

ปัญหาการสั่งหา้มภาพยนตรใ์นประเทศไทยตัง้แตก่าร
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิภาพยนตร ์ปี พ.ศ. 2551 

13. บทความเรือ่ง โครงสรา้ง “คอขวด” 
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย มลูคา่ตลาดกวา่ 
2 หมื่นลา้น เมื่อปลายน า้มีผูเ้ลน่หลกั 2 คา่ย
ครองจอ โดย ไทยพบัลกิา้ 

ประมวลขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจโรงภาพยนตรก์บั
ผลกระทบตอ่ผูผ้ลติ 

14. ขา่วบนัเทิงเรือ่ง ‘เมเจอร’์ เปิดโรงใหห้นงัไทย-
ยนัเก็บคา่ VPF ตามสากล โดย วอยซท์ีว ี

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงภาพยนตรแ์ละผูผ้ลติ
ภาพยนตร ์

15. บทความเรือ่ง ถกหนงัไทย ตอนที ่2 “คนท า
หนงั Educate คนด ูหรอืคนด ูEducate คน
ท าหนงั” โดย จีคิวประเทศไทย 

จดุออ่นของงานภาพยนตรไ์ทยในแง่ของเนือ้หาและ
การเสรมิสรา้งปัญญาใหแ้ก่ผูช้ม 
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รายชื่อเอกสาร  เนื้อหา 
16. บทความเรือ่ง ความนิยมสือ่บนัเทิงไทยใน

อาเซยีนยงัพุง่ แมเ้คยสรา้งความขดัแยง้-กลนื
กลายทางวฒันธรรม โดย สกาว แซซุ่ย 

โอกาสทางการตลาดของภาพยนตรไ์ทยในประเทศ
เพื่อนบา้น 

17. เอกสารรฐับาลเรือ่ง ปี2020 จีนจะเป็น
ประเทศทีม่ีตลาดภาพยนตรใ์หญ่ทีส่ดุในโลก 
โดย ส านกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ 
ณ นครเซี่ยงไฮ ้

โอกาสทางการตลาดของภาพยนตรไ์ทยในประเทศจีน 

18. สถิติ Foreign Productions in Thailand โดย 
กองกิจการภาพยนตรแ์ละวีดิทศันต์า่งประเทศ 

รายไดจ้ากกองถา่ยท าภาพยนตร ์รายการโทรทศัน ์สาร
คดี โฆษณา มิวสคิวีดิโอ และสือ่บนัเทิงอื่นๆ ใน
ประเทศไทย 

19. สถิติทางรายไดข้องภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
ช่ือ Thailand Box Office ประจ าวนัท่ี 11-14 
มกราคม 2561 โดย ชมรมวิจารณบ์นัเทิง 

ตารางรายไดข้องภาพยนตรส์ญัชาติตา่งๆ รวมทัง้
ภาพยนตรไ์ทยในประเทศไทย 

20. สถิติทางรายไดข้องภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
ช่ือ Thailand Box Office ประจ าวนัพฤหสับดี 
14 มีนาคม 2562 โดย ชมรมวจิารณบ์นัเทิง 

ตารางรายไดข้องภาพยนตรส์ญัชาติตา่งๆ รวมทัง้
ภาพยนตรไ์ทยในประเทศไทย 

ตารางที ่7 รายนามแหลง่ขอ้มลูประเภทเอกสารส าหรบัใชใ้นงานวิจยั
(รายละเอียดเพิ่มเตมิอยูใ่นบรรณานกุรมทา้ยเลม่) 

 
เม่ือไดข้อ้มลูทัง้หมด คณะผูว้ิจยัน ามาคดัแยกและจดัเรียงใหเ้ห็นภาพของทัง้อตุสาหกรรมการ

ผลิต โดยใชก้รอบการพรรณนาแบบห่วงโซ่อปุทานดงัน าเสนอในบทท่ี 2 ทัง้นี ้เพ่ือแสดงความตอ่เน่ือง
ของงานแต่ละขัน้ตอน และช่วยใหค้ณะผูว้ิจยัเห็นภาพรวมโดยแสดงสายสมัพนัธ์ระหว่างกลไกการ
ท างานต่างๆ ดงัปรากฏในแผนภาพหนา้ถัดไป จากนัน้ คณะผูว้ิจยัจึงน าค าอธิบายอุตสาหกรรมการ
ผลิตมาท าความเข้าใจในอีกระดับด้วยวิธี  SWOT Analysis ตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 2 เช่นกัน การ
วิเคราะหแ์บบ SWOT Analysis คือหนึ่งในวิธีวิเคราะหอ์ุตสาหกรรม หรือ Industrial Analysis แต่มี
ความโดดเด่นในแง่ของการเป็นวิธีท่ีให้ข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน เผยให้เห็นความแกร่งของ
ภาคอตุสาหกรรมควบคูก่บัปัญหาอนัเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก เนือ้หาทัง้หมดท่ีไดจ้ากการ
ท า SWOT Analysis ถือเป็นค าตอบปลายทางของการศกึษาในขัน้ตอนแรก 
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แผนภาพในหนา้ถัดไปแสดงแนวทางล าดบัขอ้มูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพ่ือ
เตรียมไวส้  าหรบัการวิเคราะหแ์บบ SWOT  
  

 
ภาพที ่8 ล าดบัขอ้มลูของขัน้ตอนในภาคอตุสาหกรรม 

 
3.2 การศึกษายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะที ่3 (ปี พ.ศ. 
2560-2564) 

การศึกษาในขัน้ตอนท่ี 2 คือการท าความเขา้ใจแผนแม่บทก่อนด าเนินการเทียบเคียงในขัน้
ถัดไป ทั้งนี ้ เ พ่ือสรุปสาระส าคัญของแผนแม่บทอันได้แก่ หลักการพัฒนา ท่ีมาของหลักการ 
เป้าประสงค ์และแนวคิดพืน้ฐานซึ่งก าหนดรายละเอียดของหลกัการ  การศึกษาขัน้ตอนท่ี 2 อาศยัวิธี
วิเคราะหเ์อกสาร คือตวัยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 
2560-2564) ฉบบัซึ่งเผยแพรโ่ดยกระทรวงวฒันธรรม ตอ่ไปนีเ้ป็นค าอธิบายสาระท่ีคณะผูว้ิจยัมุง่หมาย
จะสกดัออกมา 
- หลกัการพฒันา หมายถึงแนวปฏิบตัิท่ีใชใ้นการยกระดบัอุตสาหกรรมภาพยนตรข์อง

ไทย  โดยทั่วไป หลกัการพฒันาสามารถแบง่ไดม้ากถึง 10 แบบ เช่น 
การพฒันาเพ่ือสรา้งจดุแข็งกบัโอกาสและท าลายจดุอ่อนกบัอปุสรรค 
เรียกว่า “Design School” การพัฒนาโดยอิงวิสัยทัศนคื์อการมอง
อนาคตขององคก์ร เรียกว่า “Entrepreneurial School” การพฒันาท่ี
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ยากแก่การคาดเดาเพราะไม่มีแบบแผน เรียกว่า “Learning School” 
เ ป็นต้น (Berzins, n.d. : 7-9)  แต่ละหลักการจะให้วิ ธีพัฒนาท่ี
แตกต่างกันไป ดังนั้น ความเข้าใจหลักการจะท าให้เห็นแก่นของ
ยทุธวิธีซึ่งบรรจใุนแผนยทุธศาสตรฉ์บบัปัจจบุนั 

- ท่ีมาของหลกัการ หมายถึงตน้ก าเนิดของแนวปฏิบตัิ ส่วนใหญ่แลว้ แนวปฏิบตัิจะเริ่ม
จากค าถามเก่ียวกับเป้าหมาย สภาพแวดลอ้ม และวิธีการไปใหถ้ึง
เป้าหมาย อาจรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าจนเห็นสภาพของสิ่งท่ี
ตอ้งการพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราการ, 2561 
: 3) หากศึกษาท่ีมาของหลักการจนกระจ่าง ก็จะเขา้ใจรูปแบบของ
แนวปฏิบตัมิากขึน้ 

- เปา้ประสงค ์ หมายถึงสิ่ ง ท่ีองค์กรต้องการจะบรรลุในบั้นปลายหลังจากได้
ด  าเนินการบางอย่างไปแล้ว (Online Business Dictionary, 2019: 
online) ในกรณีของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคจ์ะเป็นเครื่องบ่งชีอ้นาคตท่ีคาดหมายของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ ง จะสะท้อนโลกทัศน์เ ก่ี ยวกับ
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

- แนวคดิ หมายถึงความคิดเก่ียวกบัการพฒันา แนวคดิท่ีชดัเจนจะช่วยก าหนด
รูปแบบการพฒันาควบคูก่บัเนือ้หาในเปา้หมาย เชน่ การพฒันาแบบ
ยั่งยืนเนน้การท าลายใหน้อ้ยท่ีสุด การพฒันาโดยยึดเสรีภาพในการ
ปฏิบตังิานเนน้การสรา้งแรงจงูใจ เป็นตน้ (Rashid, n.d. : 9-11) 

  
 เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้ครบถ้วน คณะผูว้ิจัยใชว้ิธีวิเคราะหต์ามหลัก Policy Analysis เพ่ือสรุป
สาระส าคญัดงัไดอ้ธิบายความไปแลว้ในบทท่ี 2  

 ในการวิเคราะห ์คณะผูว้ิจยัตอบค าถามตามกรอบของ Policy Analysis อนัประกอบไปดว้ย
โจทยต์อ่ไปนี ้  
- อะไรคือปัญหาท่ีแผนยทุธศาสตรพ์ยายามจะแกไ้ข 
- แผนยทุธศาสตรน์  าเสนอแนวทางอะไรในการแกไ้ข 
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- อะไรคือผลของแนวทางดงักลา่ว 
- ผลท่ีวา่มีสว่นในการแกปั้ญหาหรือไม ่  

 ทัง้นี ้ค  าถาม 3 ขอ้แรกอิงขอ้มูลจากการสกัดแผนยุทธศาสตร ์แต่ค  าถามขอ้สุดทา้ยจ าตอ้ง
อาศยัขอ้มลูจากการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 เขา้เทียบเคียง การตอบค าถามขอ้สดุทา้ยจึงตอ้งด าเนินการ
ในงานศกึษาขัน้ถัดไปอนัถือเป็นหวัใจของการคน้ควา้ครัง้นี ้ไม่ว่าจะอย่างไร การท า Policy Analysis 
ตามขอ้ค าถามขา้งตน้จะชว่ยใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนยทุธศาสตรแ์ละความเป็นจรงิในท่ีสดุ 
 
3.3 การเปรียบเทียบสภาพการณข์องอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรแ์ละยุทธศาสตรก์าร
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
 การเปรียบเทียบคือกระบวนการคน้คว้าหลักของการศึกษา เน่ืองจากการเปรียบเทียบมุ่ง
พิสจูนค์  าตอบซึ่งคณะผูว้ิจยัไดเ้สนอไวแ้ลว้ในรูปของสมมติฐาน ทัง้ยงัช่วยอธิบายความใหช้ดัขึน้ โดย
ปกติการศกึษาเปรียบเทียบหมายถึงการพิจารณาเทียบเคียงของสองสิ่ง  อาจจะในดา้นรูปลกัษณห์รือ
ปรากฏการณเ์พ่ืออธิบายความแตกตา่งหรือคล้ายคลึง (Pickvance, 2005: 2) แตก่ารเปรียบเทียบใน
บริบทของการวิจยันีก้ลบัต่างออกไปตรงท่ีเป็นการเทียบเคียงของสองสิ่งท่ีสมัพนัธก์ันในฐานะเหตุคือ
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) และผลซึ่ง
ก็คืออตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตร ์ทัง้นี ้เพ่ือวดัระดบัความสอดคลอ้งของแผนยทุธศาสตรก์บัสภาพ
ท่ีแทจ้ริง ซึ่งถือเป็นการประเมินค่าอย่างหนึ่งและใชก้ันทั่วไปในงานประเมินประสิทธิภาพของแผน
ยทุธศาสตร ์โดยหลกัการแลว้ ยทุธศาสตรท่ี์ทรงประสิทธิภาพตอ้งน าไปสู่ผลลพัธ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ทางบวก ก่อใหเ้กิดความรว่มมือ มีผลตอบรบัท่ีดี และสรา้งแนวปฏิบตัิท่ีแข็งแกรง่ (Weiss, Berger, & 
Hatcher, 2008: iii) แต่หากผลไม่เป็นไปในทางดงักล่าว มีความเป็นไปไดว้่ายุทธศาสตรไ์ม่ไดร้องรบั
ปัญหาท่ีเกิดขึน้จรงิ  
 การเปรียบเทียบเป็นขัน้ตอนตอ่จากการศกึษาอตุสาหกรรมการผลิตและการศกึษายทุธศาสตร์
การส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) โดยน าผลการศึกษา
จากทัง้สองขัน้มาเทียบเคียงซึ่งจะเผยใหเ้ห็นว่าสิ่งท่ีน าเสนอในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) เช่ือมโยงกบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม
มากนอ้ยเพียงไร ในการนี ้คณะผูว้ิจยัเลือกดท่ีูปัญหาและอปุสรรคของระบบการผลิตเป็นหลกั จากนัน้ 
จงึดสูาระของแผนยทุธศาสตรโ์ดยเป็นการดใูน 2 ระดบั ไดแ้ก่  
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- ระดบัหลกัการหรือก็คือแนวปฏิบตัิอย่างกวา้งๆ 
- ระดบัรายละเอียดของการปฏิบตังิาน  

คณะผู้วิจัยยึดกรอบค าถามตามหลัก Policy Analysis ซึ่งก็คือการพิจารณาว่าแนวทางของแผน
ยทุธศาสตรไ์ดมี้สว่นในการแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 
 
3.4 ข้อเสนอแนะ 

ทนัทีท่ีการตอบค าถามในขัน้ตอนเปรียบเทียบเผยใหเ้ห็นระดบัความสอดคลอ้งระหว่างสาระ
ในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน ์ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2560-2564) กับ
ภาคอตุสาหกรรม คณะผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาทัง้หมดมาประกอบการรา่งค าเสนอแนะเชิง
นโยบาย ใชห้ลกัการ bottom-up approach กลา่วคือดจูากความจ าเป็นของภาคอตุสาหกรรมผสมกบั
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแผนงาน เพราะ  bottom-up approach หมายถึงการอ้างอิงความ
ตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชนโ์ดยตรง (Drugan, 2014: 111) หรืออาศยัขอ้มูลจากบุคคลในกลุ่มสงัคมท่ี
เป็นรากฐานของการพฒันา (Fuchs & Hofkirchner, 2005: 47)  ดงันัน้ การถางทางไปสู่ยุทธศาสตร์
แบบ bottom-up จะท าใหเ้ขา้ใจโจทยอ์ยา่งแทจ้รงิ  
 
 

 



 

บทที ่4  
รายงานผลการวิจัย 

 
 บทท่ี 4 ว่าดว้ยรายงานผลการศึกษาตามวัตถุประสงคว์ิจัยขอ้ท่ี 1-3 โดยใชว้ิธีพรรณนาเพ่ือ
น าเสนอผลการสงัเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ เนือ้หาของบทท่ี 4 แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  

- ภาพรวมของอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย  
- สาระของยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) 
- ความสอดคล้องของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ไทยและยุทธศาสตร์การส่งเสริม

อตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ส่วนสุดทา้ยถือเป็นค าตอบวิจยัหลกัท่ีประมวลจากการเทียบเคียงผลการศึกษาสองส่วนแรก และจะ
ตอบค าถามว่ายุทธศาสตรก์ารพฒันาภาพยนตรข์องประเทศไทยสอดรบักับสภาวการณ ์ณ ปัจจุบนั
ของภาคอตุสาหกรรมมากนอ้ยเพียงไร โดยใชว้ิธี policy analysis ในการอธิบาย ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้
เก่ียวกบัศกัยภาพของแผนยทุธศาสตรฯ์ และค าพยากรณท่ี์จะชว่ยเตมิเตม็งานพฒันาวงการภาพยนตร์
ไทย  
 
4.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย  

ภาพรวมของอุตสาหกรรม หรือ overview ครอบคลุมตัง้แต่ปีพ.ศ. 2561 และยอ้นหลงัไปไม่
เกิน 5 ปี สกดัจากขอ้มลูสมัภาษณข์องบคุลากรภายในวงการภาพยนตรจ์  านวน 10 ทา่น รว่มกบัเนือ้หา
ในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงาน บทความวิชาการ ข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 2 ภาพรวม
ของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยในท่ีนีป้ระกอบไปดว้ย 

- สภาพการณท์ั่วไปซึ่งใหภ้าพของวิถีการท างานตามท่ีปรากฏจรงิและบริบทแวดลอ้มตา่งๆ  
- บทวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม หรือ Industrial Analysis โดยใชว้ิธี SWOT Analysis 

                                                           
2 รายละเอียดปรากฏในบทที่ 3 
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4.1.1 สภาพการณท่ั์วไป 
 โดยปกติ การท าความเขา้ใจสภาพการณข์องอุตสาหกรรมภาพยนตรส์ามารถใชม้มุมองแบบ
ห่วงโซ่อุปทานร่วมกับการพิจารณาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทานอธิบายหลักการท างาน 
สิ่งแวดลอ้มทางธุรกิจ อธิบายปัจจยัซึ่งมีผลต่อภาคอุตสาหกรรม แต่เง่ือนไขหนึ่งท่ีตอ้งพึงระลึกไวคื้อ
ห่วงโซ่อปุทานของกิจการภาพยนตรอ์าจดแูตกตา่งจากอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีก าหนดใหก้ารผลิตประกอบ
ขึน้จากผู้ประกอบการหลายรายแยกขาดจากกัน แต่การผลิตภาพยนตรห์นึ่งเรื่องอาจอยู่ในรูปกึ่ง
ผูกขาดได ้ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตควบคมุดแูลตัง้แต่ขัน้การพฒันาบทไปจนถึงการขายงานใหแ้ก่ผูจ้ดั
ฉาย ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรม์ักปรากฏในรูปของการรงัสรรคง์านผ่าน
ขัน้ตอนหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ การพฒันาบท การผลิต การจดัจ าหนา่ย ดงัในแผนภาพตอ่ไปนี ้

 
 
ภาพที ่9 ห่วงโซอ่ปุทานของการผลิตภาพยนตร ์

 
กระบวนการหลงัการจดัจ าหนา่ยจงึจะเป็นการจดัฉายตามโรงภาพยนตรห์รือชอ่งทางเผยแพรอ่ื่นๆ  

เน่ืองจากโครงการวิจยันีมุ้ง่ศกึษาแผนพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตรใ์นสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ผลิตโดยมองทัง้ระบบ ยกเวน้ขัน้ตอนการจดัฉาย ดว้ยเหตนีุ ้ขัน้ตอนการจดัฉายจึงไม่ไดห้มายรวมอยู่
ในหว่งโซอ่ปุทานในแผนภาพขา้งตน้  ค  าอธิบายตอ่ไปนีเ้ก่ียวเน่ืองกบั 3 ภาคสว่นดงัท่ีวา่ไวใ้นแผนภาพ
ขา้งตน้ โดยมีหวัขอ้ดา้นบริบท เชน่ ผูช้ม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี คูแ่ขง่ขนัจากตา่งประเทศ โรง
ภาพยนตร ์ฯลฯ เสรมิเขา้ไปดว้ย 
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 4.1.1.1 การพัฒนาบท  
ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ณ ปัจจุบนักาลบ่งชีว้่าการพัฒนาบทภาพยนตรใ์นประเทศมี 2 รูปแบบ 

ไดแ้ก่  
- การพฒันาบทโดยผูก้  ากบัภาพยนตร ์  
- การพฒันาบทโดยนกัเขียนบท  

การพัฒนาบทแบบแรกเริ่มตน้โดยผูก้  ากับฯ ประเภทไรส้ังกัด แต่สรา้งสรรคบ์ทภาพยนตร์
ขึน้มาดว้ยตนเองเพ่ือใชป้ระกอบการขอทุนผลิตจากบริษัทท่ีอาจใหค้วามสนใจ ผูก้  ากับฯ จะ เริ่มจาก
การหาความคิดตัง้ตน้ก่อน และน ามาขยายเป็นบทขนาดสัน้ระดบั plot หรือ treatment จากนัน้ น าไป
เสนอบริษัทผูอ้อกทนุ เม่ือบริษัทตอบรบั ผูก้  ากบัฯ ด าเนินงานในขัน้ตอ่ไปคือการเขียนบทฉบบัสมบรูณ ์
บางครั้งผู้ก ากับฯ หรือคณะท างานมาช่วยกันน าเสนอ มีนักแสดงมาปรากฏตัวด้วย มีภาพแบบ 
storyboard หรือถ่ายเป็นเรื่องสัน้มาใหด้วู่างานท่ีเสร็จแลว้จะมีลกัษณะอย่างไร เพ่ือเชิญชวนใหบ้ริษัท
สนใจซือ้โครงการ 

การเสนอบทโดยผูก้  ากบัฯ เพ่ือแลกกบัทนุผลิตมกักระท ากนั 2 ทาง ทางแรกคือน าเสนอบทเพ่ือ
ขอท าสญัญาผลิตภาพยนตร ์ทางท่ีสองคือพฒันาบทโดยไม่เสนอบริษัทแต่น าไปผลิตเป็นภาพยนตร์
ดว้ยทนุของผูก้  ากบัฯ เอง จากนัน้ จึงน าชิน้งานท่ีเสร็จมาเสนอขาย แตผู่ก้  ากบัฯ ส่วนใหญ่เลือกท าตาม
ทางแรก บรษิัทท่ีตดิตอ่อาจจะเป็นบริษัทผูผ้ลิตภาพยนตรโ์ดยตรง หรือเป็นบรษิัทหา้งรา้นท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง
กบังานภาพยนตรก็์ได ้อยา่งไรก็ดี การเสนอขายเริ่มมีความยากล าบากมากขึน้ เพราะบรษิัทเขม้งวดใน
การเลือกบทมาลงทนุ ผูก้  ากบัฯ สว่นมากจงึใชว้ิธีติดตอ่ผูค้วบคมุการสรา้ง (หรือผูด้  าเนินงานสรา้ง) ท่ีมี
ความนา่เช่ือถือใหม้าชว่ยคมุงานผลิต ซึ่งจะสรา้งความเช่ือมั่นแก่ทางบรษิัทจนตกลงอนมุตัเิงินลงทนุให ้
ทางผูค้วบคมุการสรา้งก็จะรบังานภายใตเ้ง่ือนไข เช่น เห็นศกัยภาพของผูก้  ากับฯ โดยพิจารณาจาก
ประวตักิารท างาน ผลงานในอดีต รวมทัง้เสนห่ท์างการตลาดของบท 

การพัฒนาบทแบบท่ีสองไม่ไดเ้ริ่มจากคนเขียนบทโดยตรง แต่เป็นบริษัทผูผ้ลิตภาพยนตร ์
กล่าวคือ หากบริษัทจะท าภาพยนตรห์นึ่งเรื่อง ทางบริษัทจะเริ่มจากคดัเลือกหัวหนา้ทีมซึ่งอาจเป็นผู้
ก ากับฯ หรือผูค้วบคมุการผลิต จากนัน้ จะเป็นการเลือกคนเขียนบทอิสระ โดยทางคณะผูท้  างานจะ
มอบความคิดตัง้ตน้ให้คนเขียนบทน าไปขยายความและพฒันาจนเป็นบทฉบบัสมบูรณ ์ในขัน้นี ้ทาง
บรษิัทจะปลอ่ยใหค้นเขียนบทท างานตามจินตนาการของตวัเอง แตจ่ะตดิตามงาน น าความคืบหนา้มา
ประชมุ ออกความเห็น และควบคมุใหง้านเสร็จตามตารางเวลา เพราะหากงานชา้เกินไป เนือ้หาของ
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บทอาจจะลา้สมยัเกินกวา่จะท าเป็นภาพยนตร ์ผูเ้ขียนบทในการท างานแบบนีอ้าจเสรจ็สิน้ภารกิจทนัที
ท่ีบทภาพยนตรไ์ดร้บัการอนมุตัิใหผ้่าน หรืออาจจะตอ้งอยู่รว่มกบัคณะท างานตอ่เพ่ือช่วยควบคมุโทน
งานใหอ้อกมาตามท่ีระบุในบท เช่น ดูการคดันักแสดง ช่วยแก้ไขบทระหว่างการถ่ายท า พิจารณา
สถานท่ีถ่ายท า เขียนเรื่องย่อของภาพยนตรส์  าหรบัใชป้ระชาสมัพนัธ ์ฯลฯ ทัง้หมดขึน้อยู่กับขอ้ตกลง
สองฝ่าย ไมมี่อะไรเป็นเกณฑต์ายตวั  

การท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่ยึดธรรมเนียมใหบ้ริษัทผูผ้ลิตคิดโครงเรื่องเองหรือก าหนด
แนวคิดพืน้ฐาน แลว้จึงว่าจา้งนกัเขียนบทมาเติมรายละเอียด แตบ่างครัง้เป็นผูก้  ากับฯ หรือผูค้วบคมุ
การสรา้งท่ีท าการว่าจา้งโดยตรง และอาจเป็นการว่าจา้งก่อนมีความชัดเจนเรื่องเงินทุน ท าใหเ้กิด
ความเส่ียงแก่นกัเขียนบทเพราะไม่มีอะไรรบัรองว่านกัเขียนบทจะไดร้บัคา่ตอบแทน สถานการณ์ลว้น
ขึน้อยูก่บัความสามารถในการหาทนุผลิตของผูว้่าจา้ง  

ในการพฒันาบทท่ีผ่านมา นกัเขียนบทอิสระโดยเฉพาะนกัเขียนหนา้ใหม่ไม่สามารถเรียกรอ้ง
คา่ตอบแทนไดต้ามใจปรารถนา แตจ่ะยอมรบังานดว้ยคา่จา้งจ านวนไมม่ากเพ่ือขอโอกาสสรา้งผลงาน
อันจะกลายเป็นตน้ทุนดา้นความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ตวัเอง กระนัน้ โอกาสในการเขา้สู่วงการมีมากขึน้
เพราะกิจกรรมประกวดต่างๆ เปิดโอกาสใหน้กัเขียนบทไดแ้สดงฝีมือ รวมไปถึงการเรียนการสอนใน
ระดบัมหาวิทยาลยัท่ีช่วยรบัรองความสามารถในระดบัหนึ่ง นั่นแสดงว่างานเขียนบทในประเทศไทย
ไม่ใช่งานประเภทผูกขาด แต่มีโอกาสหมุนเวียนเปล่ียนผูเ้ล่นไดต้ลอด เพียงแต่ใหผ้ลตอบแทนท่ี ไม่
แนน่อน  

เม่ือมีขอ้จ ากดัเช่นนีบ้วกกบัเวลาท่ีเรง่รีบ ผูเ้ขียนบทจึงตอ้งรบังานหลากหลายอย่างและใชว้ิธี
พฒันาบทเป็นหมู่คณะ กล่าวคือ มีการตัง้คณะผูเ้ขียนบทเฉพาะโครงการขึน้มาเพ่ือช่วยเกลาความคดิ
และสรา้งเสน้เรื่องใหโ้ดนใจกลุม่เปา้หมาย การท างานเป็นคณะอาจจะมาได ้2 ทาง ทางแรกเป็นบริษัท
ผูว้่าจา้งตัง้ขึน้มาและใหน้กัเขียนบทไปท างานรว่มกันกบันกัเขียนท่านอ่ืน ทางท่ีสองคือนกัเขียนบทรบั
งานมาแลว้ไปแสวงหาสมาชิกดว้ยตนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด การท างานเป็นหมู่คณะท าใหเ้กิด
ความคิดหลากหลาย ช่วยเปิดโลกทศัน ์และขยายมมุมอง แมค้วามหลากหลายสามารถเป็นอปุสรรค
ตอ่การพฒันาบทได ้คนเขียนบทจะใชว้ิธีหารือกนัในขัน้แรกแลว้ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ ทีมใน
การตดัสินใจพรอ้มใหเ้หตผุลประกอบ หวัหนา้ทีมจึงตอ้งรบัแรงกดดนัจากการท างานแบบหมู่คณะได ้
และหากน างานท่ีเสร็จสิน้แลว้ไปเสนอแก่ผูว้่าจา้งแตไ่ม่ไดร้บัความเห็นชอบ หวัหนา้ทีมจะตอ้งกลบัมา
ประชุมกับสมาชิกเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและร่วมแก้ไขมากกว่าจะรอแก้ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
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เพราะทางผู้ว่าจ้างมักจะไม่ลงรายละเอียดการแก้ไขให้ น่ีคือเหตุปัจจัยท่ีบังคับให้หัวหน้า ทีมตอ้ง
คดัเลือกสมาชิกอย่างระมดัระวงั (ในกรณีท่ีจดัตัง้คณะท างานดว้ยตนเอง) โดยดจูากทศันคติ วินยัใน
การท างาน ความตรงต่อเวลา และการเปิดใจ บางครัง้บริษัทผูว้่าจา้งอาจไม่อนุญาตให้ทีมผูเ้ขียนบท
ทัง้หมดเขา้ประชมุ มีแตห่วัหน้าทีมเท่านัน้ท่ีร่วมประชมุได ้ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ทีมจึงตอ้งท าหนา้ท่ี
เป็นส่ือกลาง ถ่ายทอดความตอ้งการของผูว้า่จา้งใหแ้ก่สมาชิกและปลกุเรา้ใหส้มาชิกปรบัแกบ้ทใหต้รง
ความปรารถนาของผูว้า่จา้งใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ขั้นตอนท่ีส าคัญคือการน าเสนอบทซึ่งใช้หลักการเดียวกับต่างประเทศ ผู้เขียนบทจะตอ้ง
อธิบายใหไ้ดว้า่ท าไมถึงเขียนเรื่องขึน้มาในแบบของตวัเอง ท าไมใชว้ิธีการเลา่เรื่องในแบบท่ีใช ้ทัง้นี ้เพ่ือ
ป้องกันไม่ใหผู้ว้่าจา้งตีความผิดไปจากท่ีตัง้ใจ กล่าวไดว้่างานพัฒนาบทในประเทศไทยตอ้งอาศัย
ทักษะการน าเสนออย่างมาก เน่ืองจากตัวอักษรเพียงล าพังอาจไม่สามารถส่ือจุดขายได้ชัดเจน 
นกัเขียนบทผูม้ากประสบการณจ์ะศึกษาก่อนว่าท างานกับใครหรือหน่วยงานไหน ตอ้งทราบดว้ยว่า
องคก์รนัน้ท างานอะไรมาก่อนและชอบทิศทางงานแบบไหนเพ่ือประเมินรสนิยม แตน่กัเขียนบทจะไม่
ท างานตามตัวตนของผู้ว่าจา้งทัง้หมด ทว่าหลอมรวมสิ่งท่ีผูว้่าจ้างตอ้งการเข้ากับจินตนาการของ
ผูเ้ขียนเอง ทนัทีท่ีน าเสนองาน นกัเขียนบทตอ้งอา้งระเบียบวิธีคิด การสืบคน้ขอ้มลู รวมทัง้สอดแทรก
สาระใหม้ากท่ีสดุเพ่ือแสดงว่าไดท้  างานอย่างมีระเบียบวิธี ไม่ใช่การสรา้งเนือ้เรื่องจากจินตนาการโดย
ปราศจากมลูความรูส้นบัสนนุ 

จากขา้งตน้ ธุรกิจเขียนบทในประเทศไทยเป็นเหมือนธุรกิจศิลปะท่ีขาดสิ่งรบัรองความมั่นคง 
คนท่ีจะเขา้สูว่งการเขียนบทตอ้งพรอ้มรบัอปุสรรคดา้นการเงิน เพราะไมใ่ชง่านประจ าท่ีมีการวา่จา้งกนั
อย่างคบัคั่งตลอดปี แต่เป็นงานอิสระท่ีตอ้งรอจังหวะ เพราะฉะนัน้ การบริหารทุนจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรบัผูเ้ขียนบทชาวไทย คนท่ีตดัสินใจท างานดา้นนีอ้าจมีฐานะทางการเงินดีอยูแ่ลว้ ถา้ไมเ่ชน่นัน้ก็มี
อาชีพหลกัอยา่งอ่ืนซึ่งจะชว่ยประกนัรายไดแ้ละปล่อยใหง้านเขียนบทเป็นอาชีพเสรมิ  

นอกจากนี ้การเขียนบทภาพยนตรใ์นประเทศไทย ณ เวลาปัจจุบนัไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ท่ีมีสหภาพหรือระบบความสนับสนุนใดๆ อีกทัง้ การรวมตวักันยังไม่ปรากฏชัด อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยในส่วนของธุรกิจเขียนบทจึงยังขาดความมั่นคงส าหรับบุคลากรสายพัฒนาบท
ภาพยนตร ์ 

จากขอ้มูลเบือ้งตน้ทัง้หมด การพฒันาบทในประเทศไทยสามารถแยกออกเป็นรายประเด็น
โดยยดึคณุลกัษณะส าคญัทัง้ในเรื่องวิถีการท างานและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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 พัฒนาบทโดยผูก้  ากับฯ ซึ่งสามารถเขียนตามความตอ้งการของผูก้  ากับฯ ในฐานะ
ผูป้ระพนัธ ์ 

 พฒันาบทโดยนกัเขียนมืออาชีพซึ่งตอ้งรบังานตามการวา่จา้ง  
 ผู้เขียนบทตอ้งน าเสนอความคืบหน้าแก่ผู้ให้ทุนสนับสนุนการผลิตเป็นระยะ และ

สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รวมทัง้ตอ้งรบัฟังความเห็นเพ่ือปรบัปรุงงาน ดงันัน้ 
งานพฒันาบทในประเทศไทยจงึมีความเป็นสากลในเชิงปฏิบตัิการ  

 โอกาสของงานพฒันาบทไมไ่ดปิ้ดตายส าหรบัคนท างานหนา้ใหม ่ทกุคนสามารถเขา้สู่
วงการไดเ้สมอ  

 ผูท้  างานในสายงานดา้นบทภาพยนตรต์อ้งยอมรบัเง่ือนไขบางอย่างซึ่งทดสอบความ
รักงานประพันธ์ ไดแ้ก่ อาจไรซ้ึ่งอ านาจในการเรียกค่าตอบแทนตามใจปรารถนา
โดยเฉพาะนกัเขียนบทหนา้ใหม่ งานพฒันาบทภาพยนตรไ์ม่สามารถเป็นงานประจ า
ไดด้ว้ยปริมาณงานว่าจา้งมีนอ้ย กลุ่มคนเขียนบทภาพยนตรข์าดกลุ่มสนบัสนุนเพ่ือ
สรา้งอ านาจตอ่รอง  

 เม่ือเสร็จสิน้งาน ส่งมอบบทให้คณะถ่ายท าและบริษัทเจา้ของลิขสิทธ์ิ แต่มีความ
เป็นไปไดว้า่งานบทท่ีเสรจ็สมบรูณไ์มไ่ดร้บัการสง่ตอ่ เน่ืองจากผูว้า่จา้งลม้เหลวในการ
หาทนุท างานผลิต งานพฒันาบทจึงมีความเส่ียง ในแง่นี ้ผูว้่าจา้งอาจน าความคิดใน
บทไปใชโ้ดยปรบัใหเ้ป็นของตนเอง และอา้งเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอเพ่ือปฏิเสธ
การจา่ยคา่ตอบแทน 

 
4.1.1.2 ข้ันก่อนการผลิต  
โดยทั่วไป การผลิตภาพยนตรแ์บง่ไดเ้ป็น 3 ส่วนย่อย คือ ขัน้ก่อนการผลิต (pre-production) 

การผลิต (production) และหลังการผลิต (post-production) ทั้งสามส่วนด าเนินงานภายใต้การ
ควบคมุขององคก์รเดียวกันมากกว่าจะท างานแบบแยกขาดจากกัน แตอ่าจมีการว่าจา้งบุคลากรหรือ
บรษิัทรบัจา้งภายนอกจากตา่งท่ีกนั 

การท างานในขัน้ก่อนการผลิตคือการจัดเตรียมแผนถ่ายท า วัสดุอุปกรณ ์จัดสรา้งอุปกรณ์
ประกอบการแสดง/ประกอบฉาก และอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นปัจจยัส าหรบัการท างานขัน้ตอ่ไปคือการผลิต (ถ่าย
ท า) งานก่อนการผลิตจะเกิดขึน้ไดเ้ม่ือบทภาพยนตรมี์ความชดัเจนมากแลว้ อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลท่ี
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รวบรวมจากการสมัภาษณบ์ง่ชีว้่าขัน้ก่อนการผลิตในประเทศไทยมีมากกว่าการจดัเตรียมแผนงาน แต่
รวมไปถึงการรบัมอบบท/อนมุตัทินุผลิตและการท าตลาดในเบือ้งตน้  

การรบัมอบบท/อนุมัติทุนผลิตในประเทศไทยมีอยู่ดว้ยกัน 3 รูปแบบ แต่ละแบบขึน้อยู่กับ
วฒันธรรมของบรษิัทผูล้งทนุในโครงการภาพยนตร ์ไดแ้ก่  

 - เจา้ของบรษัิทภาพยนตรเ์ป็นผูมี้สิทธ์ิขาดในการตดัสินใจ  
 - การตดัสินใจมาจากการท างานเป็นหมูค่ณะโดยอา้งอิงผลการศกึษาและการตลาด 

     ของบรษิัทภาพยนตร ์  

 - การตดัสินใจมาจากธุรกิจอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่รษิัทภาพยนตรแ์ละไมห่วงัผลก าไร แตค่าดหวงั
     ผลทางการโฆษณาประชาสมัพนัธกิ์จการของทางบรษิัท  

การท างานแบบแรกเป็นการท างานตามธรรมเนียมเก่าท่ียงัคงหลงเหลือใหเ้ห็นอยู่บา้ง เจา้ของ
บริษัทภาพยนตรว์างตนในฐานะผูต้ดัสินใจสงูสุด ใชค้วามรูส้ึกตวัเองคาดเดาทิศทางธุรกิจ การลงทุน 
และความเส่ียง พนกังานในบริษัทเดินตามค าสั่งของผูน้  า การท างานแบบนีจ้ึงไม่มีค  าอธิบายหลกัการ
ตัดสินใจ เช่น ท าไมว่าจ้างบุคลากรคนนี ้หรือ ท าไมลงทุนในโครงการภาพยนตรเ์รื่องนี ้กรณีของ
ภาพยนตรแ์นวต่อสูเ้รื่องหนึ่งคือตวัอย่างท่ีน่าสนใจ เพราะทีมผลิตไดน้  าโครงการไปเสนอต่อแหล่งทุน
จ านวนไม่น้อยแต่ไม่ผ่านการพิจารณาจนมาสิน้สุดท่ีบริษัทแห่งหนึ่ง ผู้น  าบริษัทตัดสินใจตอบรับ
โครงการดว้ยเห็นจุดขายและความน่าสนใจของโครงการ ไดแ้ก่ มีศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ใช้
นกัแสดงหนา้ใหม่ท่ีดมีูหน่วยกา้น และทา้ยท่ีสดุ งานภาพยนตรเ์รื่องท่ีว่าก็ประสบความส าเร็จอย่างท่ี
คาด ดงันัน้ การใชค้วามรูส้ึกของเจา้ของกิจการมาจากความสามารถในการท าความเขา้ใจตลาดและ
ประสบการณซ์ึ่งอาจไมส่ามารถเรียบเรียงออกมาเป็นหลกัการท่ีชดัเจนได ้ 

อย่างไรก็ดี การบริหารแบบอิงความรูส้ึกไม่เพียงอาศยัความเขา้ใจตลาด แต่เจา้ของกิจการ
ตอ้งมีจดุแข็งดา้นความสมัพนัธใ์นวงการร่วมดว้ย กล่าวคือตอ้งมีเครือข่ายหรือพรรคพวกมากพอท่ีจะ
สรา้งบารมีส าหรบัด าเนินกิจการ เพราะนั่นจะช่วยถางทางใหแ้ก่การเจรจาตอ่รองโดยเฉพาะในขัน้การ
ขายงาน นอกจากนี ้ประสบการณแ์ละความรูส้ึกส่วนบคุคลอาจตอ้งอาศยัความสามารถในการเขา้ถึง
รสนิยมของผูช้ม หากเจา้ของบริษัทภาพยนตรรู์จ้กัรสนิยมรว่มสมยั ก็จะสามารถผลกัดนัชิน้งานท่ีตอ้ง
ใจผู้ชมได ้และโอกาสประสบความส าเร็จเชิงรายรับจะเพิ่มพูนขึน้ แต่รสนิยมมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จงึไมป่รากฏสตูรตายตวัวา่เจา้ของบริษัทท าอยา่งไรจงึจะเอาชนะใจผูช้ม ทกุอยา่งขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการคาดเดาบวกความกลา้ของบคุคลผูน้  าองคก์ร 
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การท างานแบบท่ีสองคือการบริหารงานโดยคณะผูบ้ริหารซึ่งอิงการตดัสินใจกับผลการศึกษา 
ทัง้ยงัด  าเนินงานอย่างเป็นแบบแผน เช่น ศกึษากระแสความตอ้งการของคนดใูนช่วงเวลานัน้ ท าวิจยั
เพ่ือประเมินความเส่ียงก่อนตัดสินใจรบับทมาสรา้งสรรคเ์ป็นงานภาพยนตร ์หากมีการว่าจา้งคนเขียน
บทโดยบริษัทเอง ทางคณะผู้บริหารจะพิถีพิถันกับทุกรายละเอียด และรอรับมอบบทเม่ือเสร็จสิน้
สมบูรณต์ามความตอ้งการ แต่ถา้บทผิดไปจากความคาดหวงั จะก าหนดใหผู้เ้ขียนบทแกไ้ขจนกว่า
เนือ้หาจะลงตวัซึ่งอาจใชร้ะยะเวลาตัง้แต ่3 เดือนไปจนถึง 1 ปี ทัง้นี ้เพ่ือเจียระไนบทตามความตอ้งการ
ของบริษัทใหไ้ดม้ากท่ีสุด แต่บริษัทจะไม่อิงวิธีพิจารณากับความเป็นศิลปินของคณะบุคคล ทว่าอิง
ความตอ้งการดา้นผลก าไรซึ่งตอ้งอาศยัหลกัเกณฑเ์ดียวกัน เช่น ดคูวามเช่ือมโยงของบทกับรสนิยม
ผูช้ม ค านึงถึงนกัแสดงท่ีจะมารบับทว่ามีความดึงดูดในระดบัใด โครงเรื่องน่าสนใจเพียงพอส าหรบั
ตลาดเปา้หมายหรือไม่ บทเช่นนัน้ตอ้งใชง้บประมาณในการสรา้งสงูเกินไปหรือไม่ ความคุม้ทนุในการ
วางงบอยู่ท่ีเท่าไร ฯลฯ ยกตวัอย่างเช่น หากเป็นบทหรือโครงการภาพยนตรจ์ากผูก้  ากบัอิสระท่ีตอ้งใช้
งบประมาณสงู เช่น ท่ีตวัเลข 50 ลา้นบาท อาจไม่ผ่านการพิจารณาไดโ้ดยง่ายเน่ืองจากโอกาสคืนทุน
ต ่าเกินไป แตถ่า้ลดระดบัเงินลงทุนใหอ้ยู่ท่ี 5-10 ลา้น ทางบริษัทอาจจะรบัเรื่องไวแ้ลว้ค านวณโอกาส
ขาดทนุ/ก าไรรว่มกบัวิเคราะหศ์กัยภาพในการขายงานกบัผูซื้อ้ตา่งประเทศ  

การท างานตามกระบวนการแบบท่ีสองตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายคดั
กรอง ฝ่ายพิจารณาบท ฝ่ายครีเอทีฟ ตวัอยา่งคลาสสิกของการท างานแบบท่ีสองคือ บรษิัทแหง่หนึ่งซึ่ง
ประสบความส าเร็จอย่างตอ่เน่ืองในประเทศไทย โดยเริ่มจากขัน้การรบัซือ้โครงเรื่องเป็นล าดบัแรก ทีม
ผูค้วบคมุการสรา้งจะรบัเรื่องมาพิจารณา ถา้มีความน่าสนใจมากพอ ก็จะทดลองท าโปสเตอรแ์ละงาน
ศิลป์อ่ืนๆ ท่ีจะช่วยท าใหเ้ห็นภาพของงานมากขึน้ รวมทัง้หาภาพยนตรท่ี์ใกลเ้คียงมาเปรียบเทียบแลว้
น าไปขาย ณ ท่ีประชมุใหญ่ หากตวัโครงการผ่านความเห็นชอบ แตบ่ทยงัไม่ผ่านการพิจารณา จะตอ้ง
น าไปผา่นกระบวนการอา่นโดยนกัอ่านประมาณ 7-8 คน ทกุคนจะถกกนัวา่บทดงักลา่วมีจดุอ่อนท่ีไหน 
ตอ้งแกอ้ยา่งไร จดุเดน่สมบรูณพ์อส าหรบัผูช้มหรือไม ่กระท าเชน่นีจ้นไดบ้ทท่ีละเมียดละไมในดา้นการ
น าเสนอเรื่องราว ใชเ้วลามากกว่า 1 ปี งานแตล่ะเรื่องของบริษัทแห่งนีจ้ึงใชเ้วลาตัง้แตข่ัน้การน าเสนอ
บทไปจนถึงขายงานท่ีประมาณ 2 ปีหรืออาจจะมากกวา่ 

ส าหรบัการท างานแบบสุดทา้ยไม่มีเง่ือนไขหรือรูปแบบตายตวั เพราะผูพ้ิจารณารบับทเป็น
นายทุนท่ีใหเ้งินสรา้งสรรคโ์ดยไม่หวงัผลก าไรทางธุรกิจภาพยนตร ์เช่น หา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ่งอาจ
ตดัสินใจมอบเงินจ านวน 2 ลา้นบาทใหผู้ก้  ากบัฯ ไปท างานหนึ่งชิน้ และบรษิัทประกนัชีวิตใหเ้งินสมทบ
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อีก 2 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินจากหลายๆ แหล่ง ปริมาณเงินในมือผูก้  ากับฯ อาจจะมากถึง 10  ลา้น
บาท โดยท่ีแหล่งทุนทัง้หมดไม่คาดหวังเอาเงินลงทุนคืน แต่ใหน้  าโลโก้หรือกิจการของแหล่งทุนไป
ปรากฏในภาพยนตรแ์ทน กิจการบางท่ีอาจลงทนุเพ่ือสรา้งภาพยนตรข์องตวัเอง อย่างเช่น ภาพยนตร์
เก่ียวกบัอาหารเรื่องหนึ่งซึ่งสนบัสนุนทุนการผลิตโดยโรงเรียนสอนท าอาหารท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ์
โรงเรียนผ่านงานภาพยนตรซ์ึ่งท าให้มีคนรูจ้กัมากขึน้ ยงัมีธุรกิจอาหารอ่ืนๆ รว่มลงทนุดว้ย ดงันัน้ การ
ท างานตามวิธีนีเ้ป็นเรื่องของการรบับทและอนมุตัิทนุใหแ้ก่โครงการท่ีสรา้งประโยชนแ์ก่องคก์รในเชิง
ของการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือผ่านการอนุมัติเงินลงทุนในเบือ้งตน้ จะเป็นขัน้เตรียมการท างานซึ่งไม่ได้
จ  ากดัเฉพาะเตรียมการถ่ายท าเท่านัน้ แตอ่าจครอบคลมุเรื่องของการจดัการงบประมาณ การท าตลาด 
ทัง้หมดจะเริ่มจากการหาภาพรวมของภาพยนตรท่ี์จะน าเสนอแก่สาธารณชน เรียกว่า “packaging” 
โดยบริษัทจะเจรจากับทางผูก้  ากับฯ เรื่องแนวอารมณข์องงานท่ีจะใชส่ื้อสารกับผูช้มพรอ้มกับเจรจา
เรื่องรายละเอียดงบประมาณท่ีจะชว่ยน าการผลิตไปสู่เปา้หมายท่ีวางไว้ หากบทภาพยนตรย์งัไมล่งตวั 
การเจรจาก็ด าเนินไปก่อนจนกว่าจะไดบ้ทภาพยนตรท่ี์แกไ้ขจนถกูจริตทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและตรงตาม 
packaging   

ส าหรบัการตลาด ทางผูผ้ลิตจะประเมินตารางท างานของงานผลิตเพ่ือนับถอยหลังว่างาน
นา่จะออกฉายไดใ้นเวลาใด ซึ่งตา่งจากการท าละครโทรทศันท่ี์อาจผลิตเก็บไวก้่อนแลว้คอ่ยหาวนั-เวลา
ปลอ่ยงานภายหลงั เพราะการผลิตภาพยนตรไ์มไ่ดเ้กิดขึน้บอ่ยครัง้ จ  าตอ้งเรง่ปลอ่ยงานเพ่ือคืนทนุและ
แสวงหาก าไรส าหรบัน ามาใชจ้่ายในโครงการต่อไป สิ่งท่ีการตลาดจะตอ้งค านึงคือการปล่อยงานท่ีไม่
ตรงกับงานภาพยนตรร์ะดบัใหญ่จากต่างชาติ เพราะผูช้มอาจจะมีงบประมาณจ ากัดจนตอ้งเลือกดู
เฉพาะงานท่ีคุม้ทนุในสายตาตวัเอง แตส่  าหรบับางบริษัท จะมีการตดิตอ่ประสานงานกบัโรงภาพยนตร์
ทุกเดือน โดยทางบริษัทจะขอแลกขอ้มูลข่าวสารกับโรงภาพยนตรแ์ลว้น าเสนอว่าทางบริษัทก าลัง
ท างานอะไร พรอ้มฉายเม่ือใด ทางโรงภาพยนตรก็์จะช่วยดวู่าเวลาการเขา้ฉายเหมาะสมหรือไม่ เช่น 
ไมท่บัซอ้นกบัวนั-เวลาฉายของงานช่ือดงัจากตา่งชาต ิกระนัน้ การคยุกบัทางโรงภาพยนตรแ์ตเ่นิ่นๆ จะ
ชว่ยเรื่องการถือจองพืน้ท่ีและเวลาฉาย เน่ืองจากภาพยนตรข์องบริษัทอ่ืนในประเทศไทยอาจจะด าเนิน
เรื่องเพ่ือขอพืน้ท่ีเช่นกนั แตโ่ดยปกติแลว้ บริษัทในประเทศไทยจะไม่ฉายงานตวัเองชนกัน เพราะตอ้ง
รบัมือกบัคูแ่ขง่ตา่งชาติ 
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การตลาดภาพยนตรใ์นชว่งของการเตรียมงานอาจรวมไปถึงกระบวนการเสรมิอ่ืนๆ ดว้ย อยา่ง
แรกเป็นการหาแนวคิดทางการตลาด โดยคณะท างานตอ้งด าเนินการวิจัยแบบสนทนากลุ่มเพ่ือท า
ความเขา้ใจผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสดุอนัจะน าไปสู่แนวคิดทางการตลาดท่ีจะใชส้่งเสริมการขายในระยะ
ต่อไป ในแง่นี ้คณะท างานตอ้งหาสารท่ีจะส่ือสารผ่านภาพยนตรแ์ละผู้ชมให้การตอบรับได ้ตอ้ง
พิจารณาว่าก าลงัส่ือสารเรื่องอะไรกบัผูช้ม ผูช้มเขา้ใจอย่างไร ประการถดัมา ฝ่ายขายจะเริ่มประมวล
ขอ้มูลเก่ียวกับตารางรายไดใ้นแต่ละเดือน โดยดวู่าในเดือนหนึ่งๆ มีภาพยนตรไ์ทยเขา้ฉายก่ีเรื่อง ท า
รายไดม้ากน้อยเท่าไร เพราะอะไร คนท างานอาจไม่ไดมุ้่งหวังว่าจะท าให้งานภาพยนตรป์ระสบ
ความส าเรจ็อยา่งถลม่ทลาย แตเ่พ่ือลดความเส่ียงท่ีจะท าใหง้านภาพยนตรป์ระสบความลม้เหลว หาก
มีการถ่ายท าเกิดขึน้แลว้ฝ่ายการตลาดจะตอ้งเขา้ไปในกองถ่ายเพ่ือขอตวัอย่างภาพมาท าโฆษณา
ทดลองและเผยแพรใ่นเบือ้งตน้ 

งานขัน้ก่อนการผลิตในประเทศไทยส่วนท่ีเหลือเป็นการเตรียมงานถ่ายท าตามหลกัสากลโดย
แยกตามหมวดหมู่ของสายงานย่อย เช่น ฝ่ายภาพ ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายการแสดง ฝ่ายเสียง ฝ่ายแสง ฯลฯ 
คนท างานจะตอ้งพรอ้มส าหรบัการรบับทบาทในต าแหน่งของตวัเอง ตอ่ไปนีคื้อต าแหน่งงานท่ีปรากฏ
ในกองถ่ายท าในประเทศไทยพรอ้มค าอธิบายประจ าต าแหนง่ 

1. Associate Producer   ผูช้่วยผูค้วบคมุการสรา้ง ท าหนา้ที่ตรวจดกูารสรา้งงานแทนผูค้วบคมุการ
สรา้ง 

2. Director  ผูก้  ากบัภาพยนตร ์เป็นผูท้ี่ควบคมุกองการถา่ยท าภาพยนตร ์ควบคมุ
ทิศทางของงานในกองถ่ายทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นในแง่ของการแสดง การ
ถ่ายภาพ การออกแบบงานศิลป์ โดยหนา้ที่หลกัของผูก้  ากบัฯ คือคิดคน้
วิธีการเลา่เรือ่งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการท างานของทกุฝ่าย และยงัตอ้ง
รบัทราบปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในกองถา่ยเพือ่แกไ้ขในกรณีที่ผูช้่วยผูก้  ากบัฯ 
ไมส่ามารถกระท าได ้

3. First Assistant Director,  
Assistant 
Director/Second 
Assistant Director  

ผูช้่วยผูก้  ากบัล าดบัหนึง่ ชว่ยดแูล ควบคมุใหเ้กิดความราบรืน่ในกองถา่ย
ท าภาพยนตร ์ 
ผูช้่วยผูก้  ากบั ท าหนา้ที่เป็นผูช้ว่ยผูก้  ากบั ควบคมุดแูลกิจการของกองถ่าย
ในทกุๆ ดา้น โดยปกตเิราแบง่ผูช้ว่ยผูก้  ากบัเป็นคนท่ี 1, คนที่ 2 หรอืคนที่ 3 
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ก็ได ้แลว้แตข่นาดของกองถ่ายภาพยนตร ์มีหนา้คอยจดัการใหก้ารถ่ายท า
ภาพยนตรเ์ป็นไปตามความตอ้งการของผูก้  ากบั อาทิ ในขัน้ตอนก่อนการ
ถ่ายท า ท าหนา้ทีใ่นการคดัเลอืกนกัแสดง จดัตารางการซอ้มและการถา่ย
ท า จดัการอปุกรณป์ระกอบฉาก เมื่อถงึขัน้ตอนของการถ่ายท า ตอ้งดเูรือ่ง
การแตง่หนา้แตง่กายของนกัแสดงใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของตวัละครใน
บทประพนัธแ์ละตามที่ผูก้  ากบัตอ้งการ ดแูลความพรอ้มของฉากและ
สถานท่ี รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการถ่ายท าเป็นไปตามเปา้หมายที่
วางไวห้รอืไม ่รวมทัง้การแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในกองถา่ยก็เป็นสิง่ส  าคญัที่ตอ้ง
แกไ้ขใหไ้ดร้ะดบัหนึง่ก่อนถงึมือของผูก้  ากบั ซี่งหนา้ทีข่องผูช้ว่ยผูก้  ากบัยอ่ม
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะคน 

4. Director of Photography ผูก้  ากบัภาพ ดแูลงานดา้นภาพท่ีจะถ่ายออกมาดว้ยการออกแบบตาม
ทกัษะของตนเอง 

5. Cinematographer ผูก้  ากบัภาพ คือ ตากลอ้งที่ท  าหนา้ที่ถ่ายท าภาพยนตรซ์ึง่ไมไ่ดท้ าหนา้ที่
ถ่ายตามค าสั่งของผูก้  ากบัเพียงอยา่งเดียว ก่อนการถา่ยท าผูก้  ากบัภาพจะ
ไดร้บัการถ่ายทอดความตอ้งการมาจากผูก้  ากบัวา่ ตอ้งการอารมณแ์บบ
ไหน ใชเ้ทคนิคการเดินเรือ่งยงัไง จากนัน้ผูก้  ากบัภาพคิดวธีิการถ่ายท าแบบ
ฉากตอ่ฉากแลว้ก็น าไปเสนอผูก้  ากบัวา่เห็นดว้ยหรอืไม ่นอกจากนัน้ผูก้  ากบั
ภาพยงัตอ้งควบคมุการจดัแสง เพราะนอกจากแสงจะเป็นองคป์ระกอบของ
การถา่ยท ายงัสือ่สารอารมณข์องภาพในฉากนัน้ดว้ย 

6. Second Unit Director หมายถึง คนท่ีท าหนา้ที่ในการก ากบัในอีกมมุหนึ่งของฉาก บางครัง้ในการ
ถ่ายท าฉากทีใ่หญ่ มีองคป์ระกอบของฉากเยอะ และใชง้บประมาณในการ
ถ่ายท าสงู ท าใหไ้มส่ามารถถา่ยท าหลายๆ ครัง้ได ้สว่นใหญ่จะเรยีกกนั
อยา่งง่ายๆ วา่ ผูก้  ากบักลอ้ง 2 ท าหนา้ที่เหมือนผูก้  ากบั เพียงแตว่า่ตอ้งดแูล
การถา่ยท าในอีกกลอ้งหนึง่ 

7. Gaffer ช่างไฟประจ ากองถา่ย ดแูลเรือ่งการจดัแสงไฟใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ของผูก้  ากบัภาพในแตล่ะฉาก 

8. Key Grip ดแูลและจดัการอปุกรณไ์ฟ เพื่ออ านวยความสะดวกในการถ่ายท า 
9. Boom Operator Boom Operator ค าว่า Boom ในที่นีค้วามหมายคือ ไมคบ์ูม ที่นิยมใชใ้น

การถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ ดงัสามารถพบเห็นไดจ้ากภาพเบือ้งหลงั
การถ่ายท า หากมองโดยลกัษณะผิวเผินมีลกัษณะคลา้ยไมถ้พูืน้ เพราะเป็น
ไมคท์ี่มีลกัษณะเป็นดา้มยาวและมีขนอยู่บริเวณหวัไมค ์เหตทุี่นิยมใชไ้มค์
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ชนิดนี ้ดว้ยเพราะมีประสิทธิภาพขัน้สูงสุดในการเก็บเสียง สามารถเก็บ
เสยีงไดอ้ยา่งละเอียด 

10. Script Supervisor ควบคมุ ดแูลรกัษาความตอ่เนื่องของบทตลอดการถา่ยท า 
11. Continuity Person ผูด้แูลความตอ่เนื่องในการถ่ายท า ดแูลความตอ่เนื่องของนกัแสดงในการ

แสดงเป็นสิง่ที่ส  าคญัมาก เพราะในการถ่ายท าหนงัในวนัๆ หนึง่ ล  าดบัเวลา
ไมไ่ดเ้ป็นไปตามในหนงัที่ฉายจรงิๆ วนัหนึง่อาจมีการถ่ายท าอยูห่ลายๆ 
ฉาก และบางครัง้ฉากหนึง่ก็อาจใชเ้วลาในการถา่ยท าหลายวนั ผูด้แูลความ
ตอ่เนื่องจึงจ าเป็นท่ีตอ้งจดรายละเอียดของการถา่ยท าในแตล่ะฉาก  

12. Camera Operator ช่างภาพ หรอื Camera Man ท าหนา้ที่ในการบนัทกึภาพดว้ยกลอ้ง ท างาน
ตามค าสั่งของผูก้  ากบัภาพ 

13. Focus Puller ผูช้่วยผูก้  ากบัภาพ 1 เป็นผูป้รบัชดัระยะถา่ยใหแ้ก่ชา่งภาพ ท างานภายใต้
การออกแบบภาพของผูก้  ากบัภาพ 

14. Steadicam Operator เป็นตากลอ้งที่ตอ้งใชก้ลอ้งกบัอปุกรณพ์ิเศษเรยีกวา่ Steadicam ซึง่ท าให้
กลอ้งอยูน่ิ่ง ไมส่ั่นไหว แมต้ากลอ้งเดินถือถ่ายดว้ยเทา้  

15. Clapper/Loader ผูช้่วยผูก้  ากบัภาพสอง ท าหนา้ทีว่ดัระยะของภาพ และจดบนัทกึเสลท 
16. Dolly Pusher คนเข็นดอลลี ่(ดอลลีห่รอืฐานใตก้ลอ้ง บางครัง้อาจหมายรวมถงึเครนดว้ย) 

ดอลลี ่คือรางที่ท าหนา้ที่เหมือนรางรถไฟ เมื่อถึงเวลาในการถา่ยท า กลอ้ง
และตากลอ้งจะเลือ่นถ่ายไปตามรางนี ้ท าใหภ้าพเคลือ่นไหวในรูปแบบที่น่ิง
และไมส่ั่นไหว 

17. Art Director ผูก้  ากบัศิลป์ มีหนา้ทีด่แูลและตกแตง่ฉากในการถา่ยท า ออกแบบ
สรา้งสรรคง์านทัง้ฉากและอปุกรณป์ระกอบฉาก หรอืที่เรยีกกนัวา่ Props 
ประกอบการแตง่กายของนกัแสดง เพราะเป็นองคป์ระกอบภาพท่ีออกมาใน
เฟรม การสรา้งสรรคผ์ลงานในสว่นนีจ้ึงเป็นหนา้ที่ของผูก้  ากบัศิลป์เพื่อให้
งานออกมาตรงตามความตอ้งการของผูก้  ากบั 

18. Set Designer  ผูอ้อกแบบฉากประกอบการถา่ยท า 
19. Set Dresser (Set 

Decorator) 
ตกแตง่และสรา้งสรรคฉ์ากใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีออกแบบก่อนการถา่ยท า 

20. Property Master  หวัหนา้ฝ่ายวสัดแุละอปุกรณป์ระกอบฉาก ท าหนา้ที่ดแูลและจดัหาอปุกรณ์
ประกอบฉาก 

21. Rigger  ผูด้แูลเครือ่งมอืถ่ายท าขนาดใหญ่ 
22. Unit Carpenter / Painter ช่างไม ้และช่างทาส ี(ทีมช่างประกอบฉากการแสดง) 
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23. Wardrobe Supervisor ที่ปรกึษาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเครือ่งแตง่กายของตวัละคร  
24. Chief Make-Up Artist หวัหนา้ชา่งแตง่หนา้นกัแสดง 
25. Make-up Artist ช่างแตง่หนา้นกัแสดง 
26. Body Make-up Artist ท าหนา้ที่คลา้ยกนักบัช่างแตง่หนา้ แตด่แูลตบแตง่รา่งกายของนกัแสดง ทัง้

การทาตวัด า แตง่แผล และเติมรอ่งรอยตา่งๆ บนรา่งกาย 
27. Hair Stylist ช่างท าผมที่ท  าหนา้ที่ออกแบบทรงผมใหก้บันกัแสดง 
28. Hairdresser ช่างท าผม 
29. Actor/Actress นกัแสดงชาย นกัแสดงหญิง 
30. Costume Designer ผูอ้อกแบบเสือ้ผา้และควบคมุการแตง่กายของนกัแสดงตามโจทยท์ี่ผูก้  ากบั

ตอ้งการ (ท าหนา้ที่ออกแบบเครือ่งแตง่กายเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้) 
31. Costumer ผูจ้ดัหาเสือ้ผา้ใหก้บันกัแสดง และแตง่กายใหน้กัแสดงเป็นไปตามที่

ผูอ้อกแบบเสือ้ผา้ฯ ไดอ้อกแบบไว ้
32. Still Photographer ช่างภาพประจ ากองถ่าย ท าหนา้ที่บนัทกึภาพนิ่งระหวา่งการถา่ยท า 
33. Police Liaison ผูด้แูลติดตอ่ประสานงานระหวา่งกองถา่ย และบคุคลภายนอก 
34. Stunt Coordinator ผูด้แูลควบคมุนกัแสดงแทนในท่ีนกัแสดงไมส่ามารถท าการแสดงได ้เช่น 

ฉากเสีย่งใต ้ฉากด าน า้ลกึ หรอืฉากที่มตีวัละครฝาแฝด 
35. Film Loader ผูท้  าหนา้ที่เตรยีมฟิลม์ และเปลีย่นมว้นฟิลม์เวลาฟิลม์หมด แตจ่ะมีผูท้ี่คอย

จดบนัทกึรายละเอียดของมว้นฟิลม์นัน้ๆ เช่น ระยะเวลา และถา่ยฉากอะไร
ไปบา้ง 

36. Electrician ช่างไฟฟา้ประจ ากองถ่าย ท าหนา้ที่ดแูลและสนบัสนนุเรือ่งการใชไ้ฟฟา้ใน
กองถา่ย 

37. Sound Engineer ผูบ้นัทกึเสยีง ท าหนา้ที่ดแูลเรือ่งความคมชดัของเสยีง 
38. Assistant Sound 

Engineer 
ผูช้่วยผูบ้นัทกึเสยีง มีหนา้ที่ช่วยผูบ้นัทกึเสยีงในการบนัทกึเสยีงในแตล่ะ
ฉาก และสว่นมากผูช้่วยผูบ้นัทกึเสยีงจะเป็นผูท้ี่ถือไมคบ์มูดว้ย 

39. Editor ตดัตอ่และล าดบัภาพ ท าหนา้ทีใ่นการตดัตอ่ภาพ น าภาพจากมว้นฟิลม์
ตลอดการถ่ายท ามาเรยีบเรยีงใหก้ลายเป็นภาพยนตรต์ามบทประพนัธท์ี่มี
อยู ่แตผู่ต้ดัตอ่ไมจ่ าเป็นตอ้งตดัตอ่ตามบทประพนัธอ์ยา่งเครง่ครดั หาก
สามารถใสเ่ทคนคิหรอืน าเสนอดว้ยวธีิที่แตกตา่งออกไปได ้โดยยงัคงเลา่
ตามสิง่ที่ผูก้  ากบัตอ้งการน าเสนอ และตอ้งตดัตอ่ภาพเลา่เรือ่งใหม้คีวาม
ตอ่เนื่อง รูจ้งัหวะวา่ช่วงใดสมควรใสภ่าพไหน 
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ตารางที ่8 ต าแหนง่หนา้ท่ีการผลิตพรอ้มค าอธิบาย 
ทีม่า เอนชวัร ์คอมมิวนิเคชนั (2562: ออนไลน)์ 

 
 จากตารางขา้งตน้ บางบริษัทจะใชร้ะบบการจา้งงาน หรือ outsourcing มืออาชีพในแต่ละ
ต าแหน่งตามแตโ่อกาส บางบริษัทมีคณะท างานแตล่ะฝ่ายเป็นของตนเองบางส่วนหรือทัง้หมด แตไ่ม่

40. Production Sound Mixer ผูท้ี่ท  าหนา้ที่ผสมเสยีง เพราะวา่ในช่วงของการถา่ยท าเสยีงถกูแยกออกเป็น
ช่องตา่งๆ ทัง้เสยีงพดูของนกัแสดงแตล่ะคน เสยีงบรรยากาศ และเสยีง 
Special Effect นอกจากการผสมเสยีงแลว้ เสยีงที่ใสเ่ขา้ไปยงัตอ้งเกิด
ความกลมกลนืและสมจรงิกบัฉากนัน้ดว้ย 

41. Music Mixer ท าหนา้ที่คลา้ยๆ กบัผูผ้สมเสยีง เพียงแตใ่สเ่สยีงเพลงและเสยีงดนตรี
ประกอบฉากลงไปในฉากนัน้ๆ  

42. Visual Effects Director ผูก้  ากบั Effect และเทคนิคในการถ่ายท า 
43. Production Manager ผูจ้ดัการกองถา่ย หรอื Admin กองถ่าย มีหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลและควบคมุใน

กองถา่ย ดแูลการประสานงานและกิจการตา่งๆ ในกองถา่ย  ทัง้การนดั
หมายนกัแสดงและทีมงาน  ดแูลสถานท่ี ส ารวจความตอ้งการของฝ่าย
ตา่งๆ ในกองถ่าย ดแูลเรือ่งสวสัดกิารในกองถา่ย และการเงิน 

44. Location Manager ฝ่ายจดัการสถานท่ี ดแูลเรือ่งสถานท่ีการถา่ยท าและอ านวยความสะดวกให้
ทกุสามารถฝ่ายสามารถใชพ้ืน้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพ ทัง้การจดัหาและ
การวางแผนเก่ียวกบัสถานท่ีในการถ่ายท า  เช่น ถา่ยท าที่สถานท่ีนี ้ตรงไหน
จะเป็นท่ีพกั ที่แตง่กายส าหรบันกัแสดง ตรงไหนเหมาะจะเป็นท่ีรบัประทาน
อาหาร ที่จอดรถ หากจะเดินทางมาที่น่ีตอ้งมาอยา่งไร สถานท่ีตอ้งขอ
อนญุาตหรอืไม ่หากใชเ้สยีงหรอืจะใหฝ่้ายฉากเขา้ไปจดัการเรือ่งสถานท่ี  
รวมทัง้ตอ้งประสานงานติดตอ่กบัผูจ้ดัการกองและผูก้  ากบัศิลป์ และฝ่าย
อื่นๆ ตลอดเวลาในการถา่ยท า 

45. Transportation 
Coordinator 

ผูอ้  านวยความสะดวกเรือ่งการเดนิทางของกองถ่าย การยา้ยสถานท่ี การ
ขนอปุกรณป์ระกอบฉากและเครือ่งแตง่กายมายงักองถ่าย 

46. Post-Production 
Supervisor 

ผูด้แูลควบคมุงานหลงัจากเสรจ็สิน้การถา่ยท า อาทิ การตดัตอ่ การพากย์
เสยีง การผสมเสยีง และการใส ่Effect พิเศษตา่งๆ  

47. Production Accountant ฝ่ายบญัชีประจ ากองถา่ย ดแูลความสะดวกเรือ่งการใชจ้า่ยในการถ่ายท า 
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ว่าจะเป็นระบบใด ทนัทีท่ีรบังานมาจากทางผูว้่าจา้ง ฝ่ายงานต่างๆ จะท างานเหมือนกัน นั่นคือ ไป
จดัเตรียมอุปกรณแ์ละปัจจยัประกอบการถ่ายท าในส่วนของตวัเอง เช่น ฝ่ายศิลปกรรมจดัสรา้งฉาก 
หรือจดัแต่งสถานท่ีถ่ายท าใหต้รงกบัท่ีก าหนดไวใ้นบทภาพยนตร ์ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกายจดัหา
เสือ้ผา้และเครื่องประดบัต่างๆ ท่ีจะส่ือถึงบคุลิกหรือสถานการณข์องตวัละคร ฝ่ายสวสัดิการกองถ่าย
วางแผนการเก่ียวกบัอาหาร/เครื่องด่ืมท่ีจ าเป็นตอ้งจัดสรรในกองถ่ายในแตล่ะวนั เป็นตน้ กระบวนการ
ท างานเหล่านีเ้ป็นวิถีการท างานซึ่งตรงกับระบบสากล สายงานของกองถ่ายท าหนึ่งๆ ของคนไทยจึง
เช่ือมโยงกนั ดงัแผนผงัตอ่ไปนีซ้ึ่งแสดงความสอดคลอ้งกบัผงัการท างานของตา่งประเทศ 

 
ภาพที ่10 แผนผงัสายงานในกองถ่ายภาพยนตร ์

 
แต่ในกรณีของสายงานหลัก อย่างเช่น งานถ่ายภาพ หากบริษัทผู้ผลิตว่าจ้างบริษัทจาก

ภายนอก คา่จา้งไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีจะท าใหบ้รรลขุอ้ตกลงการว่าจา้ง แตเ่ป็นเรื่องของจริตการท างาน
ดว้ย โดยทางผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งอาจจะนดัหารือกนัก่อนเก่ียวกบัโครงการภาพยนตร ์ถา้ผูร้บัจา้งรูส้กึ
วา่แนวงานตรงกบัทกัษะและความเขา้ใจของตน ก็จะตกลงรบังาน ผูร้บัจา้งอาจเลือกพิจารณาบทก่อน
เพ่ือดวู่าเขา้ถึงจินตนาการในบทไดร้ะดบัใด เพราะหากผูร้บัจา้งมีค าถามคา้งคาตลอดเวลา จะท าให้
การถ่ายท าสะดดุ แต่ถา้ผูร้บัจา้งรูส้ึกชอบเนือ้หาในบท ก็จะพยายามขยายความตามโจทย ์อย่างเช่น 
ตวัละครนั่งทานกาแฟ ผูร้บัจา้งจะจินตนาการต่อว่ากาแฟถว้ยนัน้มีความหมายอะไร สามารถส่ือสาร
เนือ้ความอย่างใดใหแ้ก่ผูช้มไดบ้า้ง น่ีเป็นการขยายความจากตวัหนงัสือไม่ก่ีบรรทดัเพ่ือใหเ้กิดอรรถรส
ในเชิงของการส่ือสารดว้ยภาพ เท่ากบัว่าผูร้บัจา้งท าหนา้ท่ีสรา้งเรื่องราวในแง่ของภาพโดยรบัเรื่องมา
จากบทและสิ่งท่ีผูก้  ากบัฯ เล่าใหฟั้งอย่างย่นย่อ เม่ือผูร้บัจา้งรบังานแลว้ ก็จะเตรียมออกแบบภาพเพ่ือ
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น าเสนอผูก้  ากบัฯ ตอ่ไป การเตรียมงานสรา้งในประเทศไทยจงึเปิดกวา้งในเชิงของการมีสว่นรว่ม ไมใ่ช่
การท างานแบบบนลงล่าง (top-down approach) ท่ีคณะท างานรอรบัค าสั่งจากผูน้  าระดบับนเพียง
อยา่งเดียว 

ขอ้มลูของขัน้ก่อนการผลิตชีใ้หเ้ห็นการเตรียมงานผลิตทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการถ่าย
ท า หรือเตรียมความพรอ้มทางธุรกิจ เม่ือน ามาประมวลเขา้ดว้ยกันแลว้ พบว่าสามารถสรุปเป็นราย
ประเดน็ไดด้งัตอ่ไปนี ้

 รบัมอบบท/อนมุตัิทนุผลิตซึ่งกระท าได ้3 ทาง ไดแ้ก่ 1) เจา้ของบรษิัทภาพยนตรเ์ป็นผู้
มีสิทธ์ิขาดในการตดัสินใจ 2) การตดัสินใจมาจากการท างานเป็นหมู่คณะโดยอา้งอิง
ผลการศึกษาและการตลาดของบริษัทภาพยนตร ์3) การตดัสินใจมาจากธุรกิจอ่ืนท่ี
ไม่ใช่บริษัทภาพยนตร์และไม่หวังผลก าไร  แต่คาดหวังผลทางการโฆษณา
ประชาสมัพนัธกิ์จการของทางบรษิัท 

 ท าการตลาดดว้ยการหา packaging ประเมินตารางท างานของงานผลิตเพ่ือนบัถอย
หลงัว่างานน่าจะออกฉายไดเ้วลาใด หาแนวคิดทางการตลาด โดยคณะท างานอาจ
ตอ้งท าวิจยัแบบสนทนากลุ่มเพ่ือท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสดุ อนัจะน าไปสู่
แนวคดิทางการตลาดท่ีจะใชส้ง่เสรมิการขายในระยะตอ่ไป และตอ้งประมวลสถิติการ
ฉายในแตล่ะเดือน  

 เตรียมงานถ่ายท าตามหลกัสากล ซึ่งคณะท างานใชค้วามพึงพอใจเป็นเกณฑ์ในการ
รบังานในบางครัง้ แตส่ามารถแลกเปล่ียนความเห็นกนัได ้
 

4.1.1.3 ข้ันการผลิต 
เม่ือการเตรียมงานผลิตเสร็จสิน้ จะเป็นขัน้ของการถ่ายท า ผูท้  าหนา้ท่ีหวัเรือหลกัในกองถ่าย

ภาพยนตรคื์อผูก้  ากบัภาพยนตร ์โดยผูก้  ากบัฯ มีหนา้ท่ีก าหนด blocking ของนกัแสดง (blocking คือ
การวางต าแหน่ง รวมทัง้การเคล่ือนท่ีของนกัแสดงในการถ่ายท าครัง้หนึ่งๆ) นอกจากนี ้ผูก้  ากบัฯ ตอ้ง
ก าหนดอารมณน์กัแสดงหรืออะไรก็ตามท่ีตอ้งเล่าเรื่องผ่านผูแ้สดง ส่วนหวัเรือรองคือผูก้  ากบัภาพ ท า
หนา้ท่ีตีความหมายจากตวัอกัษรในบทภาพยนตรใ์หเ้ป็นภาพถ่าย หากผูก้  ากับฯ อยากได ้blocking 
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นหนา้ท่ีของผูก้  ากับภาพท่ีจะพิจารณาว่าควรจะวางกรอบภาพอย่างไรใหไ้ด้
ภาพท่ีส่ือความหมายตรงกับสิ่งท่ีผูก้  ากับฯ ตอ้งการและตรงกับจินตนาการของผูเ้ขียนบทภาพยนตร ์
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หมายความว่าผูก้  ากบัภาพตอ้งน าจินตนาการของผูก้  ากับฯ มาผสมผสานเขา้กบัอกัษรในบทแลว้ปรบั
ใหล้งตวัโดยอาศยัเทคนิคดา้นภาพต่างๆ เช่น การจัดแสง การก าหนดกรอบภาพ ความชัดลึก การ
เคล่ือนเลนส ์ฯลฯ  

ในขัน้การถ่ายท านี ้งานหลักจะเป็นเรื่องของการผันเนือ้หาตวัอักษรใหเ้ป็นภาพเคล่ือนไหว 
ดงันัน้ กิจกรรมหลกัของกองถ่ายจะเป็นการประชุมระหว่างผูก้  ากับฯ และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกคน
ตอ้งศกึษาบทแลว้น ามาหารือกนัเพ่ือช่วยตีความ หรือช่วยแสดงความเห็นเก่ียวกับการท างาน รวมทัง้
ช่วยพิจารณาอุปสรรคหรือความเป็นไปไดใ้นการถ่ายท า จากนัน้ คณะท างานตอ้งเช่ือมโยงบทกับ
สถานท่ีถ่ายท า แลว้วางแผนเรื่องอุปกรณก์ารท างาน เพ่ือดวู่าตอ้งใชอุ้ปกรณเ์สริมอะไรบา้งเพ่ือใหไ้ด้
ภาพตามตอ้งการ การวางแผนงานตอ้งสอดรบักบัตารางท างานรายวนั เพราะแตล่ะวนัอาจใชอ้ปุกรณ์
ไม่เหมือนกนั ดงันัน้ ขัน้ตอนการถ่ายท าท่ีแทจ้ริงเริ่มตัง้แตก่ารตีความจากบทเป็นหลกั โดยการประชมุ
บทแตล่ะครัง้อาจไม่อิงการส่ือสารทางเดียวจากผูก้  ากบัฯ แตค่ณะท างานสามารถเสนอวิธีการเล่าไดว้่า
จะใหเ้ล่าเรื่องออกมาเป็นภาพธรรมดาหรือท าใหด้พูิเศษอย่างไร แลว้จึงจะเป็นการค านึงถึงขอ้เท็จจริง
เรื่องงานถ่ายท า เช่น พิจารณาว่าทักษะนักแสดงสอดคลอ้งกับวิธีการเล่าท่ีก าหนดมากน้อยเท่าไร 
สถานท่ีถ่ายท าเอือ้ต่อการท างานในแบบนัน้ๆ หรือไม่ หากพบปัญหาเรื่องความเป็นไปได ้อาจมีการ
ปรบับทหนา้งาน หรือส่งบทกลับไปใหผู้เ้ขียนบทปรบัแก้ ในกรณีหลัง คณะท างานจะใหค้วามเห็น
กลบัไป ทางผูก้  ากบัฯ หรือผูค้วบคมุการสรา้งจะน าความเห็นดงักล่าวไปแจง้แก่ผูเ้ขียนบทเพ่ือใหน้  าไป
ปรบัเปล่ียน แตบ่างครัง้ผูเ้ขียนบทอาจจะมานั่งเจรจาการเตรียมงานดว้ย ซึ่งจะช่วยใหค้ณะท างานได้
เขา้ใจเสน้เรื่องมากกวา่อา่นจากแคต่วัอกัษร 

ส าหรบังานถ่ายภาพซึ่งถือเป็นหวัใจหลกัของการถ่ายท าอาจสิน้สดุทนัทีท่ีปิดกลอ้งหรือไมก็่ได ้
เพราะงานของผูก้  ากบัภาพสามารถตอ่เน่ืองไปสู่ขัน้หลงัการผลิตหากมีความจ าเป็น เช่น ใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัการปรบัสี เพ่ือใหค้ณะท างานหลงัการผลิตสรา้งสรรคช์ิน้งานใหส้อดคลอ้งกบัอารมณข์องภาพ
ซึ่งฝ่ายถ่ายท าก าหนดไว ้แตง่านสว่นอ่ืนสิน้สดุภายหลงัการปิดกลอ้ง 

อยา่งไรก็ตาม ภาระส าคญัในการถ่ายท าไมไ่ดจ้  ากดัเพียงแคง่านปฏิบตัิการ เชน่ งานภาพ แสง 
เสียง หรืองานศลิป์เท่านัน้ แตย่งัรวมไปถึงการประสานงานกบัทางบรษิัทผูอ้อกทนุการผลิต ในแง่นี ้ทกุ
กองถ่ายจะมีบคุคลกลาง ไดแ้ก่ ผูค้วบคมุการสรา้งท าหนา้ท่ีควบคมุดแูลทิศทางของงาน เชน่ ตรวจตรา
รายช่ือผูร้่วมงานทุกคนว่าเป็นไปดงัท่ีตกลงกับผูอ้อกทุนหรือไม่ มีการแกไ้ขบทจนเพีย้นไปจากสิ่งท่ีผู้
ออกทุนการผลิตเข้าใจหรือไม่ เป็นตน้ อย่างไรก็ดี อุปสรรคของการเป็นคนกลางคืออ านาจในการ
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ควบคุมหัวเรือใหญ่อย่างผู้ก ากับฯ  เพราะผู้ก ากับฯ มีความเป็นศิลปินและนักบริหารสูง ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ จากฝ่ังผูก้  ากับฯ คนกลางท่ีว่าจะตอ้งโนม้นา้วผูอ้อกทุนใหเ้ห็นตาม หรือไม่ใหเ้สีย
ความเช่ือมั่นต่อคณะท างาน และจะตอ้งมีการรายงานความคืบหน้าตลอดเวลา สิ่งท่ีตอ้งระวังคือ
ทัศนคติระหว่างผู้ให้ทุนและผู้ก ากับฯ หากไม่ลงรอยกัน จ าเป็นตอ้งปรับตัวเข้าหากันเพ่ือให้งาน
เดนิหนา้ตอ่ไปได ้และน่ีคือหนึ่งในภาระหลกัของการท างานต าแหนง่ผูค้วบคมุการสรา้งในประเทศไทย 

การประสานงานในขัน้ตอนการถ่ายท ายงัรวมไปถึงการรายงานความกา้วหนา้ในรูปของการ
น าเสนอดว้ย ผูค้วบคมุการสรา้งและผูก้  ากบัฯ จะรบัผิดชอบงานสว่นนี ้โดยรวบรวมผลงานท่ีไดท้  าไวไ้ป
ใชป้ระกอบการน าเสนอ เพ่ือใหผู้อ้อกทนุการผลิตรูส้กึเช่ือมั่น หากมีงานดา้นคอมพิวเตอรก์ราฟิก (CGI) 
เขา้มาเก่ียวขอ้ง ทางคณะถ่ายท าจะตอ้งรีบถ่ายชอท (shot) ซึ่งตอ้งใชค้อมพิวเตอรก์ราฟิกใหเ้ร็วท่ีสุด 
แลว้น ารายงานแก่ผูใ้หทุ้นผลิตเพ่ือเจรจาเรื่องค่าใชจ้่ายตามจริง เพราะงานส่วนคอมพิวเตอรก์ราฟิก
หมายถึงทนุทรพัยท่ี์ตอ้งทุ่มลงไปจ านวนมหาศาล เม่ือถ่ายท าแลว้ จะนบักนัเป็นชอท จากนัน้ ตกลงกนั
เรื่องว่าจา้งผูช้  านาญการดา้นคอมพิวเตอรก์ราฟิก  อาจเป็นจากตา่งประเทศท่ีราคาถกูและไดเ้นือ้งาน
ระดบัสากล อยา่งเชน่ บรษิัทรบัท าคอมพิวเตอรก์ราฟิกในประเทศอินเดีย  

ในส่วนของงานก ากับภาพยนตรเ์อง ผูก้  ากับฯ ของประเทศไทยใชรู้ปแบบการท างานตาม
ประสบการณข์องตวัเอง ผูก้  ากบัฯ ท่ีเจนจดังานสรา้งจะไมใ่ชชู้ต้ตงิสครปิต ์(shooting script) หรือ สตอ
รีบอรด์ (storyboard) แตจ่ะวาดภาพทกุอยา่งในหวั ผูก้  ากบัฯ ประเภทนีส้ามารถสั่งงานไดท้นัทีเม่ือกอง
ถ่ายเริ่มด าเนินการ หากเป็นผูก้  ากบัฯ หนา้ใหม ่จะตอ้งหารือกบัทางผูค้วบคมุการสรา้งและวางแผนการ
ท างานโดยเฉพาะการอิงชูต้ตงิสคริปต ์หรือสตอรีบอรด์ ซึ่งจะชว่ยประกนัความสบายใจใหแ้ก่ผูอ้อกทนุ
การผลิตเน่ืองจากการท างานตามชูต้ตงิสครปิต ์หรือสตอรีบอรด์ จะชว่ยใหไ้ดเ้นือ้งานตามท่ีตกลงกันไว ้
ดงันัน้ งานสว่นก ากบัฯ จงึไมมี่รูปแบบตายตวั ขึน้อยูก่บัสไตลข์องบคุคล 

แตผู่อ้อกทนุการผลิตบางรายอาจจะไม่เครง่ครดัถึงขนาดตอ้งลงรายละเอียดการท างานของผู้
ก ากบัฯ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัเพราะอาศยัการท างานบนความเช่ือใจ ระบบท่ีทางบรษิัทใชมี้ลกัษณะ
กึ่งอิสระ หมายความวา่หากมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หาของบทไปจากท่ีตกลงกนัไวไ้มม่ากเกินไป อาจจะ
สกั 40% หรือ 30% หรือไมถ่ึงขนาด 80% ของเรื่อง บรษิัทยินดีใหท้นุอดุหนนุการท างานตอ่ไป เน่ืองจาก
ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัทยึดหลกัใหโ้อกาสสรา้งสรรคแ์ก่คณะท างาน แตส่ิ่งท่ีบรษิัทจะค านงึมากกว่าคือ
กลยุทธ์ทางการตลาด ผูก้  ากับฯ จะตอ้งยอมรบัไดว้่าเม่ือภาพยนตรเ์สร็จสิน้อย่างสมบูรณแ์ลว้ การ
วางแผนทางการตลาดจะตอ้งเป็นไปตามยุทธศาสตรท่ี์ฝ่ายการตลาดไดว้างไว ้อย่างเช่น รายละเอียด
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ในโปสเตอร ์หรือข่าวประชาสมัพนัธต์่างๆ ซึ่งผูก้  ากับฯ มกัไม่มีปัญหากับเรื่องนี ้เน่ืองจากเขา้ใจพืน้ท่ี
งานของตวัเอง ผูก้  ากับฯ ไดร้บัอิสระในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรไ์ปแลว้ ดงันัน้ จึงยอมปล่อยใหง้าน
ดา้นการตลาดเป็นเรื่องของผูเ้ช่ียวชาญท่ีทางบริษัทไวว้างใจ 

ส าหรบัวิธีการจัดสรรเงินทุนให้แก่งานผลิตไม่มีความแน่นอน แต่อุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ใชห้ลกัการแบ่งเงินสนบัสนุนออกเป็น 3 ส่วน หากโครงการใดไดร้บัอนุมตัิจาก
ทางบริษัทแลว้ ฝ่ายผูค้วบคมุการสรา้งของภาพยนตรจ์ะหารือเรื่องแผนการถ่ายท า แลว้จึงรบัเงินเป็น
งวด งวดแรกอาจจะอยู่ท่ี 20% ส าหรบัชว่งเตรียมการผลิต จากนัน้ รบัไปอีก 50% หรือ 40% ส าหรบัใช้
จ่ายในช่วงถ่ายท า และปล่อยส่วนท่ีเหลือส าหรบัช่วงหลงัการผลิต หรืออาจจะรอใหช้่วงหลงัการผลิต
ผา่นพน้ไปก่อน แลว้มอบงานอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ ผูค้วบคมุการสรา้งจงึจะมารบัสว่นท่ีเหลือกลบัไป
ได ้

แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยประสบปัญหาความนิยม เงินทุนหมุนเวียนส าหรบั
ภาคการผลิตจึงขาดสภาพคล่อง บางบริษัทใชว้ิธีการขายงานล่วงหนา้เพ่ือหาทนุมาช่วยสนบัสนุนการ
ผลิตโดยท่ีทางบริษัทไม่ตอ้งลงงบประมาณเองทัง้หมด ในการนี ้บริษัทอาจจดัตัง้ฝ่ายต่างประเทศ รบั
หนา้ท่ีขายโครงการภาพยนตรต์ามตลาดตา่งประเทศ หากเป็นเรื่องท่ีไดร้บัความนิยมมากๆ อาจไดเ้งิน
จากลกูคา้มาราว 20% ของงบประมาณทัง้หมดดว้ยการขายเพียงแคโ่ครงเรื่อง และบรษิัทสามารถเปิด
โอกาสใหลู้กคา้ไดเ้สนอเขา้มาว่าตอ้งการใหง้านท่ีเสร็จสมบูรณแ์ลว้มีอะไรเป็นจุดขาย เช่น ลูกคา้ท่ี
เลือกซือ้ภาพยนตรแ์นวต่อสู ้ก็อาจจะขอใหมี้ฉากต่อสูร้าว 50-60%   เม่ือเป็นดงันี ้เวลาท่ีงานถ่ายท า
เดินหนา้ ฝ่ายตา่งประเทศจะเขา้มามีส่วนรว่มในกองถ่ายไม่มากก็นอ้ย แตไ่ม่ไดเ้ขา้มาควบคมุทัง้หมด 
ทว่าใหค้  าแนะน าแก่ผูก้  ากับฯ ว่าลูกคา้ต่างประเทศตอ้งการอะไร อย่างไร หากบทภาพยนตรมี์ฉาก
สะเทือนอารมณม์ากเกินไป แต่ลูกคา้ไม่ตอ้งการ ก็จะขอใหท้างผูก้  ากับฯ ปรบัแกร้ะหว่างงานถ่ายท า 
โดยทางผูก้  ากับฯ กับคณะผูผ้ลิตจะตอ้งใหค้วามสนใจค าแนะน าดว้ยเหตุว่า ไดง้บประมาณมาจาก
ลกูคา้ เช่น สหรฐัอเมริกา อาจจะครอบคลมุทุนการผลิตทัง้หมด หากผูก้  ากบัฯ เช่ือมั่นในแนวทางของ
ตวัเองจนปฏิเสธความตอ้งการของผูซื้อ้ตา่งประเทศ ทางบริษัทก็จะไม่ใชม้าตรการใดบีบบังคบั แตจ่ะ
ส่งผลตอ่การรว่มงานในครัง้ตอ่ไป ถา้ผลงานตามประสงคข์องผูก้  ากบัฯ ไม่ประสบความส าเร็จ โอกาส
ในการรบัทนุสนบัสนนุการผลิตส าหรบัโครงการครัง้ถดัไปจะนอ้ยลงจนอาจเหลือแค ่0% เพราะฉะนัน้ 
กระบวนการผลิตในยุคปัจจุบนัจึงไม่ไดเ้ดินตามขอ้ตกลงระหว่างคณะผูผ้ลิตกับบริษัทเจา้ของลิขสิทธ์ิ
เทา่นัน้ แตมี่ผูเ้ลน่ท่ีสามคือผูซื้อ้งานจากตา่งประเทศเขา้มาแสดงบทบาทดว้ย 
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ในกรณีท่ีไม่มีเงินสมทบจากผูซื้อ้ตา่งประเทศ บริษัทใหญ่ๆ จะใชเ้งินหมนุเวียนของทางบริษัท
เอง บางบริษัทใชร้ะบบร่วมลงทุนเพ่ือลดงบประมาณ แต่บางบริษัทเลือกจะลงทุนเองทัง้หมดด้วย
เหตผุลว่าการรว่มลงทนุอาจน าไปสู่ความวุ่นวายในการจดัสรรผลประโยชน ์บริษัทท่ีเลือกลงทนุเองมกั
บรหิารความเส่ียงดว้ยการท าธุรกิจส ารองท่ีช่วยรบัประกนัรายได ้เชน่ การเป็นหุน้สว่นกบัโรงภาพยนตร์
หลกัๆ การน างานภาพยนตรจ์ากตา่งประเทศเขา้มาฉาย การท าละครโทรทศัน ์การ เปิดใหเ้ช่าอปุกรณ์
ถ่ายท า การเปิดสตดูโิอรบัจา้งตดัตอ่ เป็นตน้ 

ข้อมูลข้างตน้ทั้งหมดบ่งชีป้ระเด็นการท างานของผู้ผลิตชาวไทยซึ่งสามารถสรุปเป็นราย
ประเดน็ไดด้งัปรากฏในรายการตอ่ไปนี ้

 คณะท างานช่วยกันระดมความเห็นเพ่ือพฒันาบทใหเ้ป็นภาพ ทุกคนท างานเป็นหมู่
คณะ บางกองถ่ายเปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดงความเห็น 

 ประสานงานกบัทางบรษิัทผูอ้อกทนุการผลิตตลอดเวลาเพ่ือแจง้ความคืบหนา้  
 ในส่วนของงานก ากบัภาพยนตร ์ผูก้  ากบัฯ หนา้เก่าสามารถท างานตามทกัษะส่วนตวั 

แตผู่ก้  ากบัฯ หนา้ใหมค่วรท างานตามแผน  
 บริษัทผลิตภาพยนตร์อาจให้อิสระในการถ่ ายท าแก่ผู้ก ากับฯ ด้ว ยเ ช่ือใน

ความสามารถสว่นบคุคล  
 คณะท างานท่ีพึ่งระบบขอทนุผลิตรบัเงินสนบัสนนุการผลิตเป็นงวด ไม่ใช่เงินจา้งราย

เดือน  
 อาจตอ้งท างานใหส้อดรบักบัความตอ้งการของตลาดต่างชาติ ถา้งานเรื่องนัน้ๆ ขาย

ลิขสิทธ์ิลว่งหนา้ใหแ้ก่ตา่งชาตไิปแลว้ 
 
4.1.1.4 ข้ันหลังการผลิต 
ขัน้หลังการผลิตประกอบดว้ยงานตดัต่อ แต่งสี ท าเสียง ผสมเสียง ท าคอมพิวเตอรก์ราฟิก  

บริษัทผลิตภาพยนตรก์ลุ่มหนึ่งสามารถท างานขัน้นีไ้ดเ้องโดยมีอปุกรณส์นบัสนนุ แตบ่ริษัทอีกกลุ่มใช้
วิธีจา้งงานจากภายนอก ซึ่งอาจอยูใ่นรูปของบรษิัทรบัท า หรือวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเป็นรายบุคคล  

หากมองในมุมของบริษัทท่ีรบังานขัน้หลงัการผลิตโดยตรง จะพบว่าสถานการณข์องบริษัท
คล้ายคลึงกับบริษัทผลิตภาพยนตร์โดยเฉพาะในแง่ของเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากธุรกิจผลิต
ภาพยนตรใ์นประเทศไทยไม่ไดมี้ความตอ่เน่ืองมากเท่าของสหรฐัอเมรกิา เกาหลีใต ้หรืออินเดีย บริษัท
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เหล่านีจ้ึงไม่จ  ากดังานหลงัการผลิตใหแ้ก่ภาพยนตรไ์ทยเท่านัน้ แตร่บังานจากตา่งประเทศ รวมทัง้งาน
ส่ือสารประเภทอ่ืน เชน่ ซีรีส ์โฆษณา หรือ มิวสิควีดโิอ    

ในการท าธุรกิจประเภทนี ้บรษิัทอาศยัลกูคา้ท่ีมกัคุน้อยู่แลว้ ธุรกิจจะขยายตวัไดเ้ม่ือลกูคา้ช่วย
โฆษณาใหห้น่วยงานอ่ืนมาใชบ้ริการ ดงันัน้ เครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคญั แต่การไดร้บัจา้งงานหลงัการ
ผลิตขึน้อยู่กบัผูก้  ากบัฯ หรือผูค้วบคมุการสรา้ง โดยเง่ือนไขในการรบังานแทบจะไม่ปรากฏ เพราะหาก
ผูร้บัจา้งเห็นว่าคา่ตอบแทนสมเหตสุมผล หรือโครงการภาพยนตรน์ัน้ๆ ดนู่าสนใจ หรือไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อช่ือเสียงของผูร้บัจา้ง ก็จะตดัสินใจรบังานทันที ถา้เงินตอบแทนนอ้ยแต่โครงการมีศกัยภาพ 
ผูร้บัจา้งก็อาจเลือกท าดว้ยเห็นว่าสามารถแลกกับความน่าเช่ือถือท่ีจะไดร้บัหลงัจากภาพยนตรอ์อก
ฉาย แต่ปัญหาท่ีผูร้บัจา้งมกัประสบคือฝ่ายผลิตติดขดัเรื่องเงินทนุ ท าใหมี้การจ่ายค่าตอบแทนล่าชา้ 
หรือบางครัง้เกิดเหตกุารณล์ม้เลิกงานภาพยนตรก์ลางคนั อนัเป็นผลมาจากความอตัคดัดา้นการเงิน
ของคณะถ่ายท า 

คณะท างานหลังการผลิตอาจไม่ได้แบ่งตามความถนัด แต่สมาชิกต้องครองทักษะ
เอนกประสงค ์กลา่วคือสามารถท างานไดท้กุต าแหน่ง สลบัหมนุเวียนกนัไป การท างานรูปแบบนีใ้ชก้บั
องคก์รขนาดเล็กท่ีไม่ตอ้งอาศยัระบบการจดัการ หากเป็นองคก์รขนาดใหญ่ การแบง่หนา้ท่ีจะชดัเจน 
เช่น ฝ่ายสรา้งสรรค ์ฝ่ายตดัต่อ ถา้เป็นคนท างานมากประสบการณ ์จะไดอ้ยู่ในต าแหน่งควบคุมดแูล
ฝ่ายปฏิบตัิการ ในส่วนของฝ่ายปฏิบตัิการเอง จะว่าจา้งบคุลากรจากการสมัผัสความสามารถโดยตรง 
เช่น เลือกมาจากนกัศึกษาฝึกงานท่ีผ่านการทดสอบทัง้วินยัและฝีมือ แตท่างบริษัทอาจไม่ท าการจา้ง
งานบางต าแหน่งแบบประจ า เช่น ฝ่ายคอมพิวเตอรก์ราฟิก  เพราะงานฝ่ายนีต้อ้งใหค้่าตอบแทนท่ีสูง 
ถา้งานรบัจา้งมีจ านวนไม่มากพอ จะส่งผลกระทบตอ่การเงินของบริษัท บริษัทรบัท างานหลงัการผลิต
บางแหง่จงึเลือกจา้งงานในสว่นเทคนิคพิเศษจากภายนอก  

กระบวนการหลงัการผลิตในประเทศไทยเริ่มจากผูค้วบคมุการสรา้งและผูก้  ากบัฯ ขอเจรจาจา้ง
งาน ทางบริษัทจะรบัเรื่องแลว้ตรวจสอบเวลาว่าสามารถป้อนงานใหใ้นช่วงท่ีทางผูว้่าจา้งตอ้งการ
หรือไม่ ทางบริษัทจะพิจารณาปัจจยั ไดแ้ก่ ประเภทของงาน ตวัผู้ก ากบัฯ บริษัทตน้สงักดั งบประมาณ 
และระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงานจนเสร็จสิน้ โดยการเริ่มงานอาจจะเกิดขึน้ตัง้แตผู่ก้  ากบัฯ เริ่ม
การถ่ายท าในวนัแรก เพราะทนัทีท่ีเสร็จการถ่ายท าในวนัดงักลา่ว ทางกองถ่ายจะสง่ฟุตเตจ (footage) 
มาใหบ้ริษัท บางฟุตเตจส่งตรงไปยงัผูต้ดัต่อ แต่บางฟุตเตจส่งไปยงัหอ้งปฏิบตัิการแต่งสีเพ่ือท าการ
แตง่สีก่อนตดัตอ่ ไมมี่อะไรแนน่อน ขึน้อยูก่บัธรรมชาตขิองโครงการภาพยนตร ์  
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ไม่ว่าจะอย่างไร งานส าคญัของกระบวนการหลงัการผลิตคือการตดัต่อ เพราะการตดัต่อคือ
การเล่าเรื่องอย่างเป็นรูปธรรม นกัตดัต่อในประเทศไทยจึงมีสถานะไม่ต่างจากผูเ้ขียนบทภาพยนตร์
เช่นเดียวกับนกัตดัต่อในต่างประเทศ ดว้ยความส าคญัระดบันี ้การท างานจึงตอ้งมีความประณีตไม่
ตา่งจากขัน้ตอนอ่ืนๆ เม่ือฟุตเตจส่งมาถึงบริษัทในรูปของไฟลภ์าพและเสียง ผูต้ดัตอ่จะจดัเตรียมไฟล์
ดงักล่าวใหเ้ป็นหมวดหมู ่จบัคูภ่าพและเสียงท่ีตอ้งเขา้คูก่นัในแตล่ะฉาก พรอ้มกบัศกึษาความเห็นของ
คณะผูผ้ลิตท่ีอาจแนบมากบัรายการฟตุเตจ แตก่่อนเริ่มกระบวนการ ทางผูต้ดัตอ่จะตอ้งอา่นบท ศกึษา
สตอรีบอรด์ รบัรูค้วามเห็นเพิ่มเตมิเก่ียวกบับทเพ่ือช่วยวางแนวทางส าหรบัการตดัตอ่ ในระหวา่งตดัตอ่ 
บริษัทจะตดัตามบท ไม่ใช่ความรูส้ึกส่วนตวัของผูต้ดัตอ่ เม่ือไดผ้ลงานแลว้ บริษัทจะพิจารณาเนือ้งาน
เป็นการภายในก่อน แลว้ท าการปรบัแกจ้นกว่าจะรูส้ึกว่าไดเ้นือ้งานท่ีลงตวัก่อนน าไปเสนอแก่ผูว้่าจา้ง
ตอ่ไป  

การตดัตอ่จะไม่เสร็จสมบรูณใ์นครัง้เดียว แตจ่ะท าเป็นรา่ง เรียกว่า “draft” เม่ือตดัตอ่รา่งแรก
เสรจ็ จงึจะน าเสนอแก่ผูว้า่จา้ง รบัความเห็น และน ามาปรบัแก ้วนเวียนเชน่นีไ้ปเรื่อยๆ จนกวา่จะไดร้า่ง
ฉบบัสมบรูณ ์กระนัน้ การน าเสนออาจตอ้งรวมทางเลือกเป็นภาพท่ีตดัต่อแลว้ใหแ้ก่ทางผูว้่ าจา้งดว้ย 
เช่น ถา้ไม่ตดัตามบท จะสามารถท าอย่างไรไดบ้า้ง ท าไมถึงตอ้งใชแ้นวทางดงักล่าว ทัง้ฝ่ายผูร้บัจา้ง
และผูว้า่จา้งตอ้งหารือกนัในกระบวนการน าเสนอ แตน่ี่ถือเป็นประโยชนแ์ก่ผูว้่าจา้งเพราะจะไดม้มุมอง
ใหม่ๆ  จากนกัตดัตอ่ซึ่งท าหนา้ท่ีประหนึ่งผูเ้ล่าเรื่องคนสดุทา้ยในกระบวนการผลิตภาพยนตร ์จากนัน้ ผู้
ตัดต่อจึงจะส่งงานไปยังหน่วยปฏิบัติการอ่ืน หรืออาจเป็นบริษัทอ่ืนท่ีรับท าสี ผสมเสียง ใส่เพลง
ประกอบ แลว้งานจงึวนกลบัมาท่ีผูต้ดัตอ่อีกครัง้เพ่ือตรวจดคูวามเรียบรอ้ย แตบ่างงานอาจไปจบท่ีหอ้ง
แกสี้ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์ 

ในระหวา่งท่ีปล่อยงานไปอยูใ่นมือฝ่ายอ่ืน ผูต้ดัตอ่อาจจะตามดผูลงานเพ่ือคมุโทนเรื่องใหต้รง
กบัท่ีผูต้ดัตอ่เขา้ใจ และตอ้งมีการหารือ ถกเถียงเรื่องสนุทรียศิลป์ หากรา่งท่ีส่งไปมีปัญหาทางเทคนิค 
ตอ้งมีการปรบัความเขา้ใจกนัระหวา่งฝ่ายท่ีสง่มอบกบัฝ่ายท่ีรบัมอบงาน 

บริษัทรบัตดัตอ่บางแห่งอาจท างานภาพยนตรม์ากถึง 4-5 เรื่องตอ่ปี งานหลงัการผลิตจึงไมไ่ด้
ผกูติดกบัโครงการใดโครงการหนึ่งจนรบังานอ่ืนไมไ่ด้ เน่ืองจากงานตดัตอ่เป็นการท างานท่ีสามารถท า
พร้อมกันโดยบุคลากรหลายคน คนหนึ่งรับผิดชอบหนึ่งเรื่อง อีกคนรับผิดชอบงานอีกหนึ่งเรื่อง 
นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบริษัทมีประสบการณต์ดังานมามากมาย ทางบริษัทอาจจะช่วยออกความเห็นไป
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ยงัผูก้  ากบัฯ โดยเฉพาะกลุ่มผูก้  ากบัฯ หนา้ใหม่ว่าบทแบบนีอ้าจใหผ้ลลงเอยเชน่ไร ควรตดัตอ่แบบไหน
เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด  

การสืบคน้ขอ้มูลช่วงหลังการผลิตในประเทศไทยยังครอบคลุมเรื่องของทุนหมุนเวียนและ
รายไดข้องงานแขนงนีด้ว้ย ผลการสืบคน้ท าใหเ้ห็นว่าธุรกิจหลังการผลิตไม่ไดมี้ข้อจ ากัดมากมาย
เท่ากบัธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร ์ผูท่ี้ท  าธุรกิจดา้นนีอ้าจเริ่มจากการรวมตวักนัของคนท่ีมกัคุน้และรบั
งานในรูปของอาชีพอิสระ (freelance) โดยใชค้อมพิวเตอรส์่วนตวั เม่ือผลก าไรดีพอ จึงจะขยายตวัไป
เป็นหนว่ยงานออฟฟิศท่ีอาศยัการบรหิารจดัการและเครื่องไมเ้ครื่องมือจ านวนมาก  แสดงวา่งานตดัตอ่
ในประเทศไทยอาจด าเนินไปอยา่งเป็นระบบชดัเจนหรือไมก็่ได ้

อยา่งไรก็ตาม การท างานบางครัง้บงัคบัใหบ้ริษัทตอ้งส ารองจ่ายลว่งหนา้ซึ่งอาจใชป้รมิาณเงิน
มากถึงระดบัลา้น หรือสองลา้นบาท หากไมมี่ทนุส ารองจา่ย บรษิัทจะใชว้ิธีระดมทนุผ่านช่องทางต่างๆ 
หรือท าการกูยื้ม แต่วิธีการดงักล่าวอาจท าใหอ้งคก์รตกอยู่ในความเส่ียงคือการตกเป็นหนีใ้นกรณีท่ี
ประสบเหตคุบัขนัจนท าใหบ้ริษัทไม่ไดค้่าตอบแทนมาใชคื้นทนุกูยื้ม บริษัทท่ีต้องการเล่ียงความเส่ียง
อาจใชว้ิธีเลือกผูว้่าจา้งท่ีพรอ้มใหเ้งินล่วงหนา้ เช่น ประมาณ 50% ของคา่ตอบแทน แตก่ารท างานใน
หลายโอกาสไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้ บรษิัทในประเทศไทยจงึใชว้ิธีศกึษาสถานการณข์องผูว้า่จา้งวา่เป็นเช่นไร 
มีความติดขัดเรื่องทุนค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร เน่ืองจากเป็นไปได้ว่าบริษัทท างานแล้วอาจไม่ได้
คา่ตอบแทน หรือไดไ้มค่รบตามจ านวน 

ทางรอดอีกประการของบริษัทรบัท างานหลงัการผลิตคือยอมรบัหุน้ส่วนจากนายทุนดา้นงาน
ผลิต แตว่ิธีนีปิ้ดกัน้อิสรภาพในการรบังาน เพราะทางบริษัทตอ้งท างานใหแ้ก่ผูผ้ลิตท่ีมารว่มลงทนุเป็น
หลกั และถา้อยู่ในรูปของบริษัทลูก บริษัทอาจตอ้งท างานสนองตอบแก่บริษัทแม่เพียงอย่างเดียว ใน
สายตาของคนท างานหลังการผลิต การท างานดว้ยวิธีนีจ้ะส่งผลลบ 2 ประการ ไดแ้ก่ บริษัทขาด
ประสบการณก์ารท างานอย่างหลากหลาย และบรษิัทตอ้งพึ่งพาความมั่นคงในดา้นการผลิตของบริษัท
แม่ ในทางตรงขา้ม หากบริษัทเป็นอิสระในตัวเอง บริษัทจะสามารถรับงานไดห้ลายประเภท มีทัง้
โฆษณา ละคร ฯลฯ ซึ่งบรษิัทรบัท างานหลงัการผลิตในประเทศไทยจ านวนมากด าเนินกิจการรูปแบบนี ้

ปัญหาอีกประการของบริษัทรบัท างานหลงัการผลิตคือ งานดา้นนีท้  าก าไรลดลงหากเทียบกบั
ในอดีต ซึ่งท าใหร้ายรบัของบริษัทลดลงไปดว้ย เหตท่ีุมีก าไรลดลงเพราะบริษัทรบัท างานหลงัการผลิต
เริ่มมีจ านวนมากขึน้ มีซอฟทแ์วรท่ี์ชว่ยเรื่องการท างานใหง้่ายขึน้ ท าคูแ่ขง่ในวงการนีส้งูขึน้ ตา่งจากใน
อดีตท่ีตอ้งมีหอ้งแกสี้ หอ้งผสมเสียงอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ แตบ่คุลากรรุน่ใหมเ่ตบิโตมากบัเทคโนโลยี
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ทนัสมยัซึ่งพฒันามากบัคอมพิวเตอร ์บางคนเช่ียวชาญงานหลงัการผลิตดว้ยการฝึกฝนตนเอง บางคน
แสวงหาความรูจ้ากหลกัสตูรหลากหลายระดบัซึ่งเปิดสอนกันอย่างดาษด่ืน บริษัทขนาดใหญ่จึงไดร้บั
ผลกระทบเพราะมีผูเ้ล่นหนา้ใหม่เกิดขึน้หลายรายและพรอ้มจะตดัราคาใหถู้กลง แต่การแข่งขนัของ
งานหลงัการผลิตไม่ไดรุ้นแรงจนสั่นคลอนความมั่นคงของบริษัท เพราะบริษัทแทบทุกแห่งรบัท างาน
ใหก้บัตา่งประเทศ  รวมทัง้งานบนัเทิงของไทยกลุม่อ่ืนๆ 

ขอ้มูลทัง้หมดน าไปสู่ประเด็นการท างานและเง่ือนไขการปฏิบัติงานในขั้นหลังการผลิตใน
ประเทศไทย สามารถสรุปออกมาไดท้ัง้สิน้ 7 ประการ ดงันี ้

 งานหลงัการผลิตประกอบไปดว้ยงานตดัตอ่ แตง่สี ท าเสียง ผสมเสียง ท าคอมพิวเตอร์
กราฟิก   

 บุคลากรสายนีส้ามารถรบังานท่ีหลากหลายไดเ้พ่ือความอยู่รอด เช่น งานโฆษณา 
งานซีรีส ์เพราะงานจา้งจากภาพยนตรอ์าจมีนอ้ย 

 ด ารงธุรกิจโดยอาศยัเครือข่ายในวงการบนัเทิง 
 บางครัง้คนท างานอาจตดัสินใจบนเหตผุลท่ีไม่ใช่ผลก าไร แต่เป็นความเช่ือมั่นจาก

การไดมี้สว่นรว่มในงานระดบัคณุภาพ 
 คนท างานอาจตอ้งตรวจสอบสถานะผูจ้า้งเพราะงานอย่างภาพยนตรเ์จอปัญหาทุน

ผลิตบอ่ยครัง้ 
 งานหลงัการผลิตมีความคลอ่งตวั มีอิสระกวา่งานสว่นอ่ืน 
 งานสายตดัตอ่มีความส าคญัระดบัเป็นผูเ้ลา่เรื่องอีกคนของโครงการภาพยนตร ์ดงันัน้ 

ผูต้ดัตอ่อาจมีสว่นรว่มในทางความเห็นมากกว่าตดัตอ่ตามค าสั่ง 
 
4.1.1.5 การจัดจ าหน่าย 
เม่ือกระบวนการผลิตเสร็จสิน้ทกุขัน้ตอน จะเป็นชว่งของการจ าหนา่ยงานไปยงัผูจ้ดัฉาย ค าว่า

จดัฉายในท่ีนีไ้ม่ไดห้มายถึงโรงภาพยนตรเ์ท่านัน้ ทว่าครอบคลมุช่องทางเผยแพรอ่ื่นๆ หากเป็นในอดีต 
บริษัทผูผ้ลิตภาพยนตรจ์ะค านึงถึงโอกาสในการขายลิขสิทธ์ิวีดิโอและดีวีดี รวมทัง้การขายใหก้บั “สาย
หนงั” ในตา่งจงัหวดั ซึ่งก็คือเจา้ของโรงภาพยนตรใ์นตา่งจงัหวดัซึ่งจะท าการซือ้ขายภาพยนตรแ์บบซือ้
ขาด โดยจ่ายเงินเหมารวมในรอบเดียว แตง่านท่ีซือ้ไปท าก าไรมากนอ้ยเท่าไร ไม่มีความขอ้งเก่ียวกับ
ผูผ้ลิตภาพยนตร ์และไมมี่การแบง่เปอรเ์ซ็นตก์ าไร  
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การขายท่ีแท้จริงมักเริ่มดว้ยการเจรจาตัง้แต่ก่อนหน้าการผลิตเพ่ือหยั่งตลาดดังเช่นท่ีได้
อภิปรายไปแลว้ หรือน าเสนอแก่ผูส้นบัสนนุทางการเงิน (sponsor) อ่ืนๆ ซึ่งจะท าใหไ้ดเ้งินมาหมนุเวียน
บางส่วน บางบริษัทใชว้ิธีเสนอขายบทล่วงหนา้แก่ตา่งประเทศเพ่ือหาเม็ดเงินมาเสริมสภาพคล่อง แต่
ในยุคปัจจุบัน ลิขสิทธ์ิวิดีโอและดีวีดีไม่ใช่ทางออกอีกต่อไป เพราะระบบการชมภาพยนตรแ์บบ
ออนไลนเ์ตบิโตขึน้มาแทนท่ี และสว่นมากเป็นการฉายแบบผิดลิขสิทธ์ิ 

การขายงานภาพยนตรห์ลงัการผลิต แบง่ไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ เริ่มจากการขายในตา่งประเทศ
ซึ่งแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

- การขายประเภทท่ีบรษิัทผูผ้ลิตตอ้งเขา้หาตลาด 
- การขายท่ีตวัแทนตลาดตา่งประเทศเขา้มาหาบรษิัทผูผ้ลิต  

รูปแบบการขายอย่างหลังเกิดขึน้จากการท่ีบริษัทผูผ้ลิตมีความน่าเช่ือถือในเรื่องคุณภาพอันตรงใจ
ตลาด หรืองานในลกัษณะเดียวกนัท่ีออกมาก่อนหนา้นัน้สรา้งช่ือเสียงไดม้ากพอสมควร แต่รูปแบบการ
ขายอยา่งแรกบงัคบัใหท้างบริษัทตอ้งสง่ตวัแทนไปท าความรูจ้กัตลาดในตา่งประเทศ หาผูป้ระสานงาน
ซึ่งเป็นคนในพืน้ท่ีและสามารถใหค้วามเห็น รวมทัง้ขอ้มลูทางการตลาดไดอ้ย่างแม่นย า อีกประการคือ
ทางบริษัทเขา้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตรต์ามพืน้ท่ีต่างๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสใหผู้ซื้อ้ชาติต่างๆ ไดเ้ห็น
ผลงานอยา่งชดัเจน  

ส าหรบัการขายส่วนท่ี 2 คือการขายในประเทศ ซึ่งมีความซบัซอ้นและอาจจะยากล าบากกว่า
การขายในตลาดต่างประเทศ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้บ่งชีว้่าบางบริษัทต้องอาศัยชั้นเชิงในการขาย 
จ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีติดต่อกบัทางโรงภาพยนตรเ์ป็นการเฉพาะ เน่ืองจากธรรมชาติของธุรกิจการ
ฉายภาพยนตรข์องประเทศไทยไม่เปิดพืน้ท่ีใหแ้ก่งานของคนไทยมากเท่าของต่างประเทศ เน่ืองจาก
เห็นว่างานต่างประเทศมีระดับการผลิตท่ีเหนือกว่าและจูงใจผู้ชมชาวไทยไดม้ากกว่า  ซึ่งหมายถึง
โอกาสในการท าก าไรท่ีสงูกว่าการรบังานภาพยนตรไ์ทยเขา้ฉาย ในการนี ้บางบริษัทตอ้งใชว้ิธีต่อ รอง
กับโรงภาพยนตรด์้วยสายสัมพันธ์ส่วนบุคคล ท าให้ธุรกิจภาพยนตรไ์ทยมีลักษณะเป็นธุรกิจกึ่ง
ความสมัพนัธส์่วนตวั เช่น ถา้เจา้ของบริษัทมีบารมีในวงการมากพอ จะท าใหท้างโรงภาพยนตรเ์กิด
ความเกรงอกเกรงใจ หรือบริษัทผลิตภาพยนตรบ์างแหง่มีบคุลากรท่ีรูจ้กัมกัคุน้กบัทางโรงภาพยนตร ์ก็
จะสามารถส่งผลงานไปยงัโรงภาพยนตรไ์ดท้นัที แต่บางบริษัทอาจซือ้ภาพยนตรต์่างประเทศมาฉาย
พรอ้มกบัผลิตงานเองดว้ย แลว้จะใชว้ิธีการตอ่รอง เช่น ซือ้ภาพยนตรช่ื์อดงัมาจากตา่งประเทศ 1 เรื่อง



72 

แลว้เสนอแก่โรงภาพยนตรว์่าถา้อยากไดง้านเรื่องนัน้ไปฉาย ตอ้งรบังานภาพยนตร์ของทางบริษัทอีก
เรื่องไปดว้ย วิธีการนีใ้ชก้บับรษิัทขนาดใหญ่เทา่นัน้   

การขายงานในประเทศไทยยงัรวมถึงขอ้ตกลงเรื่องส่วนแบ่งค่าบตัรเขา้ชม ซึ่งไม่มีมาตรฐาน
แน่นอน ขึน้อยู่กับบารมีของบริษัทและลักษณะของตัวภาพยนตร ์หากเป็นภาพยนตรไ์ทยท่ีแสดง
ศกัยภาพดา้นความนิยม ส่วนแบ่งการขายบตัรเขา้ชมจะอยู่ท่ี 55-45 ต่อหนึ่งใบ หมายความว่าทาง
บริษัทผูผ้ลิตรบัไป 55% ท่ีเหลือเป็นของโรงภาพยนตร ์แตถ่า้เป็นงานนอกกระแส ส่วนแบง่คา่บตัรเขา้
ชมอาจจะลดลงมาเป็น 45-55 คือผูผ้ลิตไดไ้ปแค่ 45% ของค่าบตัรเขา้ชมทุกใบ หากเป็นบริษัทอิสระ
ขายงานของผูก้  ากบัฯ หนา้ใหม่ สดัส่วนจะไม่สมดลุระหว่างผูผ้ลิตและเจา้ของโรงภาพยนตร ์โดยฝ่าย
หลงัไดส้ว่นแบง่มากกวา่ 

นอกจากนี ้การขายงานยงัหมายรวมถึงการประชาสมัพนัธต์วังานและสรา้งส่ือโฆษณา ทาง
บริษัทจะตอ้งหาจุดขายของภาพยนตรใ์หไ้ดม้ากท่ีสดุ ร่วมกับการพิจารณาผูช้มเป้าหมายจนตกผลึก 
หากเป็นในอดีต การประชาสมัพนัธโ์ฆษณาตวังานกระท าผา่นชอ่งทางผสมผสาน ไดแ้ก่ โปสเตอร ์ปา้ย
โฆษณาตามท่ีตา่งๆ นิตยสาร โฆษณาทางโทรทศัน/์วิทย ุและขา่วบนัเทิง พืน้ท่ีท่ีถือวา่มีศกัยภาพในการ
เขา้ถึงผูช้มคือโรงภาพยนตร ์เพราะเป็นสถานท่ีท่ีแฟนภาพยนตรเ์ขา้หาเป็นประจ า การตดัภาพยนตร์
เป็นตัวอย่างแล้วจัดแสดงก่อนฉายภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งๆ ถือเป็นสิ่งปกติ แต่ในยุคปัจจุบัน การ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาภาพยนตรย์้ายมาอยู่ในช่องทางออนไลนม์ากขึน้ จนอิทธิพลจากการ
โฆษณาแบบออนไลนแ์ทบจะท าหนา้ท่ีจงูใจเกือบจะ 100% ของพืน้ท่ีโฆษณาทัง้หมด เหตท่ีุเป็นเช่นนี ้
เพราะสงัคมไทยอยูใ่นยคุเปล่ียนผา่นของประชากรจากรุน่เก่าไปสู่รุน่ใหมท่ี่เรียกว่า “generation Z” ซึ่ง
ใชเ้วลาสว่นใหญ่กบัโซเชียลมีเดีย ท าใหมี้การแบง่ปันและสง่ตอ่ไปยงัผูใ้ชร้ายอ่ืนๆ ไดเ้รว็ 

เม่ือโรงภาพยนตรร์บัซือ้งานเขา้ไปฉาย กระบวนการขายกับโรงภาพยนตรโ์ดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลอาจจะถือว่าสิน้สุดในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบตัิยงัตอ้งด าเนินต่อไป เพราะ
รายไดจ้ากการขายมาจากการฉายแบบวนัตอ่วนั หมายความว่าถา้งานภาพยนตรท่ี์ทางโรงภาพยนตร์
รบัซือ้ไมไ่ดร้บัความนิยมเพียงพอ ยอดตวัเลขรายรบัก็จะตก สว่นแบง่ของทางผูผ้ลิตก็จะลดลง และอาจ
ถึงขัน้ขอถอดออกจากโปรแกรมฉาย แตกตา่งจากการขายใหแ้ก่สายหนงัในต่างจงัหวดัซึ่งถือเป็นการ
ขายขาด เพราะฉะนัน้ทางบริษัทผูผ้ลิตยงัตอ้งติดตามสถานการณ ์ยกตวัอย่างเชน่ ภาพยนตรเ์รื่องหนึ่ง
เปิดตวัดว้ยรายไดท่ี้ไม่ดีนกัในสายตาของฝ่ายการตลาดของบริษัท ฝ่ายการตลาดจึงตอ้งมาประชมุกนั
ว่ามีอะไรผิดพลาดในกระบวนการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เช่น ตัง้สมมติฐานว่าเจาะกลุ่มเปา้หมายผิด
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หรือไม่ จากนัน้ ท าการวางแผนโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หม่ดว้ยการเจาะฐานผูช้มกลุ่มตลาดล่าง เม่ือ
ปิดโปรแกรมฉาย รายไดร้วมทัง้ประเทศของภาพยนตรเ์รื่องนัน้มีจ  านวนมากกว่า 100 ลา้นบาท กรณีนี ้
แสดงใหเ้ห็นว่างานดา้นการขายในประเทศไทยตอ้งมีแผนส ารองไวเ้สมอ  เพ่ือรองรบัสถานการณท์าง
การตลาดท่ีไมเ่อือ้ตอ่ผูผ้ลิตภาพยนตร ์  

อย่างไรก็ตาม อปุสรรคจากการขายงานกับโรงภาพยนตรท่ี์ไม่ใช่สายหนงัต่างจงัหวดัคือ การ
ลดรอบฉายและถอดออกจากโปรแกรมฉายโดยทางโรงภาพยนตรไ์ม่ใหเ้วลาเพียงพอแก่ผูผ้ลิต ในแง่นี ้
ตวัแทนผูผ้ลิตตอ้งหายุทธวิธีในการซือ้เวลา เช่น การอา้งสถิติเก่ียวกับภาพยนตรก์ลุ่มเดียวกันว่ามี
โอกาสเรง่รายไดใ้นวนัท่ีเท่าไร หรือโอกาสในการเกิดปรากฏการณบ์อกตอ่จนส่งใหผู้ช้มขยายตวัมีมาก
นอ้ยเท่าไร อาจมีการเจรจาตอ่รองเรื่องการลดรอบหรือเพิ่มรอบฉายในวนั-เวลาหนึ่งๆ เช่น ช่วงวนัหยดุ
สดุสปัดาห ์เป็นตน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหภ้าพยนตรไ์ดพ้ิสจูนค์วามนิยม จะมีการรายงานความคืบหนา้ทาง
รายไดแ้บบวนัตอ่วนั วนัละหลายรอบ อาจจะเป็นชว่ง 15.00 น. 18.00 น. และ 24.00 น.  

ในยคุท่ีวิดีโอและดีวีดีไมใ่ชแ่หลง่รายไดห้ลกัอีกตอ่ไป บรษิัทผูผ้ลิตภาพยนตรจ์ะเขา้หาช่องทาง
ประจ าอยา่งสถานีโทรทศันแ์ละโทรทศันร์ะบบเคเบิล้ ถา้เป็นงานท่ีประสบความนิยมผา่นโรงภาพยนตร ์
ผูผ้ลิตจะสามารถบรรลขุอ้ตกลงไดง้่ายพรอ้มกบับรรลรุายรบัท่ีสมเหตสุมผล  

กล่าวโดยสรุป ขัน้การจดัจ าหน่ายคือขัน้ตอนการขายงานภาพยนตรไ์ปยงัฝ่ายจดัฉาย เนือ้หา
ทัง้หมดสามารถเรียงออกมาเป็นรายประเด็นไดด้งันี ้

 เจา้ของโครงการภาพยนตร์ขายงานในตลาดต่างประเทศดว้ยวิธีการ 2 รูปแบบคือ
บริษัทภาพยนตรส์่งตวัแทนขายเขา้หาตลาด หรืออาจรอใหต้วัแทนตลาดตา่งประเทศ
เขา้มาหาทางบรษิัทเอง  

 เจ้าของโครงการภาพยนตร์ขายงานในประเทศ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สายหนัง
ตา่งจงัหวดั และชอ่งทางอ่ืน เชน่ สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิล้ ออนไลน ์ 

 การขายภาพยนตรแ์ก่โรงภาพยนตรต์อ้งอาศยัชัน้เชิงในการขายและตอ่รอง เพราะโรง
ภาพยนตรส์นใจงานตา่งชาตมิากกวา่ 

 ส่วนแบ่งการขายบัตรเข้าชมแบ่งตามข้อตกลงระหว่างบริษัทภาพยนตรแ์ละโรง
ภาพยนตร ์

 บรษิัทภาพยนตรท์  าการโฆษณาเพ่ือกระตุน้ยอดผูช้ม 
 บรษิัทภาพยนตรต์อ้งพรอ้มแกไ้ขยทุธศาสตรท์างการโฆษณา 



74 

4.1.1.6 บริบทของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย 
เนือ้หาขา้งตน้เป็นสภาพการณข์องกระบวนการท างานโดยอธิบายในกรอบของห่วงโซ่อปุทาน  

ซึ่งประมวลจากข้อมูลภายในวงการ ส่วนเนือ้หาต่อไปนีเ้ป็นเรื่องของบริบทอุตสาหกรรมการผลิต
ภาพยนตรไ์ทย ว่าดว้ยสภาพแวดลอ้มและปัจจยัภายนอก มีทัง้สิน้ 8 ส่วนย่อย ประกอบไปดว้ยความ
เป็นไปโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม คู่แข่งจากต่างประเทศ ความนิยมของผูช้ม ระบบเซ็นเซอร ์โรง
ภาพยนตร ์ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี โอกาสในการเขา้ถึงทนุ และความเก่ียวขอ้งกบัภาครฐั   
  

ความเป็นไปโดยรวมของภาคอตุสาหกรรม 
จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณบ์คุลากรในอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย พบว่า อตุสาหกรรม

การผลิตภาพยนตรไ์ทยก าลังอยู่ในช่วงซบเซาอีกวาระ งานสัญชาติไทยท่ีปล่อยตามโรงภาพยนตร์
ประสบกบัภาวะขาดทนุประมาณ 90% ของจ านวนงานทัง้หมดท่ีนบัไดใ้นแตล่ะปี หากมองภาพรวม มี
งานเพียง 10% ท่ีไดก้ าไรหลงัจากหกัสว่นแบง่ค่าบตัรเขา้ชมกบัทางโรงภาพยนตรแ์ลว้ แตห่ลายเรื่องใน 
10% นีไ้ดก้ าไรคอ่นขา้งนอ้ย หรือถา้คิดเป็นจ านวนภาพยนตร ์มีภาพยนตรส์รา้งผลก าไรไดต้ามความ
ตอ้งการของผูผ้ลิตในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาท่ีประมาณ 2 เรื่องจากทัง้หมด 50 เรื่อง และ 3-4 เรื่องเพียง
อยู่ในขัน้ท่ีสามารถเรียกคืนทนุได ้ภาวะเหล่านีชี้ว้่าธุรกิจการผลิตภาพยนตรข์องประเทศไทยก าลงัเดิน
ตามรอยความลม้เหลวในทศวรรษ 2530  

รายไดท่ี้ติดขัดนีส้่งผลต่อคุณภาพของงานในระยะต่อมา เพราะปัญหาทางรายไดท้  าใหง้บ
ลงทนุขาดแคลน เน่ืองจากนายทนุจ านวนมากลงัเลท่ีจะสนบัสนนุงานผลิต นายทนุบางคนอาจเล่ียงไป
ลงทนุในกิจการอ่ืนมากกว่าจะจดัสรรใหแ้ก่ผูก้  ากบัฯ บางแหล่งจดัสรรงบใหอ้ย่างจ ากัด  ซึ่งบงัคบัใหผู้้
ก ากบัฯ ตอ้งท างานในสภาวการณบ์ีบรดั ผูก้  ากบัฯ บางคนจงึเนน้ท างานประเภททนุต ่า เรง่ใหง้านเสร็จ
เร็วจนส่งผลใหง้านประเภทคณุภาพในสายตาผูช้มลดลง ตา่งจากยคุแห่งการฟ้ืนคืนของอตุสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยในทศวรรษ 2540 มีเพียงงานนอกกระแสเท่านัน้ท่ีอยู่รอดได้เน่ืองจากใชง้บประมาณ
ผลิตไม่มากเท่างานกระแสหลัก แต่งานนอกกระแสไม่ใช่งานท่ีตรงกับรสนิยมของคนไทย งานนอก
กระแสบางเรื่องอาจสามารถหาเวทีน าเสนอในตา่งประเทศได ้มีโรงฉายภาพยนตรร์บัซือ้ ทว่าผูล้งทุน
ของไทยยังไม่ใคร่ใส่ใจกับการอนุมัติทุนส าหรับวงการภาพยนตรน์อกกระแสอย่างจริงจัง เพราะ
ความส าเรจ็ในเชิงพาณิชยท์ัง้ในและตา่งประเทศยงัต ่ากวา่ของภาพยนตรก์ระแสหลกัหลายเทา่ตวั 
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ปัญหาอีกประการท่ีสะทอ้นมาจากขอ้มลูภายในคือภาวะขาดแคลนคนเขียนบทภาพยนตรอ์นั
เป็นตน้น า้ของกระบวนการผลิตทัง้หมด เม่ือตน้น า้มีปัญหา การท างาน ณ กลางและปลายน า้ก็มี
ปัญหาเชิงคณุภาพเช่นกนั ภาวะขาดแคลนคนเขียนบทซึ่งมีปัจจยัหลกัมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอือ้
ต่องานพฒันาบท เพราะงานสายนีต้อ้งใชค้วามอดทน ระยะเวลา และสมาธิเพ่ือใหไ้ดเ้นือ้งานระดบั
คณุภาพ แตค่า่ตอบแทนท่ีไดมี้ปรมิาณไม่มากพอหรือขาดความตอ่เน่ืองพอท่ีจะรองรบัคา่ใชจ้่ายตลอด
ปีของผูเ้ขียนบท ทัง้ยงัไม่เคยปรากฏสหภาพแรงงานท่ีจะมาช่วยเรียกรอ้งสิทธิประโยชนใ์หแ้ก่บคุลากร
ฝ่ายพัฒนาบท เม่ือสภาพแวดล้อมไม่เกือ้หนุนเช่นนี ้ความก้าวหน้าของงานสายบทจึงไม่คืบหนา้
เทา่ท่ีควร เป็นปัญหาใหแ้ก่ภาคการผลิตท่ีตอ้งการโอกาสพิสจูนค์ณุภาพของงานถ่ายท า เพราะหากบท
ภาพยนตรร์ะดบัคุณภาพขาดแคลน การผลิตงานคุณภาพย่อมยากท่ีจะเกิดขึน้ได ้ส่งผลใหโ้อกาส
ทางการตลาดหดตวัตามคณุภาพงานท่ีสญูหายไป ผลลพัธท่ี์ตามมาคือธุรกิจการผลิตภาพยนตรไ์ทยไม่
สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจแบบ stand-alone หรือยืนได้ดว้ยตัวเอง และแม้จะเป็นบริษัทท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นบทมากก็ตาม ผูบ้ริหารยงัตอ้งด าเนินกิจการอ่ืนควบคูก่นัไปเพ่ือหล่อเลีย้งบริษัทให้
อยู่รอด เพราะตอ้งการประกนัความมั่นคงใหแ้ก่ผูเ้ขียนบท ยิ่งถา้เป็นคณะท างานประเภทประจ า การ
จ่ายเงินเป็นรายเดือนย่อมแปรสภาพเป็นตน้ทนุขนาดมหาศาลใหแ้ก่บริษัทเสมอ ฉะนัน้ ธุรกิจการผลิต
ภาพยนตรไ์ทยจึงด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เพียงอาศัยแรงบันดาลใจท่ีจะผลิตชิน้งานหล่อเลีย้ง
คนท างานใหมี้ก าลงัใจสรา้งภาพยนตรเ์พ่ือปอ้นตลาดตอ่ไป  

 
คูแ่ข่งจากตา่งประเทศ 
อย่างท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ ความเป็นไปของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทยเต็มไปดว้ย

ความซบเซา สาเหตปุระการหนึ่งมาจากความเช่ือมั่นในกลุ่มผูบ้ริโภคลดลง ท าใหก้ารซือ้บตัรเขา้ชม
ภาพยนตรไ์ทยลดตามอตัราส่วนและท าลายโอกาสการลงทนุในโครงการใหม่ๆ แตส่าเหตอีุกประการ
มาจากการไหล่บ่าของภาพยนตรต์่างประเทศ โดยงานต่างประเทศจ านวนมากไดร้บัการตอบรบัท่ีดี
จากผูช้มชาวไทย เน่ืองจากผูช้มพึงพอใจระดบังานผลิตซึ่งผูช้มมองว่ามีความอลงัการกว่า ดปูระณีต 
ต่ืนตาต่ืนใจ และเรา้อารมณไ์ดม้ากกว่าภาพยนตรไ์ทยหลายเรื่อง ทัง้นี ้เม่ืองบประมาณส าหรับการ
บริโภคภาพยนตรมี์จ ากัด ผูช้มย่อมเลือกงานเพ่ือใหคุ้ม้กับจ านวนเงินของตนเอง การไหล่บ่าของงาน
ตา่งประเทศท่ีเหนือกว่าในแง่ของคณุภาพย่อมโนม้นา้วใหผู้ช้มทุ่มความสนใจไปยงังานเหล่านัน้  และ
บีบพืน้ท่ีทางการตลาดของภาพยนตรไ์ทยใหแ้คบลง 
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ความโดดเดน่ของภาพยนตรต์า่งประเทศยงัอยู่ท่ีการอิงระบบดาราและเรื่องราวแบบคลาสสิก 
บริษัทผลิตภาพยนตรต์่างประเทศมกัสรา้งกระแสดาราใหเ้ป็นดั่งแม่เหล็กดงึดดูผูช้ม  โดยใชส่ื้อบนัเทิง
อ่ืนๆ เป็นชอ่งทางประชาสมัพนัธข์า่วสาร ทัง้นี ้เพ่ือตอกย า้ภาพจ าใหแ้ก่สาธารณชนจนเกิดความผกูพนั
ในระดบัหนึ่ง ส าหรบัเรื่องราวแบบคลาสสิก หมายถึงเรื่องราวท่ีไรก้าลเวลาและพืน้ท่ี เป็นเรื่องราวซึ่ง
ผูค้นทั่วโลกสามารถเสพไดโ้ดยไม่มีความต่างทางวัฒนธรรมเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ การใชเ้รื่องราวท่ี
พฒันามาจากโครงเรื่องแบบเทพนิยาย หรือความรกัตา่งชนชัน้ เป็นตน้    

ในทกุๆ ปี มีภาพยนตรต์า่งประเทศทนุสรา้งระดบัมากกวา่ 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เขา้มาฉาย
ในเมืองไทยโดยเฉล่ียไม่ต  ่ากว่า 10 เรื่อง แตห่ากตดัภาพยนตรร์ะดบันีอ้อกไป งานตา่งประเทศท่ีเหลือ
จะเป็นงานทนุต ่าซึ่งอาจท ารายไดใ้นประเทศท่ีประมาณ 5 ลา้นบาท ซึ่งถือว่านอ้ยกว่าภาพยนตรไ์ทย
หลายเรื่องท่ีสามารถท ารายไดท่ี้ระดบั 10-15 ลา้นบาทขึน้ไป กระนัน้ ภาพลกัษณข์องงานตา่งประเทศ
ก็ยงัคงเหนือกว่าในสายตาผูช้มไทย ค าอธิบายหนึ่งคืองานตา่งประเทศมีเนือ้เรื่องท่ีน่าเช่ือถือ เขา้ใจได้
ไมย่าก มีความเป็นสากล และโดดเดน่ทางบทตอ่สูซ้ึ่งภาพยนตรไ์ทยจ านวนมากไมส่ามารถน าเสนอได ้  

อย่างไรก็ตาม ตลาดการฉายภาพยนตรไ์ทยในช่วง 2-3 ปีใหห้ลงัเป็นช่วงของภาพยนตรแ์นว
วีรบุรุษเหนือมนุษย์ เรียกว่า “ซูเปอรฮี์โร่” รวมทั้งภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์
จินตนาการจากสหรฐัอเมริกา ทัง้หมดท ารายไดโ้ดยเฉล่ียมากกว่าภาพยนตรแ์นวอ่ืนสญัชาตเิดียวกนั น่ี
ชีว้่าผูบ้ริโภคไทยสนใจงานท่ีดูยิ่งใหญ่ เต็มไปดว้ย visual effects และเนือ้หาไม่ซบัซอ้น ต่อไปนีเ้ป็น
ภาพสถิตขิองปีพ.ศ. 2561 ท่ีจะชีใ้หเ้ห็นความนิยมของภาพยนตรต์า่งประเทศในตลาดภาพยนตรไ์ทย 

 
 
ภาพที ่11 รายไดข้องภาพยนตรวี์รบรุุษเหนือมนษุยใ์นประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2561  
ทีม่า เธียรเ์ตอรร์สิต ์(2561: ออนไลน)์   
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จากภาพประกอบ จะเห็นว่าสถิติรายไดข้องภาพยนตรแ์นวนีอ้ยู่ท่ีระดบัสูงกว่า 100 ลา้นบาท ทัง้ท่ี
ตวัเลขระดบันีแ้ทบไม่ปรากฏอย่างตอ่เน่ืองในงานภาพยนตรต์า่งประเทศแนวอ่ืนหรือกระทั่งภาพยนตร์
ไทยในยคุปัจจบุนั 

 
ความนิยมของผูช้ม 
ต่อเน่ืองมาจากข้างตน้ ความนิยมของผู้ชมภายในประเทศคืออุปสรรคส าคัญของวงการ

ภาพยนตรไ์ทย เพราะในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ผูช้มชาวไทยแสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนว่าพรอ้มจะ
ปฏิเสธงานภาพยนตรไ์ทยเพ่ือจะไดช้มภาพยนตรข์องชาติอ่ืน ปรากฏการณด์งักล่าวมีท่ีมาจากความ
เปล่ียนแปลง 3 ประการ ประการแรกเป็นเรื่องของค่าบตัรเขา้ชมท่ีแพงมากกว่าในอดีต หากเทียบกบั
อตัรารายไดข้องคนชัน้กลาง-ล่างท่ีอาจต ่ากว่า 10,000-15,000 บาทต่อเดือน เพราะราคาบตัรเขา้ชม
ตกใบละ 200-250 บาทโดยเฉล่ีย บีบใหผู้ช้มมุ่งหวงัการบริโภคงานท่ีคุม้ค่าบตัรเขา้ชมท่ีสุด ซึ่งหนีไม่
พน้งานประเภท blockbuster ของสหรฐัอเมริกา โดยผูช้มจะใชเ้กณฑว์ดัต่อไปนี ้ไดแ้ก่ บทท่ีพิถีพิถนั 
ความอลงัการของงานสรา้ง เทคนิคพิเศษ งานภาพซึ่งหวือหวา การลงทุนดว้ยงบประมาณมหาศาล 
ฯลฯ ประการถัดมาเป็นเรื่องของกระแสในสงัคมของคนชมภาพยนตร์ ซึ่งมีโซเชียลมีเดียเป็นช่องทาง
ส่ือสารส าคญั การวิพากษง์านผ่านเพจยอดนิยมท าใหเ้กิดภาวะคลอ้ยตามในหมู่ผูช้มจ านวนมาก และ
งานของตา่งประเทศมกัไดร้บัพืน้ท่ีน าเสนอในเพจช่ือดงั ในขณะท่ีงานภาพยนตรข์องประเทศไทยไดร้บั
การกล่าวถึงน้อยกว่า ปัจจัยนีไ้ดป้ลุกเรา้ให้ผู้ชมเทความสนใจไปท่ีงานต่างประเทศมากขึ ้นทุกปี 
ประการสดุทา้ย ความสนใจของผูช้มมีการเปล่ียนผ่านตลอดเวลา ความไม่เขา้ใจผูช้มตามกาลสมยัท า
ใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถสรา้งชิน้งานตอบโจทยค์วามตอ้งการทางการตลาด เช่น ครัง้หนึ่งผูช้มไทยตอ้นรบั
งานผลิตและแสดงโดยดาราตลก แตเ่ม่ือพฤติกรรมบริโภคของผูช้มกลุ่มดงักล่าวเปล่ียนผา่นไปสูค่นรุน่
ใหม่ ความคาดหวงัคณุภาพงานเปล่ียนไปเป็นความตอ้งการท่ีมุ่งหวงัเนือ้หาทดัเทียมกบัโลกสากล ท า
ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตท่ียงัยึดติดกับโลกทศันเ์ดิมๆ ไม่สามารถอยู่รอดไดใ้นวงการ เวน้แตจ่ะสรา้งงานท่ีเด่นใน
ดา้นคณุภาพงานถ่ายดว้ย 

แต่ไม่ว่าผู้ชมจะเปล่ียนแปลงไปด้วยเหตุผลอันใด ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตศรัทธาผู้ชมเป็น
ปรากฏการณเ์รือ้รงั มีท่ีมาจากความผิดพลาดของภาคอตุสาหกรรมการผลิตเองท่ีเช่ือในเรื่องการท าซ า้
รูปแบบเดมิๆ จนเกิดภาวะ cliché ท่ีผูช้มมองเป็นจดุออ่นหลกัของวงการภาพยนตรไ์ทยตัง้แตช่ว่งปลาย
ทศวรรษ 2550 รูปแบบเดิมๆ ท่ีว่าไดแ้ก่ การเนน้มขุข าขนัท่ีเรียกว่า “ตลกคาเฟ่” มีการใชค้  าหยาบคาย
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ทุกช่วงตอน เดินเรื่องชา้ หยิบจับประเด็นเพศท่ีสามมาเล่าแต่เล่าในมุมของเพศท่ีเฮฮาไรส้าระ หรือ 
ท าซ า้โครงเรื่องเก่ียวกบัวิญญาณ ความรกั วยัรุน่ จนผูช้มเดาทิศทางของเรื่องราวได ้ 

นอกจากนี ้อตุสาหกรรมการผลิตยงัเปิดกวา้งมากเกินไป ท าใหมี้บคุคลมากมายกา้วเทา้เขา้สู่
วงการแต่เพ่ือท างานชัน้รอง เรียกในภาษาภาพยนตรว์่า “งานเกรดบี” เป็นงานท่ีถ่ายท าอย่างง่ายๆ 
เนือ้หาขาดความโดดเดน่ ไรต้รรกะ หรือปราศจากความสามารถในการเช่ือมโยงกบัผูช้ม บางเรื่องเป็น
งานซึ่งไม่ทราบแหล่งท่ีมา แตไ่ดเ้ขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์เม่ือปิดโปรแกรมฉายอาจควา้รายไดสุ้ทธิต ่า
มาก เช่น ท่ีตวัเลข 30,000 บาท การมีอยู่ของงานกลุ่มนีผ้ลกัดนัใหผู้ช้มสูญความเช่ือมั่นในคุณภาพ
งานคนไทย ก่อนพฒันาเป็นความเช่ือฝังรากลึกว่าภาพยนตรไ์ทยคืองานไรค้ณุภาพทางความบนัเทิง 
เม่ือเป็นดงันัน้ ผูช้มในประเทศจงึไมใ่ครต่อบรบังานสญัชาตไิทย  
   

ระบบเซ็นเซอร์ 
ระบบเซ็นเซอรใ์นประเทศไทยชว่งก่อนทศวรรษ 2550 เคยด าเนินการโดยอาศยัดลุยพินิจของ

คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรซ์ึ่งแบง่เป็นหลายคณะ หากกรรมการเห็นว่างานชิน้ใดสุม่เส่ียง
ตอ่การท าลายศีลธรรม ความมั่นคงแหง่รฐั หรือยั่วยใุหผู้ช้มประพฤติตามในทางบอ่นท าลายสงัคม ก็จะ
ออกค าสั่งหา้มฉาย หรือตดัฉากท่ีเป็นปัญหาออกไปตามแตจ่ะพิจารณา แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป เสียง
เรียกรอ้งใหป้ฏิรูประบบการคดักรองก็ดงัเพียงพอท่ีจะกระตุน้ใหภ้าครฐัตดัสินใจน าระบบก าหนดเรต
ภาพยนตร ์(rating system) อยา่งในประเทศโลกเสรีมาใช ้เพราะการพิจารณาในแบบท่ีผา่นมาก่อ
ค าถามเรื่องความยตุธิรรม หากเป็นคณะกรรมการตา่งชดุกนั อาจออกผลการพิจารณาตา่งกนั บวกกบั
มมุมองท่ีวา่สงัคมไทยไมใ่ชส่งัคมของคนไรก้ารศกึษา การเลือกปิดกัน้งานบางอยา่งโดยกลุม่บคุคล
จ านวนไมม่ากเป็นความไมเ่หมาะสมอยา่งหนึ่ง 

เม่ือน าเรตภาพยนตรม์าใช ้ขอ้ก าหนดของแตล่ะเรตจดัสรรตามความเหมาะสมของเนือ้หา
ภาพยนตร ์โดยเช่ือมโยงเขา้กบัชว่งอายขุองผูช้มดงัในแผนภาพตอ่ไปนี ้ 
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ภาพที ่12 ค าอธิบายเรตภาพยนตรใ์นประเทศไทย 
ทีม่า เอ็มไทย (2553: ออนไลน)์ 

  
จากขอ้มูลโดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2551) แต่ละเรตขา้งตน้แสดงสาระดงั
รายละเอียดดา้นลา่ง 
 

1. ส ส่งเสริม ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ศีลธรรมอนัดี สรา้งความเขา้ใจในการพฒันาสงัคม ครอบครวัและคณุภาพชีวิต 
หรือการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้ม สรา้งจิตส านึกเก่ียวกบัการ
ปกครองหรอืประวตัิศาสตรข์องชาติ 

2. ท ทั่วไป ใหค้วามรู ้หรอืมีประโยชนใ์นการด ารงชีวติ หรอืใหค้วามบนัเทิง ไมม่ีเนือ้หาใน
ลกัษณะนา่กลวั สยองขวญั หรอืลทัธิ หรอืค าสั่งสอนท่ีขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย 
หรอืศีลธรรมอนัดี หรอืขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจงูใจใหห้ลงเช่ือ หรอืแสดง
พฤติกรรมที่รุนแรง ทารุณโหดรา้ย ขาดมนษุยธรรม หรอืลามกอนาจาร หรอื
แสดงวิธีการใชส้ารเสพติดหรอืวธีิก่ออาชญากรรม หรอืใชภ้าษาไมเ่หมาะสม 
หยาบคายหรอืลามก  

3. น 13+ ไมม่ีเนือ้หาในลกัษณะที่นา่กลวั สยองขวญั หรอืลทัธิ หรอืค าสั่งสอนท่ีขดัตอ่
ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศีลธรรมอนัดี หรอืขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจงูใจ
ใหห้ลงเช่ือ หรอืแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง ทารุณโหดรา้ย ขาดมนษุยธรรม หรอื
ลามกอนาจาร หรอืแสดงวิธีการกอ่อาชญากรรมหรอืการใชอ้าวธุทีอ่าจเกิดการ
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เลยีนแบบ หรอืแสดงวิธีการใชส้ารเสพติด หรอืใชภ้าษาไมเ่หมาะสม หยาบคาย
หรอืลามก 

4. น 15+ ไมม่ีเนือ้หาในลกัษณะสยองขวญั หรอืลทัธิ หรอืค าสั่งสอนท่ีขดัตอ่ความสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืศีลธรรมอนัดี หรอืขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจงูใจใหห้ลงเช่ือ 
หรอืแสดงพฤตกิรรมที่รุนแรง ทารุณโหดรา้ย ขาดมนษุยธรรม หรอืลามก
อนาจาร หรอืแสดงวิธีการก่ออาชญากรรม หรอืการใชอ้าวธุที่อาจเกิดการ
เลยีนแบบ หรอืแสดงวิธีการใชส้ารเสพติด 

5. น 18+ ไมม่ีเนือ้หาที่แสดงการมีเพศสมัพนัธท์ี่เห็นอวยัวะเพศ หรอืแสดงวิธีการก่อ
อาชญากรรมที่มีผลกระทบตอ่สงัคมอยา่งรุนแรง หรอืแสดงวิธีการใชส้ารเสพติด
ซึง่อาจจงูใจหรอืสง่เสรมิใหเ้กิดการเลยีนแบบ 

6. ฉ 20- มีลกัษณะแสดงการมีเพศสมัพนัธท์ี่เห็นอวยัวะเพศ หรอืการส าเรจ็ความใครด่ว้ย
ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืแสดงวิธีการก่ออาชญากรรมซึง่อาจจงูใจหรอืสง่เสรมิให้
เลยีนแบบ หรอืแสดงวิธีการใชส้ารเสพติด หรอืลทัธิค าสั่งสอนท่ีขดัตอ่ความสงบ
เรยีบรอ้ย หรอืศีลธรรมอนัดี หรอืขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจงูใจใหห้ลงเช่ือ 

  
 แมก้ระนัน้ กลับพบว่าประเทศไทยยังมีการบงัคับใชเ้รตสูงสุดท่ีเรียกว่า “ภาพยนตรท่ี์ห้าม
เผยแพร่ในราชอาณาจักร” ซึ่งหมายความถึง ภาพยนตรท่ี์มีเนือ้หากระทบกระเทือนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นพระประมุข 
หรือสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ หรือแสดงการมีเพศสมัพนัธท่ี์เห็นอวยัวะเพศ หรือก่อใหเ้กิดการแตก
ความสามคัคีของคนในชาต ิหรือสาระส าคญัของเรื่อง เป็นการเหยียดหยามหรือน าความเส่ือมเสียมาสู่
ศาสนา หรือไมเ่คารพตอ่ปชูนียบคุคล ปชูนียสถานหรือปชูนียวตัถ ุหรือเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ ์
 นั่นหมายความว่าระบบเรตไม่ได้ให้อิสรภาพแก่การผลิตงานทั้งหมด หากงานใดละเมิด
ขอ้บงัคบั 3 จุดต่อไปนี ้ คือ เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย ์ความมั่นคง และศาสนาจะจัดอยู่ใน        
เรตห้ามฉายทันที เช่น ภาพยนตร์เรื่ องหนึ่ งแม้ไม่ มี ฉากลามกอนาจารแต่พาดพิงสถาบัน
พระมหากษัตริยจ์ะต้องห้ามฉาย หรือภาพยนตรอี์กเรื่องไม่แสดงเนือ้หาพาดพิงความมั่นคงของ
ประเทศไทย แต่สะทอ้นเสียงวิพากษ์วิจารณป์ระเทศมหาอ านาจ จะตอ้งหา้มฉาย หรือภาพยนตรอี์ก
เรื่องไม่ไดใ้ชเ้นือ้หาท่ีขอ้งแวะกับพุทธศาสนาของประเทศไทย แต่แสดงเนือ้หาลบลู่ดหูมิ่นศาสนาอ่ืน 
ตอ้งมีค  าสั่งหา้มฉาย กรณีตวัอยา่งคือภาพยนตรเ์รื่อง อาบตัิ ซึ่งหากมองขา้มประเด็นเรตหา้มฉาย งาน
ชิน้นีจ้ะไดเ้รต น 18+ เน่ืองจากไม่ไดน้  าเสนอเนือ้หาซึ่งดูสุ่มเส่ียงในแง่ของเพศ อาชญากรรม หรือยา
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เสพติดมากอย่างงานในระดบั ฉ 20- แตเ่ม่ือมีเรื่องในแง่ลบของศาสนาผสมผสาน อาบตัิ จึงกลายเป็น
งานหา้มฉาย ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งย่ืนอุทธรณแ์ละจบลงดว้ยทางแกไ้ขคือเปล่ียนช่ือเรื่องจาก อาบตัิ เป็น 
อาปัติ สิ่งท่ีตามมาจากกรณีเหล่านีก้ลายเป็นมมุมองท่ีว่า ระบบเรตไม่ไดช้่วยใหผู้ผ้ลิตภาพยนตรเ์ปิด
กวา้งทางความคิด แตย่งัคงตอ้งค านึงถึงผลลพัธ ์ณ วันท่ีงานพรอ้มออกฉาย เน่ืองจากกระบวนการคดั
กรองยงัมีเรื่องของการแบนงานภาพยนตรไ์ม่ต่างจากยุคคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรใ์นอดีต 
ส าหรบัผูผ้ลิตภาพยนตร ์ระบบเรตในประเทศไทยจ ากดักรอบความคิดของนกัสรา้งสรรคใ์หอ้ยูใ่นเนือ้ท่ี
เดมิๆ เพราะผูผ้ลิตมุง่หวงัความปลอดภยัของงานตนเองมากกวา่อ่ืนใด จนกลวัท่ีจะสรา้งสรรคอ์ยา่งเสรี 
แตห่ากพิจารณาในมมุของผูช้มบางกลุ่ม จะพบวา่ระบบเรตไมไ่ดปิ้ดกัน้ความสรา้งสรรคร์ะดบัท่ีจองจ า
จินตนาการของผูผ้ลิต แตปั่ญหาทางการผลิตอาจเกิดจากความไมเ่จนจดัทางความคิดของผูผ้ลิตเอง  

 
โรงภาพยนตร์ 
สภาพการณ ์ณ ปัจจุบนับ่งชีว้่าปัจจยัหลกัท่ีก าหนดโอกาสทางการตลาดของภาพยนตรไ์ทย

ไม่ไดมี้เพียงผูช้มเทา่นัน้ แตร่วมโรงภาพยนตรเ์ขา้ไปดว้ย เน่ืองจากโรงภาพยนตรก์ าหนดคา่บตัรเขา้ชม
ท่ีสงูกว่าในอดีต จากราคาทั่วไปท่ี 150 บาทกลายเป็นราคา 200 บาท บางโรงฉายท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเสนอ
ประสบการณก์ารชมแบบใหมจ่ะคดิคา่บตัรเขา้ชมใหส้งูขึน้ไปอีกท่ีระดบั 400-1000 บาท คา่บตัรเขา้ชม
ท่ีสูงขึน้ท าใหผู้ช้มตอ้งเลือกชมงานมากขึน้โดยยึดความคุม้ทุนเป็นตวัตัง้ ในแง่นี ้ผูช้มมักคิดว่าการ
จ่ายเงินเพ่ือชมงานประเภท blockbuster จะใหค้วามคุม้คา่ไดม้ากกว่า ดว้ยเหตวุ่าเป็นงานซึ่งผ่านการ
ลงทนุ มีลกูเล่นลีลา และจินตนาการ แตภ่าพยนตรไ์ทยส่วนใหญ่ยงัขาดคณุสมบตัิประการนี ้จึงมีการ
เสนอใหโ้รงภาพยนตรล์ดคา่บตัรเขา้ชมส าหรบังานท่ีลงทนุนอ้ยอยา่งงานสญัชาตไิทย เพ่ือเพิ่มแรงจงูใจ
ให้ผู้ชม แต่มาตรการนีไ้ม่ไดร้ับการตอบสนองจากทางผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์ขณะเดียวกัน 
ผูบ้ริหารโรงภาพยนตรพ์ยายามอธิบายว่าการขึน้ค่าบตัรเขา้ชมจนมาแตะท่ีราคาดงักล่าว  มาจากงบ
ลงทนุประเภทก่อสรา้ง ตกแตง่ และน าเขา้เทคโนโลยีการฉาย จงึจ  าเป็นจะตอ้งก าหนดคา่บตัรเขา้ชมให้
อยูใ่นชว่งราคาซึ่งคุม้ทนุเพ่ือใหธุ้รกิจอยูร่อด 

แม้กระนั้น รายได้ของโรงภาพยนตรไ์ม่ได้ขึน้อยู่กับค่าบัตรเข้าชมเพียงอย่างเดียว แต่มี
ค่าธรรมเนียมการฉายท่ีจ่ายโดยผูผ้ลิตภาพยนตรไ์ทย เรียกว่า “ค่า VPF” (Virtual Print Fees) ถือว่า
เป็นคา่บ ารุงการใชเ้ครื่องฉายระบบดิจิทลัของทางโรงภาพยนตร ์ใชห้ลกัเกณฑคื์อใหผู้ผ้ลิตภาพยนตร์
ช  าระในอตัราราว 24,000 บาทตอ่โรงฉายต่อวนั เช่น หากภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งตอ้งการขอพืน้ท่ีฉายใน
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โรงภาพยนตรจ์  านวนทั้งสิน้ 3 โรงฉายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห ์ผู้ผลิตจ าตอ้งช าระเป็นเงินทั้งสิน้ 
540,000 บาท (20,000 บาท  3 โรงฉาย 7 วนั) จากนัน้ เงินท่ีไดจ้ากการฉายสุทธิตอ้งแบง่กับทาง
โรงฉายตามท่ีตกลงไว ้อาจจะเป็นอตัราสว่น 50 ตอ่ 50 หรือ ใชอ้ตัราสว่น 55 ตอ่ 45 ขึน้อยูส่ถานการณ์
และวิธีเจรจา ดงันัน้ ผูผ้ลิตภาพยนตรไ์ทยไมเ่พียงรบัภาระดา้นทนุผลิต แตย่งัรวมไปถึงทนุการฉายเพ่ือ
แลกกับโอกาสการน าเสนองานสู่สาธารณะ แต่ทุนท่ีว่าส่งผลต่อไปยังการตัดสินใจลงงบประมาณ
ส าหรบัผลิตภาพยนตรด์ว้ย เพราะเจา้ของทุนอาจจะมองไม่เห็นช่องทางท าก าไรจนปิดโอกาสการ
ท างานของศลิปินภาพยนตร ์ 

โรงภาพยนตรใ์นฐานะบริบทอันทรงพลังของอุตสาหกรรมการผลิตยังรวมไปถึงเรื่องการ
ก าหนดพืน้ท่ีฉาย ซึ่งเป็นท่ีมาของค าว่า “3 วนัอนัตราย” ในวงการ หมายความว่าหากภาพยนตรไ์ม่
สามารถท ารายไดอ้ย่างน่าพอใจในชว่ง 3 วนัแรก โรงภาพยนตรอ์าจอา้งเหตผุลเรื่องความคุม้ทนุในการ
ขอถอดออกจากโปรแกรมฉายเพ่ือใหภ้าพยนตรต์า่งประเทศท่ีมีศกัยภาพทางความนิยมสงูกว่าไดร้อบ
ฉายและท าก าไรแทนท่ี หรืออา้งเรื่องของค่าใชจ้่ายท่ีอาจสิน้เปลืองไปกบัการฉายอย่างค่าไฟ เป็นตน้ 
กรณีคลาสสิกของประเด็นนีคื้อ ภาพยนตรแ์นวต่อสู้เรื่องหนึ่งซึ่งออกฉายในปี  พ.ศ. 2559 แม้จะมี
กระแสตอบรบัคอ่นขา้งดีจากการฉายในตา่งประเทศ โรงภาพยนตรไ์ทยกลบัเลือกท่ีจะลดรอบฉายจน
ผู้สรา้งออกมาให้ข้อมูลว่าขาดทุนไปมากถึง 30 ล้านบาท ปรากฏว่าโรงภาพยนตรเ์ปิดพืน้ท่ีให้แก่
ภาพยนตรเ์รื่อง Zootopia และ Gods of Egypt ซึ่งออกฉายในชว่งใกลเ้คียงกนั   

ปัญหาท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านั้นคือ ผูผ้ลิตภาพยนตรไ์ทยแทบไม่มีโอกาสในการต่อรองกับโรง
ภาพยนตร ์เน่ืองจากธุรกิจการฉายภาพยนตรใ์นไทยนัน้ถูกผกูขาดดว้ยผูเ้ล่นรายใหญ่สองราย โดยทัง้
สองรายครองส่วนแบง่ตลาดการฉายราว 80% ของทัง้ประเทศ และทัง้สองรายใชม้าตรการเดียวกนัใน
การด าเนินงาน ท่ีเหลืออีก 20% เป็นของสายหนงัตา่งจงัหวดัซึ่งผูผ้ลิตภาพยนตรไ์มส่ามารถตอ่รองเรื่อง
ส่วนแบง่ไดเ้ลย เพราะใชร้ะบบซือ้ขาด จึงน าไปสู่บทสรุปว่าธุรกิจการฉายภาพยนตรข์องประเทศไทยมี
ลกัษณะคอขวดท่ีไมไ่ดใ้หอ้  านาจตอ่รองแก่ผูผ้ลิต ณ ตน้และกลางน า้  

 
ความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 
ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในท่ีนีห้มายถึง การมาของเทคโนโลยีออนไลนแ์ละระบบ

อินเทอรเ์น็ตท่ีมีทัง้ความเร็วระดบั ultrahigh speed และสญัญาณซึ่งแรงและครอบคลมุพืน้ท่ีมากกว่า
ในอดีต ในสมยัก่อนผูส้รา้งภาพยนตรเ์พียงพึ่งพาเทคโนโลยี 2 อย่าง ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการฉายในโรง
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ภาพยนตร ์และเทคโนโลยีส าหรบัการฉายส่วนบคุคล อย่างหลงัอยู่ในรูปของดีวีดีหรือวีซีดี หากเป็นใน
ยคุเก่า การฉายภาพยนตรใ์นครวัเรือนกระท าผ่านระบบวีเอชเอสเท่านัน้ บริษัทผลิตภาพยนตรไ์ทยจึง
ใชว้ิธีขายลิขสิทธ์ิลว่งหนา้ใหก้บัผูจ้ดัจ  าหนา่ยดีวีดีหรือวีซีดี เชน่ บรษิัท EVS Entertainment ซึ่งจะท าให้
ไดเ้งินค่าลิขสิทธ์ิค่อนขา้งสูงส าหรบัน ามาใชจ้่ายในการถ่ายท า หากเป็นงานยอดนิยมอย่างเช่น องค์
บาก หรือ ต้มย ากุ ้ง  เงินท่ีได้จากการขายสิทธ์ิล่วงหน้าอาจจะมากถึง 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของ
งบประมาณการผลิตทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดีวีดีหรือวีซีดีก าลงัหมดอิทธิพลเพราะผูบ้ริโภค
ไมน่ิยมการบรโิภคผา่นชอ่งทางดีวีดีหรือวีซีดีอีกตอ่ไป 

ความเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีเหตุมาจากการขยายตวัของวิธีชมภาพยนตร์
ผ่านช่องทางออนไลน ์โดยภาพยนตรจ์  านวนไม่นอ้ยอยู่ในช่องทางออนไลนอ์ย่างผิดกฎหมาย ท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถดาวนโ์หลดไฟลภ์าพยนตรไ์วด้ไูดโ้ดยไมเ่สียคา่ใชจ้่ายใดๆ หลาย website ในประเทศ
ไทยละเมิดลิขสิทธ์ิผูผ้ลิตดว้ยการน างานภาพยนตรท์ัง้ของตา่งประเทศและภาพยนตรไ์ทยออกเผยแพร่
โดยไม่ช  าระคา่ใชจ้่าย นั่นส่งผลใหผู้บ้ริโภคเทความสนใจมายงัการรบัชมผา่น website ดงักล่าว ท าให้
รายไดข้องผูผ้ลิตภาพยนตรล์ดนอ้ยลงไปตามอัตราส่วน ปรากฏการณภ์าพยนตรเ์ถ่ือนนีอ้าจส่งผล
กระทบตอ่งานตา่งประเทศบา้ง แตไ่มม่ากเทา่งานของประเทศไทย เพราะภาพยนตรต์า่งประเทศหลาย
เรื่องมีลกัษณะเฉพาะในเชิงประสบการณก์ารรบัชม หลายงานมีความอลงัการมากเพียงพอท่ีจะบงัคบั
ใหผู้ช้มตอ้งเลือกชมในโรงภาพยนตรเ์ทา่นัน้ เพ่ือสนองตอบตอ่ความตอ้งการอรรถรสหรือประสบการณ์
ความบนัเทิงของตวัเอง ในขณะท่ีภาพยนตรไ์ทยหลายเรื่องไมไ่ดใ้ชเ้ทคนิคพิเศษ หรือใสค่วามหวือหวา
มากเท่างานต่างประเทศ ภาพยนตรไ์ทยจึงกลายเป็นงานท่ีผูบ้ริโภคจ านวนมากเห็นว่าควรชมผ่าน
ช่องทางท่ีถกูท่ีสดุหรือไม่ตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายใดๆ งานภาพยนตรไ์ทยท่ีจะรอดจากกระแสความคิดเช่นนี ้
ได ้คืองานท่ีอยู่ในความนิยมอย่างแพรห่ลายจนผูช้มรูส้ึกว่าตอ้งรบัชมในโรงภาพยนตรเ์ท่านัน้ เพ่ือเสพ
ประสบการณค์วามสนกุแลว้น ามาแบง่ปันในวงสนทนาของแฟนภาพยนตร ์

การเติบโตของเทคโนโลยีออนไลนย์งัมาพรอ้มกบัพฒันาการโทรศพัทมื์อถือท่ีเรียกว่า “สมารท์
โฟน” อนัมีระบบการท างานตา่งๆ ท่ีครอบคลมุกิจกรรมส่วนใหญ่ของมนษุย ์ดว้ยความเป็นสมารท์โฟน 
ผูใ้ชไ้ม่เพียงติดต่อส่ือสารกับคนรูจ้ักหรือใชส้นทนาในกิจการต่างๆ เท่านัน้ แต่สามารถใช้มือถือท า
กิจกรรมสนัทนาการอ่ืนๆ เช่น การอ่าน การเล่นเกม รวมไปถึงการชมคลิปวีดีโอและภาพยนตร ์ในแง่
หลงันี ้สมารท์โฟนท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกสะดวกสบายและมีอ านาจในการเลือกบริโภคมากกว่ายึดติดกับ
การชมภาพยนตรใ์นโรงเป็นหลกั เพราะฉะนัน้ผูบ้ริโภคจ านวนมากจึงเลือกชมภาพยนตรผ์่านช่องทาง
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มือถือ โดยงานสว่นใหญ่อาจเป็นงานท่ีหามาไดโ้ดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ย นอกจากนี ้ความบนัเทิงผา่นมือถือ
ยงัแยง่ความสนใจผูช้มไปจากตวัส่ือภาพยนตรเ์อง เพราะผูบ้รโิภคสามารถใชมื้อถือเลือกชมรายการวา
ไรตีต้า่งๆ มิวสิควีดีโอ สารคดี หรืองานบนัเทิงรูปแบบอ่ืนอย่างไม่จ  ากัด เท่ากบัว่าสมารท์โฟนส่งผลให้
ระบบการชมภาพยนตรใ์นโรงสั่นคลอนและยงัอาจลดทอนพลงัความสนใจส่ือภาพยนตรไ์ปพรอ้มกนั 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีออนไลนแ์ละมือถือยงัไม่ใช่ปรากฏการณ์ท่ีทรงอิทธิพลมากเท่ากับ
ช่องทางบริโภคท่ีถกูลิขสิทธ์ิอย่าง “เน็ตฟลิกซ”์ (Netflix) เพราะการมาของเน็ตฟลิกซส์ั่นสะเทือนวงการ
ภาพยนตรไ์ม่มากก็นอ้ยดว้ยเหตวุ่า เน็ตฟลิกซไ์ม่เพียงฉายภาพยนตรอ์ย่างถกูกฎหมาย หรือเรียกเก็บ
คา่บริการในราคาย่อมเยาจนกลายเป็นช่องทางยอดนิยมของผูบ้ริโภค แตย่งัเลือกผลิตภาพยนตรแ์ละ
ผลงานซีรีสเ์ป็นของตวัเอง งานทกุชิน้ของเน็ตฟลิกซไ์ม่สามารถหาชมไดโ้ดยง่ายจากช่องทางอ่ืน ทัง้ยงั
มีลกัษณะอนัถูกจริตผูช้มทั่วไป นั่นเป็นแรงดึงดดูใหผู้บ้ริโภคสนใจบริการของเน็ตฟลิกซม์ากขึน้ดว้ย
เป็นระบบ VOD หรือ Video On Demand ท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษตรงความหลากหลายของเนือ้หาความ
บนัเทิง (เน็ตฟลิกซมี์ทัง้ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน ์ซีรีสจ์ากหลายประเทศ) อิสระในการรบัชม ช่อง
ทางการรบัชม ซึ่งสามารถเป็นไดท้ัง้โทรทศันร์ะบบดิจิทลั คอมพิวเตอร ์หรือมือถือ บางครัง้เน็ตฟลิกซ์
อาจจะน าภาพยนตรข์องตวัเองปล่อยในโรงภาพยนตร์ก่อนเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ช้มไดส้มัผสักบัอรรถรส
ตามธรรมเนียมของส่ือภาพยนตร ์แลว้จงึน ามาเผยแพรผ่า่นเครือขา่ยของตวัเอง 

ปรากฏการณ์เช่นเน็ตฟลิกซไ์ม่ใช่ปรากฏการณ์ท่ีเห็นได้เฉพาะในประเทศไทย กระทั่งใน
สหรฐัอเมรกิา ผูผ้ลิตภาพยนตรต์อ้งรบัมือกบัเน็ตฟลิกซด์ว้ยเชน่กนั ยอดรายไดภ้าพยนตรห์ลายเรื่องใน
สหรฐัอเมริกาต ่ากว่าท่ีเคยเป็นมา แมว้่าภาพยนตรบ์างแนว เช่น ซูเปอรฮี์โร่ ท าสถิติทางรายไดม้ากขึน้
เรื่อยๆ นั่นหมายความว่าคนอเมริกันเลือกดเูฉพาะภาพยนตรท่ี์เป็นงานระดบัใหญ่จริงๆ หากเป็นงาน
ขนาดกลางหรือเล็ก จ านวนผูช้มจะนอ้ยลงไปดงัสะทอ้นจากยอดรายไดข้องแตล่ะเรื่อง นั่นท าใหบ้ริษัท
ตา่งๆ เลือกใชก้ลยทุธใ์หม่ๆ  เพ่ือพยงุธุรกิจของตวัเอง บางบรษิัทใชว้ิธีการฉายโรงท่ีมีลกัษณะคือฉายใน
โรงปกติ 7 วนั จากนัน้ เปล่ียนเป็นระบบออนไลนท์นัที น่ีเป็นการบีบใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกช่องทาง
การชม หากผูบ้ริโภคอยากสัมผัสบรรยากาศแบบโรงภาพยนตรต์อ้งเขา้ชมภายใน 7 วันแรกเท่านัน้ 
เพราะหลังจากนั้นจะกลายเป็นระบบออนไลน์ แต่การฉายตามแนวทางนี ้แสดงให้เห็นว่า  งาน
ภาพยนตรข์นาดกลางและเล็กเริ่มมีโอกาสรอดในธุรกิจยากขึน้ เพราะการจะชิงความสนใจผูช้มมาได้
ตอ้งอาศยังานท่ีมีเนือ้หาตอ้งใจตลาดเท่านัน้ เช่น เป็นงานแฟนตาซี มีลกูเล่นดา้นบทมากจนจบัความ
สนใจผูช้มได ้และตอ้งเป็นงานท่ีแตกตา่งจากงานประเภทธรรมเนียมนิยมใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 



85 

ดว้ยเหตขุา้งตน้ บริษัทภาพยนตรใ์นประเทศไทยจึงอยู่ในช่วงคาดการณท์ิศทางเทคโนโลยีใน
อนาคต หลายบริษัทหนัมาศึกษาและใส่ใจช่องทางการฉายแบบออนไลน์อย่างเต็มตวั อย่างไรก็ดี มี
ความเห็นว่าประเทศไทยยงัไม่พรอ้มส าหรบัพฒันาการดา้นการฉายผ่านช่องทางออนไลน ์เน่ืองจาก
เทคโนโลยีของคนไทยยงัขาดความกา้วหนา้โดยเฉพาะในเรื่องความสรา้งสรรคแ์ละกลยทุธก์ารตลาด 
บางบริษัทเพียงค านึงว่าการฉายแบบออนไลนเ์ป็นเรื่องท่ีซับซอ้นเกินไป และยากเกินกว่าจะบริหาร
จัดการ เพราะฉะนัน้บุคลากรในวงการมองว่า จุดเริ่มท่ีแทจ้ริงของการรบัมือความเปล่ียนแปลงใน
ประเทศไทยอาจเป็นการเปล่ียนทศันคติ ทกุคนตอ้งเห็นรว่มกนัก่อนว่าเทคโนโลยีออนไลนไ์ม่สามารถ
ตา้นทานได ้จ าตอ้งมีการหารือเพ่ือรบัมืออย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้ มีเสียงเรียกรอ้งใหภ้าครฐัสรา้ง
เครือข่ายการจ าหน่ายผ่านระบบดิจิทัล โดยรัฐอาจตอ้งสนับสนุนให้ผู้คนท าธุรกิจแบบสตารท์อัพ
เก่ียวกบัโครงสรา้งเหล่านี ้เพ่ือรองรบัระบบการฉายงานของคนไทยโดยเฉพาะ เพราะหากไมใ่ชช่อ่งทาง
ของคนไทยเอง ผู้ผลิตภาพยนตรต์อ้งอาศัยการยืมฉายช่องทางยอดนิยมอย่างเช่น เน็ตฟลิกซ์ ซึ่ง
ปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมแลว้ และในปีพ.ศ. 2562 ธุรกิจเน็ตฟลิกซไ์ดพ้ยายามเขา้หาองคก์รระดบัรฐั
ของไทย เพ่ือขอท าสญัญาความรว่มมือผลิตงานเผยแพรผ่่านเครือข่ายของทางบริษัท โดยใหเ้ป็นงาน
ซึ่งก ากับโดยคนไทย มีเนือ้หาความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ แต่ลิขสิทธ์ิตอ้งเป็นของทางบริษัทเท่านัน้ 
อยา่งไรก็ดี น่ียงัเป็นประเดน็ท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา อีกค าถามท่ียงัรอค าตอบจากหลายภาคส่วนคือ
สดุทา้ยแลว้ ทิศทางการฉายของประเทศไทยในส่วนท่ีขอ้งเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมยัใหมค่วรเป็นเชน่ไรทัง้
ในเรื่องกายภาพของการฉายและระบบธุรกิจการตลาด 
 

โอกาสในการเขา้ถงึทนุ 
โอกาสในการเขา้ถึงทนุในบริบทนีห้มายถึงโอกาสของฝ่ายผลิตภาพยนตร ์ขณะท่ีทนุหมายถึง

งบประมาณส าหรับการผลิตตัง้แต่ขั้นการพัฒนาบทไปจนถึงขั้นหลังการผลิต โดยทุนการผลิตใน
ประเทศไทยสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ทนุจากธุรกิจเอกชนและทนุจากภาครฐั 

อย่างท่ีไดอ้ภิปรายไวใ้นช่วงก่อนหนา้ ทนุอย่างแรกอาจมาจากบริษัทผูผ้ลิตภาพยนตรเ์องหรือ
อาจจะเป็นธุรกิจอ่ืนซึ่งสนใจสนับสนุนการผลิตภายใตเ้ง่ือนไข คือใหผู้ผ้ลิตช่วยโฆษณาสินคา้และ
บริการของทางบริษัท ทุนจากบริษัทผลิตภาพยนตรใ์นยุคปัจจุบันหาไดย้ากกว่าในยุคเฟ่ืองฟูของ
ภาคอตุสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคภาพยนตรไ์ทยซบเซาลงไปมาก ส่วนแบง่ตลาดของ
ภาพยนตรไ์ทยในประเทศลดนอ้ยลงไปอย่างตอ่เน่ืองจนถึงจดุวิกฤตในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งภาพยนตรไ์ทย
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มีส่วนแบง่การตลาดภายในท่ีตวัเลข 10% เท่านัน้ ท่ีเหลือเป็นของงานภาพยนตรจ์ากต่างประเทศโดย
เฉพาะงานฮอลลีวดู เม่ือเป็นเช่นนี ้เจา้ของธุรกิจผลิตภาพยนตรห์ลายรายจึงไม่กลา้อนมุตัิงบประมาณ
ส าหรบัโครงการผลิตใหม่ๆ เวน้เสียแต่ผูน้  าเสนอโครงการสามารถพิสูจนไ์ดว้่าตวัโครงการมีศกัยภาพ
และสามารถท าผลประโยชนท์างการตลาดไดอ้ยา่งไร  

นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจท่ีรดัตวัท าใหบ้ริษัทตอ้งค านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะตามมาจน
กลายเป็นความระมดัระวงักวา่ท่ีควร งบลงทนุการผลิตภาพยนตรใ์นสมยัก่อนอยูท่ี่ 15 ถึง 30 ลา้นบาท
โดยเฉล่ีย แตปั่จจบุนั เงินลงทนุโดยเฉล่ียจะไมเ่กินไปกว่า 15 ลา้นบาท หากเป็นตวัเลขมากท่ีสดุจะตก
อยู่ท่ี 20 ลา้นบาทโดยประมาณ และแมว้่าเพดานงบลงทุนจะนอ้ยลงไป บริษัทเจา้ของทุนก็จะยังไม่
ปลอ่ยงบของตวัเองออกมาโดยง่าย หากเป็นผูผ้ลิตหนา้ใหม่โอกาสเขา้ถึงงบประมาณท่ีวา่จะมีคอ่นขา้ง
นอ้ยจนแทบเป็นไปไม่ได ้เพียงผูผ้ลิตหนา้เก่าเท่านัน้ท่ีทางบริษัทใหค้วามไวว้างใจ แตปั่ญหาท่ีตามมา
จากการพึ่งพาบคุลากรเดมิๆ คือมมุมองการผลิตอาจจะขาดความกา้วหนา้ตา่งจากคนท างานหนา้ใหม่
ท่ีเตบิโตมากบัมมุมองรว่มสมยั ทวา่ประสบการณท่ี์นอ้ยเกินไปอาจสรา้งความเส่ียงทางธุรกิจในสายตา
ของผูอ้อกทนุ ผูผ้ลิตในยคุปัจจบุนัจึงใชว้ิธีระดมทนุจากธุรกิจหลายแหง่แทนท่ีเพ่ือรวมงบประมาณการ
ผลิตใหเ้พียงพอ กรณีภาพยนตรย์อดนิยมเรื่องหนึ่งก็เกิดจากการรว่มลงทนุระหว่างเอกชนจ านวนมาก
ถึง 7 ราย เป็นกลุ่มบริษัทผลิตงานบันเทิงและสถานีโทรทัศน ์ความส าเร็จของเรื่องดังกล่าวท าให้
คาดการณว์า่การหาทนุผลิตภาพยนตรใ์นอนาคตจะพึ่งแนวทางรว่มลงทนุเป็นส าคญั 

ส าหรับงบประมาณจากภาครัฐ แหล่งข้อมูลประเภทสัมภาษณ์ทั้งหมดชีใ้ห้เห็นข้อจ ากัด
บางอยา่งของรฐั เป็นขอ้จ ากดัท่ีไมเ่อือ้ตอ่การเดนิหนา้งานผลิตของภาควิชาชีพ ประกอบไปดว้ย 

- ปรมิาณเงินสนบัสนนุการผลิตในแตล่ะปีจากภาครฐัมีจ านวนนอ้ย เพราะงบประมาณ
ท่ีรัฐจัดสรรให้แก่ภาควิชาชีพอยู่ ท่ีหลักสิบล้านบาท ตัวเลขจ านวนนีไ้ม่สามารถ
ครอบคลมุงานผลิตขนาดใหญ่หรือสรา้งงานท่ีมีสีสนัตามความตอ้งการตลาดได ้และ
ผูร้บัทนุตอ้งมีจ  านวนจ ากดัตามไปดว้ย 

- ความทุ่มเทต่อวงการภาพยนตรย์งัไม่ชดัเจน เน่ืองจากรฐับาลไม่เคยประกาศใหก้าร
พฒันาภาพยนตรเ์ป็นวาระแห่งชาติ เม่ือเป็นดงันี ้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงยงัไม่
ปรากฏอยา่งจรงิจงัและความตอ้งการจดัสรรทนุเพ่ือการพฒันาอย่างเป็นระบบก็ไม่ได้
รบัการผลกัดนั 
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- เง่ือนไขการให้ทุนสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมประเภทของภาพยนตร์ เน่ืองจาก
ภาพยนตรไ์ทยหลายเรื่องท่ีไดร้บัความสนบัสนุนจากรฐับาล (แมไ้ม่ใช่ในแง่ของการ
ผลิต อาจเป็นการส่งเสริมการตลาด) มกัเป็นภาพยนตรท์นุต ่าประเภทอิสระ และงาน
กลุ่มนีห้ลายเรื่องไม่ใช่งานท่ีก่อมลูคา่ทางเศรษฐกิจวฒันธรรมโดยตรงเพราะเป็นงาน
เชิงวิพากษ์สังคมมากกว่าจะมุ่งเน้นการน าเสนอสินค้าและบริการ ขณะท่ีงานอีก
หลายเรื่องอาจจะส่งผลต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจแตข่าดการสนบัสนุน ผูใ้หข้อ้มลูบาง
รายเห็นว่ารัฐบาลอาจต้องวางยุทธศาสตร์การสนับสนุนท่ีเป็นประโยชน์แก่งาน
หลากหลายประเภทดว้ยการอนุมัติทุนสนับสนุนงานกระแสหลกัควบคู่กับงานนอก
กระแส เพราะผูช้มภาพยนตรแ์ต่ละกลุ่มแตกต่างกัน การเขา้ถึงผูช้มภาพยนตรท์ุก
กลุม่ดว้ยงานอนัหลากหลายจะเป็นการเหมาะสมท่ีสดุ  

- ยุทธศาสตรก์ารออกทุนขาดความหลากหลาย หมายความว่ารฐับาลยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ทนุตามความจ าเป็นของสายงานอย่างท่ีกระท ากนัจนเป็นประจ าในตา่งประเทศ เช่น 
ทนุสนบัสนนุการผลิต ทนุพฒันาบท ทนุช่วยเหลือบางส่วน ทนุสนบัสนนุการเผยแพร่ 
ทนุส าหรบัคนท างานหนา้ใหม ่เป็นตน้ หากมีการแบง่ประเภททนุ การพฒันาในแต่ละ
จดุตามประเภทของทนุจะมีความเขม้ขน้ในตวัเอง 
 

นอกจากนี ้ทุนการผลิตท่ีรฐัจดัสรรใหใ้นแต่ละปีอยู่ในรูปของการแข่งขนัท่ียากแก่การเขา้ถึง 
เช่น การจดัสรรผ่านหน่วยงานในสงักัดของกระทรวงวฒันธรรม เรียกว่า “กองทนุพฒันาส่ือปลอดภัย
และสรา้งสรรค”์ ซึ่งไมเ่พียงจดัสรรเงินการผลิตใหแ้ก่ส่ือภาพยนตรเ์ท่านัน้แตร่วมถึงส่ือบนัเทิงอ่ืนๆ และ
โครงการวิจัย ความหลากหลายในแง่ของการอนุมัติทุน รวมทัง้กระบวนการพิจารณาท่ีตอ้งใชเ้วลา
ไม่ไดส้รา้งแรงจูงใจใหผู้ผ้ลิตภาพยนตรอ์ยากด าเนินการขอทุนตามช่องทางดงักล่าว ความพยายาม
กระจายทนุไปยงัหลายๆ โครงการท าใหส้่วนแบง่ของแตล่ะทนุอยู่ในระดบัท่ีอาจต ่าเกินกว่าจะน ามาใช้
ผลิตภาพยนตรข์นาดกลางหรือใหญ่ท่ีตอ้งใชง้บการผลิตระดบัหลายลา้นบาท 

อยา่งไรก็ดี ค  าวา่ “ทนุ” ยงัมองไดอี้กแง่ นอกจากทนุท่ีอยูใ่นรูปงบประมาณแลว้ ทนุยงัสามารถ
รวมไปถึงเครื่องไมเ้ครื่องมือการถ่ายท า หากเทียบกบัประเทศเกาหลีใต ้ยงัไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใด
พรอ้มจะใหยื้มอปุกรณถ์่ายท าส าหรบัคณะท างานท่ีอตัคดัดา้นการเงินหรือปล่อยเช่าอุปกรณใ์นราคา
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ย่อมเยา ซึ่งส่งผลใหก้ารท างานของคณะถ่ายท าท่ีมากความสามารถแตข่าดโอกาสตอ้งติดขดั อาจถึง
ระดบัท่ีเกินกวา่จะแกไ้ขโดยล าพงั 

รายละเอียดขา้งตน้ท าใหม้องไดว้่าโอกาสในการเขา้ถึงทนุผลิตของประเทศไทย ไม่ว่าจะในรูป
ตวัเงินหรืออปุกรณอ์ยู่ในระดบัต ่า ในสายตานกัวิชาชีพบางท่าน อตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย
จงึไมไ่ดมี้ตวัตนชดัเจนและงานภาพยนตรท่ี์สมัผสัไดส้่วนใหญ่ไมไ่ดเ้กิดจากความเป็นอตุสาหกรรม แต่
มาจากความพยายามของปัจเจกชนแต่ละราย ซึ่งประสบความส าเร็จดว้ยสมรรถนะในการท างาน
รวมทัง้การระดมทนุของตวัเองเป็นส าคญั 
 
 ความเกี่ยวขอ้งกบัภาครฐั  

องคค์วามรู้ในส่วนนีช้่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมการผลิต
ภาพยนตร ์โดยระดบัความสัมพนัธท่ี์คน้พบจะช่วยท าความเขา้ใจเรื่องการบงัคบัใช้ยุทธศาสตรก์าร
สง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

หน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายให้ข้องเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือกระทรวง
วฒันธรรม เน่ืองจากภาครฐัพิจารณาใหภ้าพยนตรเ์ป็นผลิตผลทางวฒันธรรมอยา่งหนึ่ง ทัง้ยงัท าหนา้ท่ี
เผยแพร่ รวมทัง้ส่งเสริมวฒันธรรมไทย แต่ขอ้มูลจากผูบุ้คลากรในวงการภาพยนตรบ์่งชีว้่าความขอ้ง
เก่ียวระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางกระทรวงฯ แทบจะไม่สามารถอธิบายได้ เน่ืองจากปรากฏ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างทัง้สองฝ่ายนอ้ยมาก ขา่วคราวความเคล่ือนไหว หรือแผนงานพฒันาท่ีประกาศโดย
กระทรวงวฒันธรรมไมไ่ดผ้า่นการรบัรูข้องคนท างานภาพยนตร ์อยา่งไรก็ตาม ตวัแทนภาคอตุสาหกรรม
บางทา่นใหข้อ้มลูวา่ไดร้บัเลือกใหไ้ปชว่ยงานดา้นภาพยนตรก์บัทางกระทรวงฯ เป็นระยะ ไดแ้ก่ การท า
โครงการอบรม การรา่งแผนยทุธศาสตร ์การถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารภายในใหแ้ก่ขา้ราชการกระทรวงฯ 
ฯลฯ ดงันัน้ ทัง้สองฝ่ายจึงไม่ไดท้  างานแยกขาดจากกนัอย่างสิน้เชิง แตร่ะยะห่างอาจจะมาจากปัญหา
การส่ือสารและขอ้จ ากดัการท างานบางอยา่ง 

เม่ือถามถึงยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) กว่า 90% ของผูใ้หข้อ้มูลเอ่ยว่าเพียงแค่รูจ้ักยุทธศาสตร์ บางคนเพียงไดย้ินช่ือแต่ไม่ทราบ
รายละเอียด ทัง้หมดบอกว่ายงัไม่เห็นการบงัคบัใชท่ี้มีผลตอ่การท างานในวงการภาพยนตร ์แมก้ระนัน้ 
วงการภาพยนตรก็์ไม่ไดเ้ดินหนา้ไปอย่างปราศจากองคก์รสนบัสนนุ เพราะมีการตัง้องคก์รขนาดใหญ่
อย่างนอ้ย 2 แห่งส าหรบัช่วยขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตรแ์ห่งชาติ
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และสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทย ทว่าเป็นองคก์รโดยนกัวิชาชีพและเอกชน อย่างไรก็ตาม องคก์รทัง้
สองไม่สามารถแสดงบทบาทแก้ไขปัญหาท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยเฉพาะในเรื่องของโรงฉาย
ภาพยนตร ์เพราะอ านาจตอ่รองของสมาพนัธ์ฯ ยงัไม่มากพอ สมาชิกสมาพนัธฯ์ บางส่วนก็คือตวัแทน
จากโรงภาพยนตร ์ถ้าเป็นสมาชิกหนา้ใหม่ย่อมไม่เป็นท่ีรูจ้กัหรือมีบารมีมากพอในการแก้ไขปัญหา 
ขณะท่ีสมาชิกรุน่เก่าตดิกบัความเกรงอกเกรงใจตอ่อ านาจทางธุรกิจท่ีอยูร่ว่มในสมาพนัธฯ์  

เม่ือปัญหารุมเรา้มากขึน้ สภาพการณข์องอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทยจึงเต็มไปดว้ย
ความวุน่วายและไรท้ิศทาง ทกุปี มีบคุลากรหนา้ใหมต่ดัสินใจเขา้วงการผลิตภาพยนตรเ์พียง 30% สว่น
ใหญ่จะไดส้ายสมัพนัธข์องคนรูจ้กัท่ีท างานในวงการอยู่แลว้เกือ้หนุน บคุลากรท่ีเหลือผนัตวัไปรบังาน
อิสระ รบัท าคลิปวีดีโอ งานโฆษณา และงานบนัเทิงอ่ืนๆ  

เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีวงการภาพยนตรค์าดหวงัคือความช่วยเหลือจากภาครฐัในแง่ของการช่วย
ฟ้ืนฟูโครงสรา้งอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง  คับคั่งดว้ยบุคลากรผู้มากคุณภาพซึ่งจะช่วยกัน
ขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมใหก้า้วหนา้ต่อไปใหท้ดัเทียมชาติชัน้น าอย่างสหรฐัอเมริกา เกาหลีใต ้ใน
การนี ้มีความคาดหวงัว่าภาครฐัควรจะตัง้หน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือท าหนา้ท่ีแกนน า และใชบ้คุลากรผู้
เขา้ใจกลไกภายในร่วมประสานงานดว้ย เพ่ือเกือ้หนุนปฏิบตัิการของรฐั ผูใ้หข้อ้มลูบางท่านอา้งกรณี
ต่างประเทศโดยยกว่าสายงานแต่ละแขนงจะรวมตวักันเป็นกลุ่มสมาคม เรียกว่า “สมาคมวิชาชีพ” 
ต่างประเทศท่ีรุดหนา้ในดา้นการผลิตภาพยนตรจ์ะมีกลุ่มช่างภาพรวมตวัเป็นสมาคมช่างภาพ กลุ่ม
ผูเ้ขียนบทรวมตวัเป็นสมาคมนกัเขียนบท เป็นตน้ หากคนท างานชาวไทยสามารถรวมตวัเป็นสมาคมได ้
จะสรา้งมาตรฐานการท างานบางอย่างเพ่ือช่วยเหลือใหค้นท างานไดยื้นหยดัในวงการต่อไป แต่เหนือ
อ่ืนใด การเป็นสมาคมจะง่ายต่อการประสานงานกับหน่วยงานภาครฐัเพราะมีความเป็นเอกภาพใน
ดา้นความคดิ/ความตอ้งการมากกวา่ประสานงานแบบตา่งคนตา่งท า  

แมก้ระนัน้ ขอ้มลูขา้งตน้ไม่ไดห้มายความว่ารฐับาลทอดทิง้วงการภาพยนตร์ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาอย่างสิน้เชิง เพราะสิ่งท่ีรฐับาลพยายามท าคือการช่วยโฆษณาประชาสมัพนัธง์านภาพยนตร์
ของไทย ไม่เพียงแตก่ระทรวงวฒันธรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการตา่งประเทศก็มีส่วนร่วม
ในการสง่เสรมิงานภาพยนตรไ์ทยในเชิงของการคา้เชน่กนั รายงานจ านวนมากระบวุา่ รฐับาลสนบัสนนุ
การน าผลงานภาพยนตรไ์ทยไปเผยแพร่ยงัเทศกาลต่างประเทศทุกปี  หรือกระทรวงวฒันธรรมจดัตัง้
โครงการอบรมพฒันานกัเขียนบทเพ่ือช่วยสรา้งคนรุน่ใหม่ท่ีจะรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลง ตวัอย่างอนั
เป็นรูปธรรมของการชว่ยเหลือท่ีวา่ไดแ้ก่ ความรว่มมือระหวา่งกรมสารนิเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 
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สมาพันธ์สมาคมภาพยนตรแ์ห่งชาติ มูลนิธิไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ในการน า
ภาพยนตรไ์ทยไปเปิดตลาดท่ีประเทศจีนในช่วงปี 2560 มีการฉายในงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ
เซ่ียงไฮท่ี้ไรก้ฎเกณฑด์า้นโควตา้ อีกตวัอย่างปรากฏในหลกัฐานคือประกาศกระทรวงวฒันธรรม เรื่อง 
ทนุสนบัสนนุโครงการหรือกิจกรรมดา้นภาพยนตรแ์ละวีดทิศันป์ระจ าปี 2561 ทนุนีใ้หก้ารสนบัสนนุงาน
ผลิตภาพยนตร ์และส่ือบนัเทิงอ่ืนๆ เชน่ ละครชดุ เพลงคาราโอเกะ มิวสิควีดโิอ แอนิเมชนั การออกแบบ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบตา่งๆ อย่าง เกม ส่ือเพ่ือการเรียนรู ้เนือ้หาบนโทรศพัทมื์อถือ อนัเป็นทนุท่ี
ใหแ้ยกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ก่อนการผลิต การผลิต หลังการผลิต การเผยแพร่ และกิจกรรมเก่ียวกับ
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน  ์สิ่งเหล่านีข้ดัแยง้กับการรบัรูข้องบุคลากรในวงการบางส่วนท่ีมองว่ารฐัไม่ได้
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ แต่มองไดว้่าปริมาณทนุอาจจะนอ้ยเกินไปส าหรบัการท างานระดบัมืออาชีพ 
หรือการสง่ตอ่ขา่วสารในวงการภาพยนตรย์งัไมมี่ประสิทธิภาพเพียงพอจนฝ่ายวิชาชีพพลาดขอ้มลู 

หากมองในแง่นี ้ควรสรุปว่ากระทรวงวฒันธรรมเองไดพ้ยายามแสดงบทบาทในการช่วยเหลือ
และส่งเสริมอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรข์องประเทศไทยในระดบัหนึ่ง แตอ่าจประสบกบัขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณ หรือการส่ือสาร 

ในส่วนของบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย พบว่าประกอบไปดว้ยประเด็น
เก่ียวกบัฝ่ายผลิต ผูช้ม ฝ่ายจดัฉาย รฐั และเทคโนโลยีดงัตอ่ไปนี ้  

 ความเป็นไปของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในทิศทางลบ เน่ืองจากผูช้มภาพยนตรไ์ทย
ลดลง การลงทนุจงึนอ้ยตามสดัส่วน ความขาดแคลนบทคณุภาพเป็นปัญหาใหญ่ของ
วงการผลิต สถานะของการเป็นผูผ้ลิตภาพยนตรไ์ม่สามารถด ารงอยู่ไดด้ว้ยตวัเอง
เพราะโอกาสก าไรนอ้ย ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งท าธุรกิจอ่ืนควบคูไ่ปดว้ย 

 คูแ่ข่งจากตา่งประเทศมีปริมาณมาก เน่ืองจากผูช้มชาวไทยชมชอบงานต่างประเทศ 
ปัจจบุนั เป็นช่วงของภาพยนตรวี์รบรุุษเหนือมนษุย ์งานจินตนาการ ซึ่งดู ต่ืนตาต่ืนใจ
และเหนือชัน้กวา่งานภาพยนตรไ์ทย 

 ความนิยมของผูช้มก าลังเป็นปัญหา เพราะผูช้มชอบงานต่างประเทศมากกว่าดว้ย
หลายสาเหต ุเช่น คา่บตัรเขา้ชมมีราคาแพงจนท าใหผู้ช้มตอ้งเลือกงาน หรือเพจดา้น
ภาพยนตรเ์นน้ส่งเสริมงานตา่งประเทศดว้ยการใหพื้น้ท่ีวิเคราะหว์ิจารณม์ากกว่างาน
ของไทย หรืองานถ่ายท าของต่างชาติเหนือกว่าของไทย ประกอบกับทศันะท่ีว่างาน
ภาพยนตรไ์ทยยงัดอ้ยพฒันา 
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 ระบบเซ็นเซอรใ์นประเทศไทยใช้การจัดเรตติง้ท่ียังมีลักษณะควบคุม มากกว่าจะ
ปล่อยเสรีตามระบบเรตติง้ ท าให้นักปฏิบัติการภาพยนตรรู์ ้สึกขาดอิสระในการ
สรา้งสรรคเ์รื่องราว หรือแตะประเดน็ทางสงัคมไมไ่ด ้

 โรงภาพยนตรเ์ก็บพืน้ท่ีฉายใหแ้ก่งานต่างประเทศมากกว่างานของไทย เพิ่มค่าบตัร
เขา้ชมจนมีราคาแพงส าหรบัคนชัน้กลาง-ล่างท าใหผู้ช้มเลือกชมงานมากขึน้ มีการหกั
สว่นแบง่คา่บตัรเขา้ชมในอตัราสงู และโยนภาระเรื่องคา่บ ารุงอปุกรณฉ์ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต
ภาพยนตร ์

 ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท าใหผู้บ้ริโภคสนใจการเสพงานผ่านโลกออนไลน์
มากขึน้ และเลือกบริโภคงานท่ีผิดลิขสิทธ์ิ ในขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภคบางกลุ่มเทความ
สนใจไปใหแ้ก่บริการของเน็ตฟลิกซซ์ึ่งภาคอตุสาหกรรมเช่ือว่าส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือก
ชมงานในโรงภาพยนตรน์อ้ยลง  

 โอกาสในการเขา้ถึงทุนของภาคการผลิตอยู่ในระดบัต ่า  ทุนทัง้ของภาคเอกชนและ
รฐับาลมีนอ้ยเกินกว่าจะผลกัดนัการพฒันางานผลิต ทัง้ยงัมีจ  านวนเงินนอ้ย ลกัษณะ
ทุนขาดความหลากหลาย หรือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการผลิต และบางช่องทาง
โดยเฉพาะทนุท่ีรฐัจดัสรรมีขัน้ตอน/เง่ือนไขมากเกินไป นกัวิชาชีพจึงตอ้งใชก้ารระดม
ทนุจากเอกชนหลายภาคสว่นแทนการของบประมาณจากบริษัทแหง่เดียว 

 ความเก่ียวข้องกับภาครัฐยังมีน้อย ทั้งท่ีภาครัฐมีเจตจ านงส่งเสริมงานพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์อนุมานไดว้่าเกิดจากช่องว่างในการประสานงาน หรือขาด
หนว่ยงานท่ีจะชว่ยภาครฐัเช่ือมโยง 

 
 4.1.2 บทวิเคราะหอุ์ตสาหกรรม 
 เนือ้หาขา้งตน้เป็นค าอธิบายลกัษณะของอตุสาหกรรมภาพยนตรจ์ากขอ้มลูของนกัวิชาชีพแต่
เสริมดว้ยขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้ห็นประเด็นปัญหาร่วมสมัย ความเปล่ียนแปลง และ
ความตอ้งการปรบัตวัของภาคอตุสาหกรรม ส่วนเนือ้หาในหวัขอ้นีเ้ป็นบทสรุปอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ดว้ยวิธี SWOT Analysis โดยอิงขอ้สรุปจากเนือ้หาแต่ละส่วนท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นส่วนก่อนหนา้ พบว่า
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องไทยประกอบไปดว้ยจดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคดงัปรากฏเนือ้หา
ในตาราง 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การพฒันาบท 
- ในบางครัง้อาจใช้การท างานแบบหมู่

คณะท าให้ช่วยกันปิดจุดอ่อนของบท 
และเร่งเวลาของการประพันธ์ใหเ้สร็จ
เรว็ขึน้  

- มีระบบและวิธีท างานตามแบบสากล 
2. การผลิต (ก่อนการผลิต / การผลิต / หลงัการ

ผลติ) 
- อาศยัระบบเตรยีมการและการแบง่สาย

งานตามหลกัสากล  
- คณะท างานรูจ้ักการท าตลาดตัง้แต่ขัน้

เตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาขาดทุน
แ ล ะ ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง โ ฆ ษ ณ า
ประชาสมัพนัธแ์ตเ่นิ่นๆ  

- ท า ง า นด้ว ยกา ร ระดมความ เห็ น
มากกวา่จะรบัค าสั่งทางเดียว  

- มีวิธีท างานในขัน้ถ่ายท าตามหลกัสากล  
- งานหลงัการผลิตเต็มไปดว้ยบคุลากรมี

ทักษะมากจ านวนและบุคลากรมี
เพียงพอ  

- งานหลงัการผลติมีบรกิารท่ีครอบคลมุ  
- งานหลังการผลิตมีความคล่องตัว มี

อิสระในการท างาน  
3. การจ าหนา่ย  

- บริษัทภาพยนตร์เตรียมพร้อมทาง
การตลาดเสมอเพื่อแกไ้ขสถานการณ์
ยามที่งานภาพยนตรล์ม้เหลวในการท า
ยอดผูช้ม 

1. การพฒันาบท 
- ยงัขาดความสรา้งสรรคใ์นสายตาผูผ้ลติ 

แต่ขณะเดียวกัน บทที่สร้างสรรค์อาจ
ไมไ่ดร้บัโอกาสใหต้อ่ยอดไปสูก่ารพฒันา
เป็นงานภาพยนตร์ด้วยเหตุผลทาง
การเงิน การละเมิดลขิสทิธ์ิบทภาพยนตร ์
และอื่นๆ 

2. การผลิต (ก่อนการผลิต / การผลิต / หลงัการ
ผลติ) 
- บางระบบใชก้ารท างานตามความรูส้ึก

และประสบการณข์องผูน้  าองคก์ร ท าให้
ขาดแบบแผนท่ีคาดเดาได ้

- งานผลติจ านวนมากไมม่ีคณุภาพ  
- ทุนการผลิตอาจไม่ต่อเนื่องจนส่งผลต่อ

การส่งมอบงานจากฝ่ายหนึ่งสู่อีกฝ่าย
หนึง่ 

3. การจ าหนา่ย  

- คุณภาพงานต ่าท าใหก้ารส่งออกไปยงั
ตลาดตา่งประเทศมีอปุสรรค 
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โอกาส อุปสรรค 

1. การพฒันาบท 
- มีอิสระในการท างานบางส่วน เปิด

โอกาสใหน้กัเขียนบทไดใ้ชจิ้นตนาการ
ความสามารถของตวัเองในการรงัสรรค์
บทประพนัธ ์ 

- เปิดโอกาสแก่คนหนา้ใหม ่
2. การผลิต (ก่อนการผลิต / การผลิต / หลงัการ

ผลติ)  
- มีรูปแบบการท างานที่หลากหลายใน

ส่วนของการอนุมัติทุนเพื่อเตรียมการ
ผลิต ช่วยเปิดโอกาสใหแ้ก่คณะท างาน
ไ ด้ท ด ลอ ง ข อทุ น ต า มช่ อ ง ท า งที่
เหมาะสม 

- บรษัิทผูผ้ลติอาจใหอ้ิสระในการท างาน  
- บริการหลังการผลิตมีอนาคตสดใส

เพราะรบัท างานใหแ้ก่งานหลายแขนง  
3. การจ าหนา่ย  

- มีตลาดต่างประ เทศสนใจในงาน
ภาพยนตรไ์ทย  

4. บรบิท 

- มีสถาบันที่ผลิตบุคลากรเพียงพอต่อ
ความต้องการสายงานต่างๆ ในการ
ผลิตภาพยนตร ์ทัง้งานเขียนบท งาน
ปฏิบตัิการ งานบรหิาร 

1. การพฒันาบท  
- นกัเขียนบทหนา้ใหมไ่รอ้  านาจตอ่รอง  
- งานวา่จา้งอาจมนีอ้ยท าใหธุ้รกิจดา้นบท

ไม่มั่นคง เมื่อขาดความมั่นคง งานส่วน
พัฒนาบทจึงขาดหลกัประกันเรื่องการ
สง่ตอ่งานได ้

2. การผลิต (ก่อนการผลิต / การผลิต / หลงัการ
ผลติ)  
- อาจต้องท างานผลิตตามใบสั่ งจาก

ลูกค้า ท่ีซื ้อลิขสิท ธ์ิล่วงหน้า ถือเป็น
อปุสรรคในดา้นศิลปะภาพยนตร ์ 

- งานหลังการผลิตอาจเจออุปสรรคใน
การให้บริการงานภาพยนตร์เพราะ
ปัญหาดา้นทนุ  

3. การจ าหนา่ย  
- ไดร้บัการกีดกันหรือประสบกับเง่ือนไข

การขอพืน้ฉายส าหรบัตลาดภายใน สาย
หนงัต่างจงัหวดัซือ้ขาดท าใหไ้มส่ามารถ
หาก าไรไดม้าก  

4. บรบิท 
- ทุนการผลิตมีน้อยเนื่องมาจากความ

นิยมภาพยนตรไ์ทยลดลงไปจากเดิม 
- นักวิชาชีพขาดความมั่นคงทางรายได ้

ต้องแสวงหาแหล่งรายได้อื่นเพื่อการ
ด าเนินชีวิต 

- งานยอดนิยมจากต่างประเทศมีจ านวน
มากเกินไป บีบพืน้ที่ทางการฉายของ
งานประเทศไทย  
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โอกาส อุปสรรค 
- การผลิตบคุลากรที่มีคณุภาพตามความ

ตอ้งการภาคอตุสาหกรรมยงัไมเ่พียงพอ 
- ผู้ชมเสื่อมความศรัทธาต่อภาพยนตร์

ไทย 
- การก าหนดเรตติง้ยงัมีความเครง่ครดัจน

จ ากัดพื ้นที่ทางความสร้างสรรค์ของ
ผูผ้ลติ 

- โรงภาพยนตรไ์ม่ให้โอกาสในการฉาย
งานเท่าของต่างประเทศ และพรอ้มจะ
ถอดออกจากโปรแกรมฉาย 

- เทคโนโลยีใหม่ๆ หันเหความสนใจ
ผู้บ ริ โภค ไปจากการบริ โภคในโรง
ภาพยนตร ์หรือกระทั่งการบริโภคงาน
ภาพยนตรไ์ทยอยา่งถกูกฎหมาย 

- ทุนสนบัสนุนการผลิตหรือกระบวนการ
ต่างๆ มีจ านวนน้อย เข้าถึงยาก หรือ
ยุง่ยากที่จะด าเนินการขอรบัทนุ 

- ปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐยังมีน้อย ท าให้
ปัญหาหลายๆ อย่างที่รฐัสามารถยื่นมือ
เข้ามาช่วยได้ไม่ได้รับการแก้ไขตาม
ความเหมาะสม 

- โครงสรา้งอตุสาหกรรมขาดความเสถียร 
การส่งต่องานจากหน่วยงานหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยงานอาจไม่ประสบผลอัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสภาพ
เศรษฐกิจดา้นภาพยนตรไ์ทย 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยด้วย SWOT 
Analysis 
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ตารางขา้งตน้บง่ชีว้่าอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขจ านวนมาก เป็นปัญหาภายนอก
ผสมกบัปัญหาภายใน หากการแกไ้ขประสบผล ปัญหาท่ีก าลงัประสบแปรเปล่ียนใหเ้ป็นโอกาสและจุด
แข็งของวงการภาพยนตร ์
 
4.2 ภาพรวมของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิัศน ์ระยะที ่3 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 รายงานผลการวิจยัสว่นนีมุ้ง่น  าเสนอความเขา้ใจเก่ียวกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแบง่ออกเป็น 2 หวัขอ้ย่อยคือความเป็นมา
ของแผนยุทธศาสตร์และสาระส าคัญของเนื ้อหาในแผนยุทธศาสตร์ หัวข้อแรกจะท าให้เข้าใจ
เปา้ประสงค ์รวมทัง้อิทธิพลของแผน หวัขอ้หลงัจะชว่ยใหเ้ห็นวตัถปุระสงคด์า้นการพฒันา รายงานผล
ทัง้หมดอิงขอ้มลูจากในเอกสารชัน้ปฐมภูมิคือตวัยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละ
วีดิทัศน  ์ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผสมกับข่าวสารท่ีเก่ียวข้องสกัดจากแหล่งข้อมูลท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ  
 

4.2.1 ความเป็นมาของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2654) 

เพ่ือท่ีจะทราบความเป็นมาของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จ าเป็นตอ้งวิเคราะหว์่า “อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์” ในมุม
ของรฐัคืออะไร  

หากยึดสาระในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 –  2564) ฉบับเผยแพร่โดยกระทรวงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใน
ความหมายของรฐัคืองานบนัเทิงกลุ่มโสตทศันท่ี์สรรคส์รา้งขึน้มา หรืออาจจะเป็นงานท่ีมีเฉพาะภาพ
หรือเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสามารถบริโภคในระดบัมวลชนได ้งานท่ีว่าจึงไม่ไดจ้  ากดัแคภ่าพยนตร ์
แต่ประกอบไปด้วยแอนิเมชัน ละครชุด เกม เพลงคาราโอเกะ มิวสิควีดีโอ และการออกแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ  ดังนั้น ยุทธศาสตรฯ์ ฉบับนีร้วมไปถึงฉบับก่อนหน้าจึงเหมารวม
ภาคอตุสาหกรรมบนัเทิงขนาดใหญ่ แมจ้ะมีค าวา่ “ภาพยนตร”์ เป็นค าเดน่ก็ตาม  
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 การสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นอดีตเป็นเรื่องของการคดักรองส่ือภาพยนตร์
ส  าหรบัเผยแพร่มากกว่าจะด าเนินการสนบัสนนุภาคการผลิตอย่างจริงจงั แตภ่าครฐัไดเ้ปล่ียนแนวคิด
การท างานจากธรรมเนียมนิยมไปสู่ปฏิบัติการแบบสากลในท่ีสุด เริ่มจากการร่างพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดให้ใช้วิธีการจัดระดับความเหมาะสมในการชม
ภาพยนตร/์รายการโทรทัศน ์เรียกว่า “rating system” อันเป็นก้าวย่างส าคญัท่ีท าใหก้ารตลาดของ
ภาพยนตรเ์ติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะการใชร้ะบบดงักล่าวหมายถึงการเปิดกวา้งส าหรบัความคิด
สรา้งสรรคม์ากกว่าจะบีบใหน้กัวิชาชีพท างานภายใตก้รอบความเห็นของผูมี้อ านาจ ในช่วงก่อนการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญัต ินกัวิชาชีพในอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศันต์อ้งท างานตามศกัยภาพ
ท่ีมี  ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่ เ ป็นรูปเป็นร่างเท่าปัจจุบันจวบจนมี การประกาศใช้
พระราชบญัญตั ิรฐับาลจงึเปล่ียนบทบาทตวัเองมาเนน้กระบวนการสนบัสนนุแก่ภาคอตุสาหกรรมมาก
ขึน้ แต่เพ่ือให้เจตจ านงของรัฐประสบความส าเร็จ คณะรัฐมนตรีจึงประชุมและลงมติเห็นชอบ
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์น าไปสูก่ารประกาศใชท้ัง้หมด 3 ฉบบั โดย 
2 ฉบบัแรกเรียกว่ายทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 1 (พ.ศ. 2552 – 
2554) และยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี  2 (พ.ศ. 2555-2559) 
ตามล าดบั 

สาระของทัง้ 2 ฉบบัมาจากความตอ้งการผลกัดนัใหภ้าพยนตรแ์ละส่ือโสตทศันอ่ื์นๆ พฒันาไป
เป็นเครื่องมือส าคญัในแง่ของการสรา้งเสริมความคิดและพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป รวมทัง้ใหปั้ญญาแก่สาธารณชนในการรูเ้ท่าทันโลกและเข้าใจวัฒนธรรมไทย อีก
แนวคิดหนึ่งคือความพยายามสรา้งอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันข์องประเทศไทยใหเ้ป็นหนึ่งใน
องคาพยพหลกัส าหรบัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ดงันัน้ การรา่งยทุธศาสตรฯ์ ทัง้ 2 ฉบบั
จงึมุง่เนน้ในเรื่องตอ่ไปนี ้ 

- การรว่มลงทนุระหวา่งประเทศ - บคุลากร 
- เทคโนโลยี - ความคดิสรา้งสรรค ์
- การผลิต/การถ่ายท า - การสง่เสรมิตลาด 
- โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัภาคการผลิต/

การบรโิภค 
- การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

เอื ้องานพัฒนาและแนวทางปกป้อง
คุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา 
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ด้วยเป้าประสงคท่ี์กว้างขวาง รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนีร้ับผิดชอบและ
ประสานความร่วมมือดา้นการพัฒนาภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนข์องชาติ ไดแ้ก่ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
กระทรวงการตา่งประเทศ สารตัถะของความรบัผิดชอบในแตล่ะกระทรวงมีดงัตอ่ไปนี ้

- กระทรวงวฒันธรรม รับผิดชอบภารกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการพัฒนา
บุคลากร การส่งเสริมการผลิต/เผยแพร่/บริโภค การร่วม
ลงทุนระหว่างภาคธุรกิจและอนุรกัษ์ส่ือภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศัน ์รฐับาลมองว่าภาพยนตรคื์อผลิตภณัฑท์างวฒันธรรม
อย่างหนึ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งไดร้ับการส่งเสริมบ ารุงและรักษา
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีดีงาม รวมทั้งตัวภาพยนตร์เองคือ
ส่ือกลางท่ีจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณท์างวัฒนธรรมของ
ชาติใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาชาวตา่งประเทศ กระทรวง
วฒันธรรมจงึตอ้งรบัหนา้ท่ีส่วนดงักลา่ว 

- กระทรวงพาณิชย ์ ท าหนา้ท่ีดา้นการสง่เสรมิตลาด การจดัจ าหนา่ย การเจรจา
ทางการคา้รวมทัง้การปกปอ้งคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัมอบหมายเพราะภาพยนตรไ์ม่เพียง
มีความเป็นผลิตภัณฑท์างวฒันธรรมเท่านัน้ แต่เป็นสินคา้
อย่างหนึ่งหรือพาณิชยศ์ิลป์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เศรษฐ กิจ ไทยทั้ง จากตลาดในประ เทศและ ตลาด
ตา่งประเทศ เพราะฉะนัน้ กระทรวงพาณิชยจ์ึงตอ้งช่วยเขา้
มาดแูลในเรื่องของการเปิดตลาดเพ่ือใหภ้าคอตุสาหกรรมมี
ความเขม้แข็งยิ่งขึน้ 

- กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 

มีหน้าท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแล และส่งเสริมการถ่ายท า
ภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย ดว้ยเห็นว่าการเขา้
มาถ่ายท าในประเทศไทย ถือเ ป็นภาคส่วนของการ
ประชาสมัพนัธก์ารท่องเท่ียว บคุลากรตา่งชาติซึ่งไดส้มัผสั
บรรยากาศการท างานในประเทศไทยจะกลายเป็นส่ือกลาง



98 

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กองถ่ายท าอ่ืนๆ ได้
ตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการ ท าใหเ้กิดเม็ดเงินจากตา่งชาติ ใน
ขณะเดียวกันผลงานภาพยนตรท่ี์มีฉากหลังเป็นประเทศ
ไทยจะช่วยเผยแพรภ่าพลกัษณค์วามเป็นไทยในแง่ของการ
ทอ่งเท่ียวดว้ย 

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

รบัผิดชอบทางดา้นการพัฒนาบุคลากรใหมี้สมรรถนะใน
การเขา้ถึงและปฏิบตัิการซอฟตแ์วรท่ี์มีลกัษณะเป็น digital 
content รวมทั้งผลักดันการเจรจาเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
digital content เพราะฉะนัน้บทบาทหน้าท่ีของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารอาจจะไม่ได้
เก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัส่ือภาพยนตรแ์ตเ่ป็นเรื่องของ digital 
content เป็นหลกั ไดแ้ก่ เกม หรือแอนิเมชนั 

- กระทรวงการตา่งประเทศ ท าหนา้ท่ีดา้นความสนับสนุนการใชส่ื้อภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทั ศ น์ป ร ะหนึ่ ง เ ค รื่ อ ง มื อ โฆษณาป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียว สินค้า/บริการ รวมทั้ง
เผยแพรภ่าพลกัษณแ์ละเกียรติภูมิของประเทศไทยเพ่ือจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจท่ีดีกับต่างชาติและส่งเสริมวฒันธรรม
สมัพนัธร์ะหวา่งประเทศใหดี้ยิ่งขึน้ 

 
เพราะฉะนัน้ยทุธศาสตรฯ์ 2 ฉบบัแรกมีเนือ้หาซึ่งขบัเคล่ือนโดยหน่วยงานทัง้ 5 เม่ือใกลส้ิน้สดุวาระการ
ใช้งานยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี 2 รัฐบาลจึงได้พิจารณาความส าคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันอี์กครัง้ จนเห็นวา่ยทุธศาสตรฯ์ จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการสานตอ่ ดว้ยเหตผุลหลกัคือ
การพฒันาจะเปิดโอกาสใหง้านบนัเทิงเสริมสรา้งภาพลกัษณใ์หแ้ก่ประเทศต่อไป และน าประเทศไทย
ไปสู่ความร่วมมือกับต่างชาติ นอกจากนี ้ยงัเป็นเรื่องของการใชง้านภาพยนตรแ์ละวีดิทศันเ์พ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ  
 ก่อนการพิจารณาดงักลา่ว พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ไดมี้ค าสั่งอนัวา่ดว้ยงานพฒันาอตุสาหกรรมบนัเทิงดงัตอ่ไปนี ้ 
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- ค าสั่ งในวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับภาระเก่ียวกับการปรับ
มาตรฐานภาพยนตร์ ละคร และส่ือบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์อ่ืนๆ  ให้มีคุณภาพเทียบเท่า
ต่างประเทศ แต่ตอ้งเนน้เรื่องการสรา้งค่านิยมของคนไทยโดยให้ช่วยรกัษาประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรมประเพณี ความภาคภูมิใจในชาติของตวัเอง และส่งเสริมความสมานสามคัคีโดยดู
แนวทางของประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่ น  

- ขอ้สั่งการในวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ใหฝ่้ายสงัคมจิตวิทยาโดยกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาร่วมกับกระทรวงวฒันธรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการผลิตส่ือภาพยนตร์
เพ่ือสง่เสรมิและเผยแพรภ่าพลกัษณ ์วฒันธรรม แหลง่ทอ่งเท่ียวของประเทศไทย  

- งานมอบหมายในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2558 โดยสั่งการในฐานะนายกรฐัมนตรี ใหก้ระทรวง
การทอ่งเท่ียวและกีฬาและกระทรวงวฒันธรรมรว่มกบัผูป้ระกอบการก าหนดแนวทางการสรา้ง
มลูคา่เพิ่มจากวฒันธรรมไทยและผลกัดนัการเผยแพรผ่ลิตภณัฑด์า้นวฒันธรรมโดยรวมไปถึง
งานบนัเทิงกลุ่มโสตทศัน ์ไดแ้ก่ ภาพยนตรแ์ละละครโทรทศันไ์ปยงัตลาดตา่งประเทศ โดยให้
ใชก้ารถอดบทเรยีนของประเทศเกาหลีใตซ้ึ่งประสบความส าเรจ็อยา่งมากในตลาดสากล  

ทัง้หมดนีเ้ป็นเหตปัุจจยัท่ีช่วยแรงผลกัดนัใหเ้กิดยุทธศาสตรฯ์ ฉบบัท่ี 3 โดยมีสาระดา้นการยกระดบั
งานบนัเทิง ขณะท่ีสาระอีกหลายส่วนยกมาจากเนือ้ความในยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 เพ่ือ
คงความตอ่เน่ืองในการพฒันา  
 อย่างไรก็ตาม สาระของยุทธศาสตรฯ์ ฉบบัท่ี 3 มาจากผลการด าเนินงานพฒันาและความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ณ เวลาปัจจุบันดว้ย โดยคณะกรรมการยกร่างได้ทบทวนสภาพการณ์ของ
ภาคอุตสาหกรรมระหว่างการบงัคบัใช้ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2552-2554) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของแผน การ
ทบทวนชีใ้หเ้ห็นความส าเร็จในระดบัท่ีชวนใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ ดงัเช่นในปีพ.ศ. 2552 อุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจท่ี 26,184 ลา้นบาท ซึ่งถือเป็นตวัเลขแห่งความส าเร็จท่ีหลายฝ่าย
ใหค้วามส าคญั ตอ่มาในปีพ.ศ. 2554 รายไดจ้ากอตุสาหกรรมภาพยนตรเ์พิ่มมาอยูท่ี่ 26,993 ลา้นบาท 
แต่ 3 ปีให้หลัง รายไดข้องอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนข์องประเทศไทยเฉพาะในส่วนการ
ด าเนินธุรกิจทั่วไป ไมน่บัรวมรายไดข้องอตุสาหกรรมโทรทศันแ์ละอตุสาหกรรมดนตรี กลบัเพิ่มมาอยู่ท่ี
ตวัเลข 57,700 ลา้นบาท ตวัเลขนีม้าจากการส ารวจโดยสมาพนัธส์มาคมภาพยนตรแ์หง่ชาต ิอยา่งไรก็
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ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่าตวัเลขดงักล่าวมาจากการผลิตงานภายในประเทศ หรือเป็นตวัเลขท่ีบ่งชี ้
ตลาดการบรโิภคในประเทศไทยทัง้หมดท่ีนบัรวมการชมงานของตา่งประเทศเขา้ไปดว้ย 
 ข้อคน้พบท่ีทางคณะท างานร่างยุทธศาสตร์ฯ ไดร้ับยังรวมไปถึงเรื่องของพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ท าใหท้ราบว่าการบริโภคงานบนัเทิงกลายเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็ว ช่วยกระตุน้
การบริโภคดา้นงานบันเทิงจากต่างประเทศ แต่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลก็ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไปจากเดิมมากมาย เช่น การบริโภคส่ือออนไลนโ์ดยไมเ่สียคา่ใชจ้่ายอนั
เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิผู้ผลิต น่ีจึงเป็นอีกหนึ่งท่ีมาของการสรา้งสาระในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) นั่นหมายความว่าภาครฐัไดม้องทิศทางการ
พฒันาของภาคอตุสาหกรรมว่าจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทนัสมยัอยา่งไร 
ทัง้นี ้เพ่ือเพิ่มเติมสมรรถนะในการแข่งขนัใหแ้ก่อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันข์องประเทศไทย 
โดยรฐัมุ่งหวังว่าการพัฒนาจะมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกับความเป็นจริงและใหผ้ลในเชิงปฏิบตัิการ
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะอย่างไร เปา้หมายสงูสุดของการพฒันาคือการท าใหป้ระเทศไทยยกระดบั
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอาเซียนและเป็นแหล่งทางด้าน กิจการ
ภาพยนตรแ์ละวีดทิศันข์องโลก 

หากประมวลจากข่าวของกระทรวงวฒันธรรม เผยแพรว่นัท่ี 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
นายวีระ โรจนพ์จนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไดเ้ปิดเผยเรื่องราวเก่ียวกับท่ีประชุม
คณะรฐัมนตรีซึ่งเห็นชอบยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยกล่าวว่าเป็นรา่งยทุธศาสตรฯ์ ท่ีกระทรวงวฒันธรรมไดน้  าเสนอและอิงความตอ้งการ
ของพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชานายกรฐัมนตรี ท่ีเคยมีขอ้สั่งการใหก้ระทรวงวฒันธรรมเนน้ในเรื่องของ
การสรา้งศกัยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนไ์ทย ยุทธศาสตร์ฯ ระยะท่ี 3 
เกิดขึน้ภายใตก้ารรา่งแผนของคณะกรรมการภาพยนตรแ์ละวีดทิศันแ์หง่ชาติ มีพลเอก ธนะศกัดิ ์ปฏิมา
ประกร รองนายกรฐัมนตรี ด  ารงต าแหน่งประธาน ใชห้ลักคิดในการร่างคือมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันอ์ย่างมีทิศทางและเป้าหมายชดัเจน ประเด็นย า้เนน้คือการพฒันาประเทศไทย
ให้กลายเป็นศูนย์กลางเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในอาเซียนและเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัในตลาดโลก รวมทัง้ ท าใหอุ้ตสาหกรรมแขนงนีเ้ป็นแหล่งรายไดท้างเศรษฐกิจ
และช่วยสรรคส์รา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหแ้ก่ชาติ ความปรารถนาเช่นนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นความจ าเป็นของการ
สานตอ่งานพฒันาผา่นยทุธศาสตรฯ์ วาระท่ี 3 อนัมีสาระส าคญัดงัจะไดอ้ภิปรายในสว่นถดัไป 
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4.2.2 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทัศนร์ะยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 

 การอภิปรายในหวัขอ้นีแ้บง่ออกเป็น 3 ขอ้ย่อยประกอบไปดว้ยการวิเคราะหภ์าคอตุสาหกรรม
โดยคณะกรรมการยกร่าง สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์และภาพรวมของยุทธศาสตร ์โดยข้อ
สุดทา้ยท าหนา้ท่ีขมวดความท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจแก่นของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ก่อนเขา้สูก่ารอภิปรายตามวตัถปุระสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 3  
  
  4.2.2.1 การวิเคราะหภ์าคอุตสาหกรรมโดยคณะกรรมการยกร่าง 

 สาระในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 
2564) ไม่ไดอิ้งแนวคิดหรือเป้าประสงคท่ี์ภาครัฐไดว้างไวเ้ท่านัน้  แต่อาศยัขอ้มูลจากการวิเคราะห์
ภาคอตุสาหกรรมโดยคณะกรรมการยกร่างใชว้ิธีวิเคราะหคื์อ SWOT Analysis ซึ่งใหผ้ลการวิเคราะห์
เป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคของภาคอตุสาหกรรม อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์
ดังกล่าวกระท าในภาพรวมซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ แอนิเมชัน เกม และอ่ืนๆ ดังมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องประเทศไทยมี
กระบวนการผลติที่มีคณุภาพสงู ใช้
อปุกรณก์ารถา่ยท าที่ทนัสมยั สามารถผลติ
งานไดม้าตรฐานสงูที่สดุในอาเซยีน  

2. อตุสาหกรรมแอนเิมชนัมีบคุลากรท่ีมาก
ความสามารถจ านวนไมน่อ้ยและเป็นท่ี
ยอมรบัของตลาดโลก มีการจา้งงานจาก
ตา่งประเทศอยา่งประจกัษ์ชดั  

3. อตุสาหกรรมโฆษณามีบคุลากรท่ีมี
ความสามารถจ านวนมาก สามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้ป็นท่ียอมรบัในเวที
สากลไดอ้ยา่งไมข่าดตกบกพรอ่ง  

1. การสนบัสนนุดา้นเงินทนุใน
อตุสาหกรรมทัง้ระบบยงัไมเ่พียงพอ 
ท าใหเ้กิดผูป้ระกอบการรายใหญ่
จ านวนนอ้ยที่ครองสว่นแบง่ตลาด
สว่นใหญ่ของประเทศ เป็นผลใหผู้้
ท  างานรายยอ่ยขาดช่องทางในการ
น าเสนอผลงานของตวัเอง เพราะไม่
สามารถเขา้ถึงเงินทนุในการผลติหรอื
กระทั่งงบประมาณจากภาครฐัได ้
หมายความวา่การสง่เสรมิเงินทนุ
จากภาครฐัเองยงัไมเ่พยีงพอท่ีจะ
ผลกัดนัใหอ้ตุสาหกรรมมีขดี
ความสามารถในระดบัสากล  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4. อตุสาหกรรมเพลงมีการสรา้งสรรคเ์พลงที่มี

คณุภาพ บคุลากรดา้นดนตรมีีจ านวนมาก
และมีความสามารถในระดบัสากล  

5. สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีใ่ช้
หลกัสตูรการเรยีนการสอนดา้นภาพยนตร์
และแอนิเมชนัมีจ านวนเพยีงพอตอ่การ
ผลติบณัฑิตเขา้สูอ่ตุสาหกรรม  

6. บคุลากรท่ีเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถใชแ้ละเขา้ใจโปรแกรม
อนัทนัสมยัได ้ 

7. ประเทศไทยมวีฒันธรรมที่หลากหลาย มี
เอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ มีภมูิประเทศอนั
สวยงามและแตกตา่งเหมาะส าหรบัใชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร ์ 

8. อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของไทยเติบโต
อยา่งมีนยัส าคญั มีระบบคมนาคม
สะดวกสบาย ความพรอ้ม สามารถรองรบั
กองถา่ยท าจากตา่งประเทศและเป็นท่ี
ดงึดดูแก่ผูล้งทนุจากตา่งประเทศ  

9. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบ
อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยครอบคลมุ
ชมุชนเมืองทั่วประเทศประมาณ 90% ของ
พืน้ท่ีทัง้หมดและมีแนวโนม้จะขยาย
เครอืขา่ยจนครอบคลมุทกุพืน้ท่ี  

10. มีการก าหนดหนว่ยงานและกฎหมายเพื่อ
ก ากบัดแูลและสง่เสรมิอตุสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวดีิทศันแ์ละอตุสาหกรรม
โทรทศันอ์ยา่งชดัเจน 

 

2. บคุลากรดา้นภาพยนตรแ์ละ
แอนิเมชนัในประเทศไทยมีความรู้
ความสามารถใชง้านโปรแกรม
ส าเรจ็รูปเทา่นัน้ แตย่งัไมส่ามารถ
พฒันาและปฏิบตัิการโปรแกรมขัน้สงู
ไดด้ว้ยตนเอง สถาบนัการศกึษาผลติ
บคุลากรโดยไมส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการใชง้านของภาคอตุสาหกรรม 
เป็นผลใหบ้ณัฑิตจ านวนมากไม่
สามารถท างานในสายงานท่ีเรยีนมา
ได ้ 

3. หนว่ยงานสง่เสรมิอตุสาหกรรมขาด
ความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ 
หนว่ยงานก ากบัดแูลและบงัคบัใช้
กฎหมายขาดบคุลากรที่เช่ียวชาญ
และรอบรูใ้นการสรา้งกลไก
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม  

4. บคุลากรในอตุสาหกรรมมีความ
เช่ียวชาญทางดา้นทกัษะการผลติแต่
ขาดทกัษะในการสรา้งสรรคเ์นือ้หาที่
มีคณุภาพอนัเป็นท่ียอมรบัของ
ผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศไทยและตา่ง
แดน  

5. มาตรการจงูใจนกัลงทนุตา่งประเทศ
ใหเ้ขา้มาผลติงานภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันใ์นประเทศไทยยงัไมม่ีความ
ดงึดดูเทา่ทีค่วรเมื่อเปรยีบเทียบกบั
ประเทศอื่นๆ ท าใหป้ระเทศไทยไมไ่ด้
ใชศ้กัยภาพในการแขง่ขนัอยา่งเต็มที่  



103 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
6. การเปลีย่นแปลงไปสูเ่ทคโนโลยี

ดิจิทลัท าใหพ้ฤติกรรมการเขา้ถึงสือ่
บนัเทิงตา่งๆ ของผูบ้รโิภค
ปรบัเปลีย่นไปตามบรบิท ผูบ้รโิภค
เขา้ถงึเนือ้หาบนัเทงิไดร้วดเรว็ขึน้แต่
นั่นสง่ผลตอ่การบรโิภคที่ละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญา หนว่ยงานที่
ก ากบัดแูลทางดา้นนีย้งัไมส่ามารถ
แกไ้ขปัญหาได ้ 

7. ภาครฐัและเอกชนไมม่ฐีานขอ้มลู
กลางของภาคอตุสาหกรรมทีเ่ป็น
ระบบและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้ 

8. การแปลงยทุธศาสตรไ์ปสูป่ฏิบตักิาร
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีไมม่าก 
และการก าหนดตวัชีว้ดั หรอื KPI 
เพื่อประเมินผลในบางเรือ่งยงัไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจรงิที่เกิดขึน้ใน
ภาคอตุสาหกรรม 

 
โอกาส อุปสรรค 

1. ตลาดการบรโิภคเนือ้หาบนัเทงิในประเทศ
มีมลูคา่สงูและยงัมีโอกาสขยายตวัตอ่ไป 

2. การเปลีย่นแปลงไปสูเ่ทคโนโลยีระบบ
ดิจิทลั หรอืสงัคมออนไลนแ์ละระบบ
อินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู สามารถสรา้ง
ช่องทางเผยแพรผ่ลงานบนัเทงิเพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่ในการบรโิภคไดอ้ีกมหาศาล  

1. ระบบการตรวจพิจารณาและ
อนญุาตใหเ้ผยแพรภ่าพยนตรแ์ละสือ่
วีดีทศันข์องประเทศไทยยงัไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางสากลรวมทัง้
เทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป  

2. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเผยแพรภ่าพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันผ์า่นช่องทางตา่งๆ ยงัไม่
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โอกาส อุปสรรค 
3. การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนสง่ผลดีตอ่การ

ขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ยและเผยแพร่
ผลงานบนัเทิงของไทย 

4. ผูป้ระกอบการรายยอ่ยหรอืผูส้รา้งสรรค์
ผลงานรุน่ใหมส่ามารถใชช้่องทางระบบ
สงัคมออนไลนเ์ผยแพรผ่ลงานของตวัเองสู่
สาธารณชนไดง้่ายโดยใชต้น้ทนุนอ้ยกวา่
ในอดีต 

 

สอดคลอ้งและด าเนินไปในทาง
เดียวกนั  

3. สงัคมไทยยงัมีทศันคติเชิงลบตอ่
อตุสาหกรรมเกมและเห็นวา่เกมเป็น
สิง่มอมเมาเยาวชน เป็นตน้เหตขุอง
ความกา้วรา้วรุนแรงของเยาวชน  

4. การก าหนดสดัสว่นหรอืเง่ือนไขใน
การเผยแพรภ่าพยนตรแ์ละวดีิทศัน์
ในบางประเภทท าใหโ้อกาสการท า
ตลาดของไทยมีขอ้จ ากดั  

5. ยงัไมม่กีารท าขอ้ตกลงความรว่มมือ
ลงทนุผลติภาพยนตรแ์ละวดีิทศัน์
ระหวา่งประเทศอยา่งเป็นทางการ  

6. ภาคเอกชนขาดการรวมตวัเพื่อจดัตัง้
องคก์รจดัเก็บลขิสทิธ์ิเพ่ือใหเ้กิด
ความเป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค 

ตารางที ่10 SWOT Analysis ดงัแจง้ในยทุธศาสตรฯ์ 
 
นอกจาก SWOT Analysis แลว้ คณะกรรมการยกร่างยังอธิบายภาคอุตสาหกรรม

ดว้ยวิธี PEST Analysis แบง่ผลออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่  ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัทางเทคโนโลยี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ปัจจัยทางนโยบายและการเมอืง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

1. เทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่ง
ตอ่เนื่องโดยเฉพาะระบบอินเทอรเ์น็ต
สง่ผลใหอ้ตัราการละเมดิลขิสทิธ์ิผา่น
ระบบออนไลน ์เช่น การดาวนโ์หลด หรอื 
การแชรไ์ฟลโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเป็นไป
อยา่งแพรห่ลาย ท าใหก้ฎหมายลขิสทิธ์ิ

1. การจ าหน่ายแผ่นวสัดภุาพยนตรแ์ละ
วีดิทศันไ์ดแ้ก่ CD, ดีวีดี, Blu-ray ยอด
จ าหน่ายมีจ านวนลดลงและส่งผลให้
ผูป้ระกอบการจ านวนไม่น้อยปิดตัว
ลงเพราะลกูคา้หนัไปใชบ้รกิารของสื่อ
บนัเทิงผา่นระบบออนไลน ์ 
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ปัจจัยทางนโยบายและการเมอืง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
และระบบการปอ้งกนัปราบปรามที่
ทนัสมยัมีความจ าเป็น  

2. การละเมดิสว่นใหญ่เกิดจากความตอ้งการ
บรโิภคสือ่บนัเทิงในราคาถกู แต่
อตุสาหกรรมเพลงสามารถใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีออนไลนบ์รรเทาตน้ทนุการ
ผลติใหต้  ่าลงได ้จากเดมิตอ้งพึง่พาวสัดุ
อยา่งเช่นแผน่ CD ที่มีขัน้ตอนผลติและจดั
จ าหนา่ยมาเป็นการท าเพลงเผยแพรผ่า่น
ช่องทางดจิิทลั  

3. ความขดัแยง้ทางการเมืองสง่ผลกระทบตอ่
ความเช่ือมั่นในการเขา้มาลงทนุถ่ายท า
ภาพยนตรข์องตา่งประเทศในประเทศไทย 

2. ผูบ้รโิภคเขา้ถึงสือ่บนัเทงิใน
อตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวดีิทศัน์
โดยใชช้่องทางทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม
พฒันาการทางเทคโนโลยี  

3. ผูจ้ดัจ าหนา่ยจ าเป็นตอ้งมีความรูท้าง
เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อให้สามารถ
จัดสรรระบบการใหบ้ริการลกูคา้เพื่อ
เขา้ถึงสือ่บนัเทิงใหม่ๆ  เช่น YouTube, 
mobile application, โทรทัศน์และ
วิทยอุินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

 

 
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเทคโนโลย ี

1. การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
ในยคุปัจจบุนั เช่น ความตอ้งการใชส้ือ่
บนัเทิงโดยไรข้ีดจ ากดั ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจ
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีดี  

2. การประชาสมัพนัธก์ารด าเนินคดกีบั
ผูบ้รโิภคที่ขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎหมายวา่ดว้ยการละเมิดทรพัยส์นิทาง
ปัญญาผา่นการดาวนโ์หลดสือ่บนัเทิงที่ถือ
เป็นปัจจยัเสีย่ง อาจท าใหผู้ป้ระกอบการ
สญูเสยีความนิยมจากผูบ้รโิภค 

 

1. ปัจจบุนัมีการพฒันาซอฟตแ์วรห์รอื
โปรแกรมส าเรจ็รูปขึน้มากมายท าให้
ประชาชนทั่วไปสามารถใชโ้อกาสใน
การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรผ่ลงาน
บนัเทิงของตวัเองผา่นสงัคมออนไลน์
ไดง้่ายขึน้  

2. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีมกีาร
พฒันาอยา่งตอ่เนื่องสูร่ะบบเครอืขา่ย
สงัคมอินเตอรเ์น็ตสง่ผลให้
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม
สามารถเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
และจดัจ าหนา่ยผลงานสูผู่บ้รโิภคได้
อยา่งง่ายดายและรวดเรว็มากขึน้ 

ตารางที ่11 PEST Analysis ดงัแจง้ในยทุธศาสตรฯ์ 
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  4.2.2.2 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์
 เนือ้หาโดยสงัเขปของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560-พ.ศ. 2564) สามารถอธิบายตามหลักการท างานซึ่งมีทั้งสิน้ 5 ยุทธศาสตร ์16 แนวทาง ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ไทยใหเ้ป็นมือ

อาชีพ    
เปา้หมายของยทุธศาสตรท่ี์ 1 คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของไทยเพ่ือ

ขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดบัโลก รวมทัง้ผลักดนัใหภ้าพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ไทย
กลายเป็นสินคา้เศรษฐกิจสรา้งสรรคช์ัน้น า ช่วยเสริมสรา้งคณุคา่ทางสงัคมใหแ้ก่ประเทศไทย 
รวมทัง้ช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เป็นแหล่งรายไดข้องประเทศ จุดเริ่มตน้ท่ี
เหมาะสมจึงเป็นเรื่องของการพฒันาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจของภาคอุตสาหกรรมใหมี้ความ
พรอ้มมากท่ีสดุ  

ดงันัน้ การพฒันาศกัยภาพและความพรอ้มของบุคลากรในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) จึงหมายถึงการยกระดบัทกัษะและ
องคค์วามรูข้องผูป้ฏิบตัิการทัง้สายงานหลกัและสายสนบัสนนุในอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละ
วีดิทศันใ์หมี้ทัง้คณุภาพและปริมาณใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของผูล้งทุนทางดา้นธุรกิจ
ภาพยนตรแ์ละวีดทิศันท์ัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ ใชม้าตรการการด าเนินงานดงันี ้

1. พฒันาบคุลากรสาขาภาพยนตรแ์ละวีดทิศันด์ว้ยวิธีการ 3 อยา่ง ประกอบไปดว้ย 
 พฒันาบคุลากรสาขาภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะดบันกัเรียนนกัศกึษา โดย

เน้นพัฒนาหลักสูตรดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนใ์นสถาบันการศึกษา
ตัง้แต่ระดับอุดมศึกษาไปจนถึงระดับท่ีต ่ากว่าให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรม เช่น สนบัสนนุใหผู้เ้รียน
มีความรู้และประสบการณ์การผลิตท่ีทันสมัย  แต่เน้นยุทธวิธีคือให้
ผูเ้ช่ียวชาญการผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนใ์นทุกขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาบท การผลิต หลังการผลิต ฯลฯ โดยเป็นไดท้ัง้คนไทยหรือ
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ชาวตา่งชาติไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันาหลกัสูตร รวมทัง้การเรียน
การสอน 

 พฒันาบคุลากรสาขาภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะดบัมืออาชีพดว้ยการเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ ให้จัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมทางดา้นนี  ้เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูพ้ัฒนาและยกระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้ทกัษะวิชาชีพของบคุคล โดยใหค้รอบคลมุทัง้
บคุคลท่ีส าเร็จการศกึษาและก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน  หรือนกัวิชาชีพ
เดมิท่ีตอ้งการเพิ่มความรูแ้ละทกัษะใหมี้ความทนัสมยัมากขึน้ โดยทกัษะ
ในดา้นนีจ้ะไมเ่นน้เพียงการผลิต แตค่รอบคลมุทกัษะดา้นการจดัการทาง
ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ อาจจะมีการรว่มลงทุนในลกัษณะไตรภาคี
ระหว่างรัฐ  เอกชนจากภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ
สถาบนัการศกึษาในการจดัอบรมดงักลา่ว 

 สนับสนุนทุนการศึกษาในทุกระดับ  โดยให้ทุนการศึกษาในระบบ
การศกึษาและหลกัสตูรระยะสัน้แก่นกัเรียนนกัศกึษา รวมทัง้บคุลากรใน
ธุรกิจภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ เพ่ือให้มีโอกาสไดเ้รียนรูแ้ละเพิ่มทักษะ
ความสามารถในสาขาวิชาดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนเ์ป็นการเฉพาะ 
โดยจะตอ้งแบง่การแจกทุนตามความเหมาะสมหรือความขาดแคลนใน
ภาคอุตสาหกรรม และพิจารณาความจ าเป็นของการให้ทุนจากการ
ส ารวจทุกกระบวนการของธุรกิจภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ เพ่ือไม่ใหเ้กิด
ภาวะขาดแคลนบคุลากรในกระบวนการผลิต จงูใจใหผู้ป้ระกอบกิจการ
ทางดา้นการศึกษาหรือผูมี้จิตศรทัธาใหทุ้นสนับสนุนการศึกษาโดยน า
เงินบรจิาคทนุการศกึษาไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้

2. เสริมสรา้งความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์ 

 สนบัสนนุใหมี้การจดัท าบนัทกึขอ้ตกลง แลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณ์
และบคุลากรระหว่างสถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั สถาบนัฝึกอบรมใน
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ประเทศและตา่งประเทศท่ีประสบความส าเรจ็ในการพฒันาอตุสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์  

 ส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้สถานท่ีหรือส านักงานเป็น
สถานท่ีฝึกอบรมเพิ่มทกัษะตามแผนยทุธศาสตร ์

3. สง่เสรมิยกยอ่งเชิดชเูกียรตบิคุลากรในวงการภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์  
 พัฒนาระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติและการถ่ายทอดองคค์วามรูข้อง

บุคลากรด้านภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพของ
อตุสาหกรรม  

 คดัสรรกิจกรรมการประกวดการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร โดยเนน้
บุคลากรหลากหลายสาขาเพ่ือให้ครอบคลุมผลงานสร้างสรรคห์ลาย
ประเภท  

 รวบรวมขอ้มูลและพฒันาระบบสารสนเทศ จดัท าท าเนียบประวตัิ และ
ผลงานของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นคลงัความรูแ้ก่สาธารณชน  

 ส่งเสริมให้ผู้เ ช่ียวชาญระดับมืออาชีพท่ีได้รับการยกย่องได้มีโอกาส
ถ่ายทอดความรูไ้ปยงัคนรุน่ใหม ่

4. พฒันาเครื่องมือซอฟตแ์วรเ์พ่ือสนบัสนนุการผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ดว้ยการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงและใชเ้ครื่องมือซอฟตแ์วรร์่วมสมยั รวมถึงมี
ความสามารถในกระบวนการด้านหลังการผลิต ตลอดจนการสร้างสรรคใ์น
รูปแบบดจิิทลั 

5. พัฒนาผูช้มภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ การพัฒนาศกัยภาพผูบ้ริโภคเป็นสิ่งส าคญั
เพราะเป็นฐานหลักส าคญัในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศัน ์ในการนีย้ทุธศาสตรท่ี์ใชคื้อเปิดพืน้ท่ีและสง่เสรมิโอกาสใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ถึง
งานภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะดับคุณภาพ ผ่านการจัดงานเทศกาลต่างๆ และ
เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นภาพยนตรแ์ละวีดทิศันท่ี์ส าคญั 
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ยทุธศาสตร์ที ่2 สง่เสริมและพฒันาตลาดภาพยนตร์และวดีทิศันไ์ทย 
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 มีเป้าหมายคือการสรา้งตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ยวิธีประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ผลงานและกิจกรรมดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
รวมทัง้ขยายการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ 

1. พฒันาตลาดภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นประเทศ อนัเป็นการส่งเสริมและเพิ่มแรงจงูใจ
ในการเพิ่มปริมาณผูช้มทั่วประเทศ และส่งเสริมการขยายตลาดผูใ้ชบ้ริการรา้นวีดิ
ทศันท่ี์มีคณุภาพ โดยใชว้ิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

 ส่งเสริมใหค้นไทยรกัภาพยนตรแ์ละวีดิทศันไ์ทย โดยใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
และปลกุกระแสใหค้นไทยนิยมและชมงานของไทย 

 ส่งเสริมการจดัหาพืน้ท่ีฉายและเผยแพร่ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนไ์ทย โดยให้
งบประมาณสนับสนุนในการจัดแสดงและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ หรือใช้
นโยบายลดคา่บตัรชมภาพยนตรส์  าหรบัภาพยนตรไ์ทย  

 ส่งเสริมการใช้ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์เพ่ือเป็นส่ือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ิน เพ่ือเพิ่มคณุภาพการเรียนการสอน
และพัฒนาการศึกษาไทย  ในการนี ้ให้ผลักดันการ เรียน รู้คุณภาพ
ศิลปวฒันธรรมไทยผ่านส่ือภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นรูปแบบใหม่ท่ีเด็กและ
เยาวชนสามารถยอ่ยไดง้่าย รวมทัง้สนบัสนนุสถานศกึษาใหมี้สว่นรว่มในการ
สรา้งโอกาสเช่ือมโยงเยาวชนกบัส่ือภาพยนตรแ์ละวีดิทศันเ์พ่ือการเรียนรู ้  

 ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเผยแพร่ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ 
เพ่ือเป็นส่ือในการพฒันาคณุภาพชีวิตและสรา้งความสุขแก่ชุมชน ดว้ยการ
สรา้งความรว่มมือระหว่างผูป้ระกอบการภาคธุรกิจภาพยนตรแ์ละวีดิทศันก์ับ
สถานศกึษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหร้ว่มด าเนินการผลิตและ
เผยแพร่ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนท่ี์มีคุณภาพ สนับสนุนใหมี้การรวบรวมส่ือ
ภาพยนตร์หรือ วีดิทัศน์ ท่ี มี เ นื ้อหาสาระ เหมาะสมกับการส่ง เส ริม
ศิลปวัฒนธรรมการเรียนรู้การประกอบอาชีพต่างๆ โดยน ามาบริการแก่
สถานศกึษาชมุชน 

2. สง่เสรมิและพฒันาตลาดภาพยนตรแ์ละวีดทิศันต์า่งประเทศ  
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 จัดจ าหน่ายในระบบเจรจาระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตแิละงานแสดงสินคา้นานาชาติ ประกอบไปดว้ยการสง่เสรมิและเรง่
ด าเนินมาตรการตลาดเชิงรุก น าเสนองานภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนใ์นตลาด
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ เทศกาลภาพยนตรเ์มือง
คานส ์และงาน mi pcom เมืองคานส ์สาธารณรฐัฝรั่งเศส เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเบอรล์ิน สาธารณรฐัเยอรมนี เทศกาลภาพยนตรน์านาชาติปซูาน 
สาธารณรัฐเกาหลีเทศกาล ภาพยนตรน์านาชาติโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
จะตอ้งประสานการจดัเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผูส้นใจรบัตวัแทนจ าหนา่ยหรือ
เจา้ของภาพยนตรแ์ละวีดิทศันโ์ดยตรง รว่มกนัแสวงหาแนวทางพฒันาตลาด
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์หต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคระดบัสากล ขัน้
ต่อมาคือส่งเสริมการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใน
ต่างประเทศ ในการนีภ้าครัฐและเอกชนจะตอ้งประสานความร่วมมือกัน
จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ักในระดับสากล รวมทัง้ศึกษาเรียนรู้
กิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของต่างประเทศ  เพ่ือน ามาพัฒนา
อุตสาหกรรมของไทย ถัดมาคือการส่งเสริมและจูงใจการเพิ่มปริมาณผู้ชม
ภาพยนตร์และผู้บริโภควีดิทัศน์ในต่างประเทศ  ผ่านการจัดเทศกาล
ภาพยนตรไ์ทยหรืองานแสดงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 การจดัจ าหน่ายและเผยแพรใ่นระบบท่ีเช่ือมตอ่ทางเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ทัง้
ในแบบระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ และระหว่างธุรกิจกับผูบ้ริโภค สนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการไทยมีชอ่งทางท่ีจะเผยแพรผ่ลงานของตวัเองในระบบออนไลน์
ได ้และน าไปสู่การเรียกค่าบริการท่ีเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก าหนดใหผู้้
ใหบ้รกิารยินยอมท่ีจะแบง่ปันรายไดใ้หแ้ก่ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงาน
ภาพยนตร์และวดีทิศัน ์
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 มีเปา้หมายคือส่งเสริมการปกปอ้งและคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา

ของงานภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์เพ่ือสรา้งสงัคมแห่งความโปรง่ใส เคารพกฎหมาย และเคารพ
ในลิขสิทธ์ิของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ใชว้ิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. บังคับใช้กฎหมายและแก้ไขกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรพัยส์ินทางปัญญา โดยส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน
ในการใชก้ฎหมายใหมี้ความจรงิจงัเขม้งวดและตอ่เน่ืองโดย  
 ปราบปรามการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาในระบบแผ่นวีดีทัศนแ์ละสินคา้

อ่ืนๆ   
 ปราบปรามการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาในระบบอินเทอรเ์น็ต  
 พฒันาองคค์วามรูแ้ก่ผูป้ฏิบตัหินา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี  
 สรา้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมทางระหว่าง

ภาคเอกชนกบัเอกชนในการปอ้งปราม และใหข้อ้มลูการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญา  

2. การสรา้งจิตส านึกแก่ผูบ้ริโภคในการสนบัสนนุภาพยนตรแ์ละวีดิทศันท่ี์มีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยวิธีสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของทรพัยส์ินทาง
ปัญญา รวมทั้งสินค้าลิขสิท ธ์ิ  ทั้ง ในระบบการศึกษาผ่านการ เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์หรือการรวมกลุม่และสง่เสริมความรว่มมือระหว่างภาคประชาชน
กบัภาครฐัและเอกชน  

3. จดัท ามาตรการและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้การจดัเก็บลิขสิทธ์ิท่ีเหมาะสม
ถกูตอ้งตามระเบียบวิธีสากล 

 
ยทุธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมความร่วมมือในการลงทนุระหว่างประเทศ โดยรวมธุรกิจการ
ถา่ยท าภาพยนตร์ตา่งประเทศในประเทศไทย 
เป้าประสงคข์องยุทธศาสตรท่ี์ 4 คือการขยายความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นประเทศไทย เพ่ือใหมี้ขนาดทางธุรกิจท่ีใหญ่ขึน้และมีขอบเขตทาง
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การตลาดท่ีกว้างออกไป จึงมีความจ าเป็นตอ้งส่งเสริมความตอ้งการลงทุนผลิตงานของ
ต่างประเทศในประเทศไทย หรือการร่วมลงทุนผลิตระหว่างประเทศไทยกับผูป้ระกอบการ
ตา่งประเทศ ใชย้ทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิดงันี ้ 

1. การส่งเสริมการร่วมลงทุนสรา้งผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะหว่างประเทศดว้ย
วิธีการคือ  

 ส่ง เสริมการจัดท าแผนความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์่วมกับต่างประเทศ เช่น ก าหนดแนวทางในการ
พฒันาภาคอตุสาหกรรมรว่มกบักลุม่ประเทศอาเซียน เป็นตน้  

 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ร่วมกับ
ต่างประเทศ โดยด าเนินการเจรจาประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้
ประกอบกิจการดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิทศันต์ามประเทศตา่งๆ และจดัท า
ขอ้ตกลงความรว่มมือการลงทนุตามเหมาะสม  

2. การส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนใ์นประเทศไทย ใช้
วิธีการคือ  

 ส่งเสริมกิจกรรมประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในฐานะสถานท่ีถ่ายท างาน
ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยเน้นประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 
รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีสะดวกรวดเรว็  

 จดัท ามาตรการส่งเสริมภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย ดว้ยการ
อ านวยความสะดวกและใหส้ิทธิประโยชนต์า่งๆ เช่น มาตรการจงูใจทาง
การเงินการคลงัและภาษี  

 สนบัสนนุใหแ้กก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ กฎระเบียบดา้นการเงินการคลงั
กฎหมายว่าดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว กฎหมายว่าดว้ยการร่วม
วางแผนพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตรต์า่งประเทศ เป็นตน้ 

 
ยทุธศาสตร์ที ่5 พฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทิศัน์ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 มีเปา้หมายคือการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

และวีดทิศัน ์เพ่ือใหมี้ศกัยภาพเพียงพอจะแขง่ขนัในตลาดสากลได ้ใชว้ิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การปรบัโครงสรา้งการบริหารจัดการและบทบาทของหน่วยงานภาครฐั โดยมี
แนวทางดงันี ้ 

 ปรบัปรุงโครงสรา้งและกลไกการท างานของหน่วยงานดา้นภาพยนตร์
และวีดทิศัน ์โดยมุง่เนน้การปรบับทบาทและภารกิจใหมี้ความชดัเจน ลด
ความซ า้ซอ้น รวมทัง้ขัน้ตอนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา อ านวยความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจโดยบูรณาการการท างานร่วมกับภาคเอกชน
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เช่นงานบริการผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ต  

 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีความ
คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ  

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ด้วยการรวบรวมระบบ
ฐานขอ้มลูการผลิตและการตลาดของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์โดยให้
ครอบคลมุขอ้มลูภายในประเทศ ขอ้มลูในภมูิภาค และขอ้มลูในตลาดโลก รวมถึง
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ในการพฒันาอตุสาหกรรม เพ่ือเป็นแหลง่ขอ้มลู
ประกอบการ และใชใ้นการก าหนดทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมทัง้ของภาครฐั
และเอกชน โดยใหมี้ศนูยข์อ้มลูอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันใ์นหน่วยงาน
ท่ีรบัผิดชอบหลกั และสรา้งระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มลูเพื่อใหส้าธารณะชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยไมเ่หลือมล า้กนั แบง่เป็นฐานขอ้มลูผูป้ระกอบการและ
ฐานขอ้มูลมูลค่าอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ โดยจัดแบ่งตามประเภท
ของรายไดใ้นภาคอตุสาหกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ  

3. การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ ดว้ย
การส่งเสริมการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  ตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมการผลิตไป
จนถึงหลงัการผลิตใชว้ิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

 ส่งเสริมการก่อสรา้งศูนยก์ลางการผลิตภาพยนตร์ โดยใหมี้มาตรฐาน
และเทคโนโลยีทนัสมยั จดัตัง้และพฒันาเมืองภาพยนตรเ์พ่ือรองรบัการ
ขยายตวัของอตุสาหกรรมภาพยนตรโ์ดยใชว้ิธีการแบบเดียวกบัฮอลลีวดู 
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เป็นตน้ ซึ่งจะกระตุน้การท่องเท่ียวไปในตวั รวมทัง้เรา้ความสนใจของ
ผู้ประกอบการต่างประเทศให้เข้ามาร่วมลงทุน ต้องสร้างระบบ
สาธารณปูโภคท่ีพรอ้มเพรียงส าหรบัการด าเนินงาน  

 ส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางการผลิตวีดิทัศน์ให้มีมาตรฐานและ
เทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ โดยจัดตัง้และพัฒนาเมืองดิจิทัลคอน
เทนต ์เพ่ือรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต ์เชน่ การ
จัดพืน้ท่ีบริการผู้ประกอบการในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมดา้นดิจิทัล
คอนเทนต ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีดิจิตอลคอนเทนต์ เพ่ือ
กระตุน้ความสนใจของผูป้ระกอบการต่างประเทศ รวมทัง้ส่งเสริมการ
บริโภคดิจิทลัคอนเทนตข์องผูบ้ริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการนี ้
ต้องเน้นการสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมเพรียงส าหรับการ
ด าเนินงาน 

4. การสง่เสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนักบัตา่งประเทศ  
 ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ

ทัศน์โดยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษา  ให้
ด  าเนินการวิจยัเก่ียวกับเทคนิคการพฒันาอุตสาหกรรมใหส้ามารถก้าว
ทันการเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อความตอ้งการบริโภคได้อย่าง
ตอ่เน่ือง  

 สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ทัง้ห่วงโซ่ท่ีตอ้งการเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรม
แขนงนี ้เ พ่ือสนับสนุนการผลิตเนื ้อหาใหม่ๆ  ท่ีมีความหลากหลาย 
สามารถขยายกลุ่มตลาดใหม่ๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศได  ้ส่งเสริมให้
มีการจัดตัง้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทัศน  ์ให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและใหม่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
เหมาะสม ควรใหค้วามใส่ใจ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
เล็กท่ีไมมี่แหลง่เงินทนุ รวมทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองในกระบวนการผลิต  
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 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุร กิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัภาพยนตรต์า่งประเทศ โดยการเสริมทกัษะความรูท่ี้จ  าเป็น
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเก่ียวกับธุรกิจภาพยนตรแ์ละบริการท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการติดต่อประสานงานและขออนุญาต
ตา่งๆ จากหนว่ยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สง่เสรมิการรวมกลุม่ในลกัษณะเครือขา่ยวิสาหกิจดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศัน ์โดยใหค้รอบคลมุทกุกระบวนการผลิต เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่
กลุม่ธุรกิจในการพฒันาคณุภาพสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

 การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนท่ี์มีคุณภาพและ
หลากหลาย โดยสง่เสรมิและสรา้งโอกาสใหผู้ผ้ลิตภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ของไทยสามารถสรา้งสรรคง์านท่ีทรงคุณภาพและเต็มไปดว้ยความ
สรา้งสรรค ์มีจุดขายทัง้ดา้นศิลปะและการคา้ ส่งเสริมใหค้นไทยบริโภค
ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนไ์ทยท่ีมีคุณภาพ  ผลิตวีดิทัศนท่ี์เป็นของคนไทย
และรว่มลงทนุสรา้งภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะหว่างผูป้ระกอบการไทยกบั
ต่างประเทศ เพ่ือใหมี้การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมรวมทัง้เทคโนโลยีการ
ผลิตระหวา่งกนั จดัใหมี้โรงภาพยนตรแ์ละวีดิทศันท่ี์มีคณุภาพเพ่ือบริการ
แก่สาธารณชน เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงงานภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์
ท่ีมีคณุภาพ  

 การส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์โดยผลกัดนัใหภ้าครฐัและเอกชนมีการวิจยัและ
พฒันาการด าเนินงาน รวมทัง้น าผลงานวิจยัและพฒันามาใชป้ระโยชน์
เพ่ือตอ่ยอดในเชิงธุรกิจ 

 
4.2.2.3 ภาพรวมของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดทัิศนร์ะยะที ่3 
(พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ในส่วนทีเ่กี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร ์

 เน่ืองจากบทวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) เหมารวมอุตสาหกรรมบนัเทิงทัง้หมด เนือ้หาต่อไปนีแ้สดงผลของ
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การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรมในยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 
2564) เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร ์หากมองดว้ยมมุมองของ SWOT Analysis 
พบวา่สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมภาพยนตรส์ามารถตีความออกมาเป็นเนือ้หาดงัปรากฏในตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมวีิธีการผลติ
และอปุกรณท์ี่ทรงคณุภาพ  

2. บคุลากรในภาคอตุสาหกรรมมคีวาม
เช่ียวชาญดา้นแอนิเมชนั  

3. สถาบนัการศกึษาที่ชว่ยผลติบคุลากรมี
จ านวนเพียงพอ  

4. ประเทศไทยมีทรพัยากรทางสถานท่ีและ
วฒันธรรมส าหรบัถา่ยท า  

5. ประเทศไทยมีระบบการบรกิารและขนสง่
เหมาะแก่การดงึดดูกองถา่ยตา่งชาติ  

6. ประเทศไทยพฒันาระบบอินเทอรเ์น็ตจน
ครอบคลมุหลายพืน้ท่ี  

7. ประเทศไทยมีความพรอ้มดา้นหนว่ยงาน
และกฎหมายสนบัสนนุ  

 

1. เงินทนุสนบัสนนุการผลติมีจ านวนไม่
พอ ท าใหเ้กิดการผกูขาดโดยผูผ้ลติ
รายใหญ่  

2. ความสามารถของบคุลากรยงัไม่
บรรลขุัน้สงู ไมส่ามารถเขยีนโปรแกรม
เองได ้และสถาบนัการศกึษาผลติ
บคุลากรไดไ้มต่รงตามความตอ้งการ
ของภาคอตุสาหกรรม  

3. หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไรค้วามคลอ่งตวั
ในการบรหิารจดัการและดแูล  

4. บคุลากรขาดทกัษะในการสรา้งสรรค ์ 
5. มาตรการจงูใจนกัลงทนุตา่งประเทศ

ยงัไมม่ีประสทิธิภาพ  
6. ภาครฐัลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหา

การละเมดิลขิสทิธ์ิ 
7. ภาคอตุสาหกรรมขาดฐานขอ้มลูกลาง 
8. ภาคอตุสาหกรรมขาดกระบวนการ

บงัคบัใชย้ทุธศาสตร ์
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โอกาส อุปสรรค 
1. ตลาดในประเทศขยายตวั 
2. เทคโนโลยีเผยแพรส่มยัใหมเ่ป็นชอ่ง

ทางการท าธุรกิจบนัเทงิที่จะก่อมลูคา่
มหาศาล 

3. อาเซยีนกลายเป็นตลาดตา่งประเทศที่
นา่สนใจ หลงัการรวมตวัเป็นประชาคม 

4. เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติอื่น
ที่ขาดโอกาสไดเ้ขา้สูว่งการมากขึน้ 

1. ระบบพิจารณากลั่นกรองภาพยนตร์
ยงัขาดความเป็นสากล 

2. กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกบัการ
เผยแพรย่งัขาดความสอดคลอ้ง 

3. เง่ือนไขของการเผยแพรง่านบาง
ประเภทจ ากดัโอกาสทางการตลาด 

4. ขาดการรว่มมือลงทนุระหวา่งประเทศ 
 

ตารางที ่12 ผลการวิเคราะหด์ว้ย SWOT Analysis เก่ียวกบัภาพยนตรใ์น
ยทุธศาสตรฯ์ 
 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตีความการวิเคราะหแ์บบ PEST Analysis ในสว่นท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร ์
 

ปัจจัยทางนโยบายและการเมอืง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

1. กฎหมายและระบบปอ้งปรามการละเมิด
ลขิสทิธ์ิสมยัใหมม่คีวามส าคญัตอ่
สภาพการณ ์ณ เวลาปัจจบุนั 

2. ความขดัแยง้ทางการเมืองสง่ผลตอ่การ
ลงทนุจากตา่งประเทศ 

1. ระบบออนไลนท์ าลายธุรกิจการจดั
จ าหนา่ยแบบดัง้เดมิ 

2. ผูบ้รโิภคเขา้ถึงผลงานไดม้ากขึน้ 
3. ผูจ้ดัจ าหนา่ยตอ้งปรบัตวัเพื่อใหใ้ช้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีทนัสมยัได้
มากขึน้ 
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ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางปัจจัยทางเทคโนโลยี 
1. ความเปิดกวา้งทางการบรโิภคชว่ยกระตุน้

งานสรา้งสรรค ์
2. การด าเนินคดีละเมดิลขิสทิธ์ิท าให้

ผูบ้รโิภคเกิดอคติตอ่บรษัิทเจา้ของลขิสทิธ์ิ 

1. คนทั่วไปสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยี
เพื่อการผลติได ้

2. เทคโนโลยีการเผยแพรช่่วยเพิ่ม
ช่องทางใหแ้ก่ผูผ้ลติ 

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหด์ว้ย PEST Analysis เก่ียวกบัภาพยนตรใ์น
ยทุธศาสตรฯ์ 

 
แต่ในแง่ของกลยุทธ์การพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร ์สามารถสรุปเป็นรายประเด็นได้

โดยสงัเขปดงัระบใุนตารางตอ่ไปนี ้ 
 

ยุทธศาสตร์
ล าดับที ่

มิติ เป้าหมาย 

1 บคุลากร  มุง่สรา้งเสรมิใหม้ีความเป็นมืออาชีพระดบั
สากล 

2 ตลาดภาพยนตร ์ มุง่ขยายตลาดเพื่อใหร้องรบัการพฒันาและ
สรา้งรายได ้

3 การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา  สง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ปอ้งกนั
การเสยีผลประโยชนข์องผูผ้ลติ 

4 การผลติจากตา่งประเทศ  ใชก้ารรว่มลงทนุและ/หรอืดงึผูผ้ลติจาก
ตา่งประเทศใหเ้ขา้มาใชส้ถานท่ีและบรกิาร
ถ่ายท าในประเทศไทยเพื่อเพิ่มรายได ้

5 ศกัยภาพโดยรวมภาคอตุสาหกรรม  พฒันาขีดความสามารถในดา้นอืน่ๆ ที่ไมไ่ด้
ระบไุวข้า้งตน้ 

ตารางที ่14 ประเดน็สรุปเก่ียวกบัการพฒันาภาพยนตรใ์นยทุธศาสตรฯ์ 
 

ถา้กล่าวใหก้ระชบัท่ีสุด มิติการส่งเสริมงานภาพยนตรใ์นยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตร์
และวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ประกอบไปดว้ยมิติดา้นบุคลากร การตลาด ลิขสิทธ์ิ 
การต่างประเทศ และมิติปลีกย่อยอ่ืนๆ หากน าไปเทียบกับบทวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมของ
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คณะกรรมการยกร่างในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตรโ์ดยอิงตาราง SWOT Analysis และ PEST 
Analysis ขา้งตน้ จะพบความสอดคลอ้งดงัระบใุนตารางเช่ือมโยงดา้นลา่ง  

มิติ บทวิเคราะหอุ์ตสาหกรรม 
คนท างาน SWOT Analysis 

- จดุแข็งขอ้ 2, 3 
- จดุออ่นขอ้ 2, 4 
- โอกาสขอ้ 4 

PEST Analysis 
- ปัจจยัทางสงัคมขอ้ 1 
- ปัจจยัทางเทคโนโลยีขอ้ 1 

รวมทัง้สิน้ 7 ขอ้ 
ตลาด SWOT Analysis 

- โอกาสขอ้ 1, 2, 3 
- อปุสรรคขอ้ 1, 2, 3 

PEST Analysis 
- ปัจจยัทางเศรษฐกิจขอ้ 1, 2, 3 
- ปัจจยัทางสงัคมขอ้ 2 
- ปัจจยัทางเทคโนโลยีขอ้ 2 

รวมทัง้สิน้ 11 ขอ้ 
ลขิสทิธ์ิ SWOT Analysis 

- จดุออ่นขอ้ 6 
PEST Analysis 

- ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองขอ้ 1 
รวมทัง้สิน้ 2 ขอ้ 

การตา่งประเทศ SWOT Analysis 
- จดุแข็งขอ้ 4, 5 
- จดุออ่นขอ้ 5 
- อปุสรรคขอ้ 4 

PEST Analysis 
- ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองขอ้ 2 

รวมทัง้สิน้ 5 ขอ้ 
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มิติ บทวิเคราะหอุ์ตสาหกรรม 
อื่นๆ SWOT Analysis 

- จดุแข็งขอ้ 1, 6, 7 
- จดุออ่นขอ้ 1, 3, 7, 8 

รวมทัง้สิน้ 7 ขอ้ 

ตารางที ่15 ความสอดคลอ้งระหวา่งผลการวิเคราะหอ์ตุสาหกรรมและ
แผนพฒันาในยทุธศาสตรฯ์ 

 
ดงันัน้ การร่างยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 

2564) จึงเป็นไปตามข้อคน้พบในภาคอุตสาหกรรม ณ เวลาท่ียกร่าง โดยเน้นการอุดช่องว่างของ
ภาคอตุสาหกรรมและเสรมิก าลงัในสว่นท่ีเป็นจดุเดน่ เนือ้หาทัง้หมดสะทอ้นเปา้หมายสงูสดุคือการมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ  

กล่าวไดว้่ายุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) 
ไม่ใช่แผนพฒันาท่ีรา่งขึน้มาอย่างไรท้ิศทาง หรือขาดการท าความเขา้ใจโจทยข์องภาคอตุสาหกรรมใน
ส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร ์สาระในยุทธศาสตรว์าระปัจจุบนัยงัพฒันาไปจากวาระก่อนหนา้ดว้ย
การลดความซ า้ซอ้นของมิตกิารพฒันาจาก 8 ขอ้ใหเ้หลือเพียงแค ่5 ขอ้ เพ่ือสรา้งความชดัเจนและง่าย
แก่การท าความเขา้ใจ ทัง้หมดนีชี้ว้า่การยกรา่งเตม็ไปดว้ยความจรงิจงัและมุง่หวงัจะสรา้งแผนแม่บทท่ี
สามารถถางทางไปสู่เป้าประสงคใ์หญ่โดยไม่ผนวกภาระงานท่ีเกินขีดความสามารถของการส่งเสริม
และพฒันาของประเทศไทย 

แต่จุดท่ีควรตัง้ขอ้สังเกตเก่ียวกับยุทธศาสตรแ์ต่ละข้อคือ แมจ้ะมีการระบุเป้าประสงคข์อง
ยุทธศาสตรแ์ละวิธีการ ทว่าการแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ รวมทัง้วิธีการ
บงัคบัใชใ้หเ้กิดผลยงัไม่ปรากฏในเชิงลายลกัษณอ์กัษร หากพิจารณาว่าน่ีเป็นยุทธศาสตรฉ์บบัพิมพ์
เขียว การรา่งยทุธศาสตรฉ์บบัลกูท่ีจะสอดรบักบัฉบบัแมแ่ละอธิบายรายละเอียดดงักล่าวเป็นสิ่งจ  าเป็น 
เพราะค าถามท่ีเกิดขึน้จากการอ่านสาระของยุทธศาสตรคื์อ  การน าไปบงัคบัใชใ้หเ้กิดผล ซึ่งเป็นขอ้
ค านึงท่ีคณะกรรมการยกร่างเองก็ไดร้ะบุไวใ้นบทวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมดว้ยวิธีการ SWOT Analysis 
ในจุดอ่อนขอ้ท่ี 8 อย่างไรก็ดี ขอ้สงัเกตนีเ้ป็นเรื่องของการปฏิบตัิ ไม่ใช่ประเด็นความสอดคลอ้งของ
ยทุธศาสตรก์บัสภาพการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป จึงไม่อาจสรุปไดว้่าน่ีเป็นจุดควรพิจารณาเพียงจุดเดียว
ของยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) หรือไม ่ 
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4.3 บทวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทยีบ 
 สาระของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
บ่งบอกว่าเป้าหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ คือการยกระดบัภาพยนตรไ์ทยใหเ้ป็น
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท าใหป้ระเทศไทยเป็นท่ีจดจ าในฐานะแหล่งงานด้าน
ภาพยนตรส์ากล คณะกรรมการยกร่างไดว้างหลักยุทธศาสตรเ์พ่ือไปสู่เป้าหมายดงักล่าว มีทัง้สิน้ 5 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) บคุลากร 2) ตลาด 3) กฎหมายทรพัยส์ินทางปัญญา 4) การรว่มลงทนุ/เปิดทางใหก้อง
ถ่ายท าตา่งประเทศเขา้มาใชพื้น้ท่ีและ/หรือบริการถ่ายท าในประเทศไทย 5) การเพิ่มขีดความสามารถ
ในดา้นตา่งๆ โดยเนน้ไปท่ีการปรบัแนวทางท างานของภาครฐัและเอกชน 
 หากเช่ือมโยงสาระของยุทธศาสตรเ์ข้ากับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SWOT 
Analysis ท่ีคณะกรรมการยกรา่งอา้งอิง จะเห็นวา่ยทุธศาสตรท์ัง้หมดมาจากความเขา้ใจภาพใหญ่ของ
อตุสาหกรรมการผลิตในมมุมองดงัตอ่ไปนี ้

- อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีความแข็งแกร่งในเชิงของบริบทการผลิต สภาพแวดล้อม
เอือ้อ านวยแก่การมุง่ไปสูเ่ปา้หมายใหญ่คือความเป็นเลิศในภมูิภาค รวมทัง้มีสมรรถนะส าหรบั
แขง่ขนัในโลกสากล  

- อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยยงัอ่อนดอ้ยในเรื่องของบุคลากรการผลิต ท าใหต้อ้ง
เนน้ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาบุคคล โดยระบุใหเ้ป็นยุทธศาสตรล์  าดบัท่ี 1 และเทน า้หนัก
ใหแ้ก่การพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นสายงานนีท้ัง้ในและนอกระบบการศกึษา 

ดงันัน้ ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) จึงมีลกัษณะ
ของการสรา้งบคุลากรเพ่ือแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมบริบทบางอย่าง เช่น ขอ้กฎหมาย เพ่ือเติมเต็มส่วน
ท่ีขาดหายไป  

แตถ่า้พิจารณาจากผลงานภาพยนตรไ์ทยในรอบปี 2561 จะเห็นว่าความเขา้ใจดงักล่าวไม่ได้
ปราศจากมูลเหตุแต่อย่างใด เพราะคุณภาพงานซึ่งประเมินโดยสายตาผูบ้ริโภคชาวไทย รวมทัง้ใน
ตลาดตา่งประเทศ ลว้นสะทอ้นว่าทกัษะทางความคิดและปฏิบตัิการทางภาพยนตรข์องนกัวิชาชีพไทย
ยงัยากจะเทียบเคียงกบัการท างานของประเทศชัน้น าอย่างเช่น สหรฐัฯ เกาหลีใต ้อินเดีย ญ่ีปุ่ น ความ
เขา้ใจอตุสาหกรรมการผลิตท่ีบง่บอกในยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - พ.ศ. 2564) จงึมีท่ีมาอนันา่เช่ือไดว้า่ถกูตอ้งตามสภาพการณ ์
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 อย่างไรก็ดี การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรใ์นโครงการวิจยัโดยอิงขอ้มูลจากนัก
วิชาชีพ ร่วมกับเอกสารหลกัฐานต่างๆ น าไปสู่องคค์วามรูอ้นัว่าดว้ยข้อดีและขอ้เสียตามหลกั SWOT 
Analysis ซึ่งแตกต่างไปจากในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2564) ดงันี ้

- อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยมีความแข็งแกรง่ในเชิงของบคุลากรการผลิต ทัง้ในแง่ของความรู ้
ทกัษะการท างาน รวมไปถึงความเขา้ใจตลาดหรือความตอ้งการของผูบ้รโิภคในระดบัสากล   

- ทว่าบริบทของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยยงัเป็นอปุสรรคในการผลิต ท าใหบ้คุลากรของไทย
ไม่สามารถแสดงศกัยภาพออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ี หรือกระทั่งไม่มีโอกาสไดเ้ขา้สู่ภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย อนึ่ง บุคลากรในท่ีนีห้มายถึงบุคลากรฝ่ายออกแบบงาน
สรา้งสรรค ์ฝ่ายงานเทคโนโลยี เช่น กลอ้ง ไฟ เครื่องบนัทึกเสียง และฝ่ายงานควบคมุการถ่าย
ท า แตไ่มร่วมถึงฝ่ายเทคนิคพิเศษ 

ทัง้สองขอ้ขา้งตน้ชีว้า่ ปัญหาในการกา้วสูเ่ปา้หมายใหญ่ของอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทยไม่ได้
อยู่ท่ีบุคลากรการผลิต ดงัสะทอ้นในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศนร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - พ.ศ. 2564) แต่เป็นโอกาสในการผลิตงานคณุภาพจนส่งผลใหภ้าพยนตรไ์ทยในรอบปี 2561 
และปีก่อนหนา้ไม่สมความคาดหวงัของตลาด และน าไปสู่ภาพเหมารวมว่าทกัษะทางการสรา้งสรรค์
รวมทัง้การท างานภาคปฏิบตัขิองนกัวิชาชีพไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาตรฐานสากล  
 แมผ้ลการวิจยัอาจเป็นท่ีโตแ้ยง้ในเรื่องความน่าเช่ือถือดว้ยอาศยัวิธีเก็บขอ้มลูสมัภาษณจ์าก
นักวิชาชีพซึ่งอาจมองข้ามข้อมูลเก่ียวกับความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพ เดียวกัน 
ผลการวิจยัยงัมีความเท่ียงตรงในระดบัสูง-สูงมากโดยวดัจากภาพสะทอ้นการท างานของนกัวิชาชีพ
ไทยท่ีปรากฏในขอ้มลู 2 กลุม่ตอ่ไปนี ้ 

- สถิตกิารถ่ายท าภาพยนตรต์า่งประเทศในประเทศไทย 
- กรณีการผลิตและขายของภาพยนตรไ์ทยเรื่อง 9 ศาสตรา และ แสงกระสอื  

ขอ้มลูกลุม่แรกคือตวัเลขการเขา้มาถ่ายท าภาพยนตรต์า่งประเทศในประเทศไทย ชว่งปี พ.ศ. 
2553 – 2562 (ถึงกมุภาพนัธ ์2562) โดยระบจุ  านวนของกองถ่ายท างานบนัเทิงตา่งประเทศในประเทศ
ไทย รวมทัง้รายไดร้วมจากการเขา้มาถ่ายท าดงัในตารางในหนา้ถดัไป 
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ตารางที่ 16 รายได้จากกองถ่ายท าภาพยนตรแ์ละส่ือวีดิทัศน์จาก
ตา่งประเทศ 
ทีม่า กองกิจการภาพยนตรแ์ละวีดทิศันต์า่งประเทศ (2561: ออนไลน)์ 

 
จะเห็นวา่จ านวนกองถ่ายท าจากตา่งประเทศเพิ่มปรมิาณมากขึน้ในแตล่ะปี ตวัเลขของปี 2561 ต ่ากว่า
ปีก่อน 2560 เล็กนอ้ย แต่ยอดรายไดก้ลบัมากกว่า ประเด็นท่ีตรวจพบจากสถิติกลุ่มนีคื้อกองถ่ายท า
มากกวา่ครึง่ หรืออาจจะมากถึง 2 ใน 3 ของทัง้หมดใชบ้รกิารถ่ายภาพ ตดัตอ่ และบรกิารดา้นการผลิต
อ่ืนๆ ของนกัวิชาชีพชาวไทย เน่ืองจากการขนส่งอุปกรณแ์ละคณะท างานจากต่างประเทศเขา้มาใน
ประเทศไทยจะท าใหต้น้ทนุการผลิตสงูเกินความจ าเป็น โดยการรบัจา้งของฝ่ายไทยอาจอยู่ในรูปของ
บริษัทรบัผลิต หรือกลุ่มนกัวิชาชีพอิสระท่ีนดัท างานเป็นรายโครงการ อตัราการว่าจา้งอย่างต่อเน่ือง
รวมทัง้จ  านวนกองถ่ายท าท่ีเขา้มาใชบ้ริการบง่ชีท้กัษะและแนวทางท างานของฝ่ายปฏิบตัิการชาวไทย
ซึ่งสอดคลอ้งกับความตอ้งการผลิตระดบัสากล สิ่งเหล่านีส้่งเสริมใหป้ระเทศไทยกลายเป็นอีกหนึ่ง
ปลายทางของกองถ่ายต่างชาติ และการเขา้มาท างานในประเทศไทยหมายถึงความไวว้างใจท่ีมีต่อ
ทีมงานชาวไทย  

ขอ้มลูกลุ่มท่ี 2 คือตวัอย่างเชิงคณุภาพ (qualitative examples) ท่ีชีใ้หเ้ห็นศกัยภาพการผลิต
งานของคนไทย รวมทั้งช่วยรับรองทักษะความสามารถในมิติของความคิดและการน าเสนอของ
คนท างาน เรื่อง 9 ศาสตรา ออกฉายเม่ือปี พ.ศ. 2561 ผลิตโดยบริษัท เอ็กซฟ์อรแ์มท ฟิลม์ส ์ใชเ้วลา
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ท างานนานถึง 4 ปี แสงกระสือ ออกฉายปีพ.ศ. 2562 ผลิตโดยบริษัท ทรานสฟ์อรเ์มชั่น ฟิลม์ จ  ากัด 
เป็นผลงานจากการรวมตัวของนักปฏิบัติการดา้นต่างๆ ท่ีเจนจัดในสายอาชีพของตวัเอง เช่น การ
ถ่ายภาพ การท าคอมพิวเตอรก์ราฟิก  

 

 
ภาพที ่13 โปสเตอร ์9 ศาสตรา 

 
ภาพที ่14 โปสเตอรแ์สงกระสือ  

 
ภาพยนตรท์ัง้สองเรื่องไดร้ับการประเมินโดยฝ่ายนักวิจารณ์และผู้บริโภคในเรื่องของงานผลิตท่ีได้
มาตรฐานสากล ในเรื่อง 9 ศาสตรา มีการใชม้มุกลอ้งอนัหลากหลาย เนือ้เรื่องท่ีมีจุดขายชดัเจน โดย
อาศยัความรว่มมือกบัคนท างานตา่งประเทศจ านวนหนึ่ง สามารถท ารายไดเ้ป็นอนัดบัหนึ่งในการฉาย
ประจ าสปัดาหว์นัท่ี 11-14 มกราคม 2561 ดว้ยตวัเลข 20.19 ลา้นบาท ต าแหนง่ในตารางรายไดข้อง 9 
ศาสตรา จงึอยูเ่หนือภาพยนตรจ์ินตนาการช่ือดงัของสหรฐัฯ อยา่ง Jumanji: Welcome to the Jungle 
ซึ่งไดอ้นัดบัท่ี 2 ท่ี 9.46 ลา้นบาท (ชมรมวิจารณบ์นัเทิง, 2561) กระทั่งในสปัดาหถ์ัดมา 9 ศาสตรา ก็
ยงัรัง้อนัดบัท่ีหนึ่งในตารางรายไดข้องประเทศไทย แตส่  าหรบั แสงกระสือ กระแสบอกตอ่เรื่องคณุภาพ
งานผลิตสง่ใหร้ายไดจ้ากการฉายในช่วงเปิดตวั อยา่งเชน่ ในวนัพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 อยู่
ท่ีล  าดบั 2 ดว้ยตวัเลข 3.04 ลา้นบาท ทัง้ท่ีกระแสความนิยมของ Captain Marvel ยงัคงแรงจนครอง
พืน้ท่ีการฉายส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเก็บรายไดไ้ป 5.42 ลา้นบาท (ชมรมวิจารณบ์นัเทิง, 2562) 
ไมว่า่จะอยา่งไร กระแสตอบรบัของทัง้สองเรื่องชว่ยตอกย า้ว่า ภาพเหมารวมเรื่องความออ่นดอ้ยในการ
ผลิตภาพยนตรข์องคนไทยไม่ใชภ่าพท่ีถกูตอ้งทัง้หมด เพราะฉะนัน้ ยทุธศาสตรด์า้นบคุลากรไม่ควรจะ
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ว่าดว้ยความพยายามสรา้งบคุลากรจากศนูย ์แตค่วรเสนอวิธีการท่ีจะเปิดโอกาสใหบ้คุลากรมากฝีมือ
ไดท้  างานผลิต เพราะเม่ือบคุลากรประสบอปุสรรคในการท างาน หลายคนจ าตอ้งเลือกเขา้สู่วงการอ่ืน
แทน หรือรับท างานผลิตให้แก่ต่างประเทศ นั่นส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยขาดแคลน
คนท างานมากความสามารถ  

ณ จุดนี ้โจทยเ์ก่ียวกับความสอดคล้องของยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) กบัอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยไมค่วรเป็นขอ้สงสยัอีกตอ่ไป เพราะ
เป็นท่ีประจกัษช์ดัว่ากรอบมโนทศันอ์นัน าไปสู่เนือ้หาสาระในยทุธศาสตรผ์ิดจากความเป็นจริง  โดยให้
น า้หนกัแก่การสรา้งบคุลากร แตข่าดการแกไ้ขปัญหาเชิงบรบิทท่ีจะเกือ้หนนุการท างานของบคุคล  

อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาไปท่ีปัญหาเชิงบริบทโดยตรง จะพบวา่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตอ้ง
อาศยัการลงรายละเอียดเฉพาะจดุ เพราะอปุสรรคในบรบิทของการผลิตภาพยนตรไ์ทยมีความจ าเพาะ
และเต็มไปดว้ยความหลากหลาย อุปสรรคทุกขอ้ยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของเหตุและผล 
รวมทัง้ก่อตวัมานานจนกลายเป็นปัญหาเรือ้รงั รายการอปุสรรคท่ีพบในบริบทของการผลิตภาพยนตร์
ไทยจากในโครงการวิจยัมีดงันี ้  

- ภาพยนตรค์ูแ่ขง่จากตา่งประเทศท่ีหลั่งไหลเขา้มาโดยไมมี่ขอบเขต 
- ความศรทัธาของผูช้มในงานภาพยนตรไ์ทยท่ีก าลงัลดลง 
- ระบบการเซ็นเซอรท่ี์มุง่จ  ากดัเนือ้หาภาพยนตรไ์ทยในบางโอกาส  
- โรงภาพยนตรซ์ึ่งไมเ่ปิดพืน้ท่ีใหแ้ก่ภาพยนตรไ์ทยมากเทา่กบังานตา่งประเทศ  
- เทคโนโลยีการเผยแพรซ่ึ่งลดทอนการบริโภคภาพยนตรใ์นแบบดัง้เดมิ 
- ความยากล าบากในการเขา้ถึงทนุผลิต  
- ความชว่ยเหลือจากภาครฐัท่ียงัไมค่รอบคลมุทกุภาคส่วน 

แตก่ารแกปั้ญหาขา้งตน้ซึ่งตรวจพบในสาระของยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ปรากฏเพียง 2 ขอ้คือยทุธศาสตรล์  าดบัท่ี 2 ดา้นการตลาด และล าดบัท่ี 5 
ดา้นการเพิ่มขีดความสามารถ  
 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ล  าดับท่ี 2 ส่วนท่ี 1 เสนอให้แก้ไขปัญหาเรื่องผู้ชมและโรง
ภาพยนตร ์โดยระบวุ่าจะส่งเสริมความรกัภาพยนตรไ์ทยในหมู่สาธารณชน และสนบัสนนุการเผยแพร่
ภาพยนตรไ์ทย ลักษณะของขอ้ความสะท้อนแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ไดอ้ธิบาย
ปัญหาทางการตลาด และขาดการพุ่งเป้าไปท่ีปัญหาโดยตรง คือการสญูเสียพืน้ท่ีฉายของภาพยนตร์
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ไทย อนัเกิดมาจากปรมิาณของคูแ่ขง่ตา่งชาตแิละการจ ากดัโอกาสของภาพยนตรไ์ทยโดยภาคการฉาย 
น่ีคือ 2 อุปสรรคส าคัญท่ีท าให้การผลิตงานภาพยนตรร์ะดับคุณภาพไม่สามารถเกิดขึน้ไดโ้ดยง่าย
เพราะเส่ียงตอ่การขาดทนุ เม่ืองานคณุภาพมีจ านวนไม่เพียงพอ ความศรทัธาในงานภาพยนตรไ์ทยก็
ลดนอ้ยลงตามอตัราส่วน ดงันัน้ ยุทธวิธีดา้นการตลาดในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) จงึไมส่อดรบักบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้รงิ 
 ยทุธศาสตรล์  าดบัท่ี 5 เสนอรายละเอียดแบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การปรบัโครงสรา้งการท างาน
ของรฐัในส่วนท่ีเก่ียวกับกิจการภาพยนตร ์(แต่ไม่ใช่ดา้นความช่วยเหลือพิเศษ) การสรา้งฐานขอ้มูล
กลางท่ีภาคเอกชนจะสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้แผนก่อตัง้เมืองภาพยนตรส์  าหรบัอ านวยการถ่ายท า และ
การขยายศกัยภาพการผลิตผา่นสิ่งตอ่ไปนี ้

- งานวิจยั  
- การจดัสรรทนุผลิต  
- การใหค้วามรูท้างธุรกิจ 

- การสง่เสรมิการรวมตวัของผูผ้ลิต  
- การแลกเปล่ียนความรูก้บัตา่งประเทศ 
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ขอ้ท่ีตรงกบัความตอ้งการภาคการผลิต ณ ปัจจบุนักาลคือขอ้ท่ีว่าดว้ยทนุผลิต แตย่งัขาดความชดัเจน
ว่าควรเป็นทุนส าหรบัใคร และควรเป็นทนุส าหรบัท าอะไร เช่น ส าหรบัผูผ้ลิตหนา้ใหม่ หรือผูผ้ลิตชาย
ขอบท่ีขาดโอกาสเขา้ถึงทนุ หรือก าหนดใหเ้ป็นทนุส าหรบัภาพยนตรข์นาดสัน้เพ่ือประโยชนใ์นกิจการ
หนึ่งๆ เป็นตน้ ซึ่งทนุท่ีจดัสรรอย่างเป็นระบบจะชว่ยใหภ้าคการผลิตไดแ้สดงฝีมืออย่างทั่วถึง อนัจะตอ่
ยอดไปยงัความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคและผูใ้หทุ้นภาคเอกชน กระนัน้ ยทุธศาสตรข์อ้ท่ี 5 ไม่ไดก้ล่าวถึง
การเทคโนโลยีออนไลนซ์ึ่งสง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้การเซ็นเซอรท่ี์ควบคมุงานของฝ่าย
ไทยในบางโอกาสและความชว่ยเหลือท่ีจ าเป็นจากภาครฐั ซึ่งอาจกระท าไดใ้นเบือ้งตน้โดยวิธีตัง้หนว่ย
ประสานงานกบัภาคอตุสาหกรรม 
 เม่ือสรุปใหเ้ป็นภาพใหญ่ สาระดา้นการพฒันาในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ขาดความสอดคลอ้งกบัสภาวการณข์องภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิตในระดบัท่ีควรแก่การทบทวน เป็นความไมส่อดคลอ้งในแง่ของ 

- มมุมองการพฒันาและแกปั้ญหา 
- รายละเอียดการพฒันา 

แตห่ากพิจารณาเป็นรายประเดน็ทัง้หมดจะไดผ้ลดงัในตาราง 
 

 
 

สภาพการณภ์าคอุตสาหกรรม 

 
 

ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
ระหว่างสาระใน
ยุทธศาสตรก์บั

สภาพการณท์ี่แท้จริง
ของอุตสาหกรรม 

บคุลากรมีความสามารถแตข่าดโอกาสการ
แสดงฝีมือ 

ขอ้ 1 สรา้งและพฒันาบคุลากร ไม ่

คูแ่ขง่มีปรมิาณมากจนสง่ผลตอ่โอกาสทาง
การตลาด 

ขอ้ 2 สง่เสรมิตลาดภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันไ์ทย 

ไม ่

ช่องทางเผยแพรอ่อนไลนแ์ทนที่โรงภาพยนตร์
และการชมผา่นดวีีดีบางสว่น 

ขอ้ 5 พฒันาขีดความสามารถของ
อตุสาหกรรม 

ไม ่

โรงภาพยนตรไ์มใ่ครเ่ปิดพืน้ท่ีดว้ยเหตผุลทาง
ธุรกิจ 

ขอ้ 2 สง่เสรมิตลาดภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันไ์ทย 

ไม ่
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สภาพการณภ์าคอุตสาหกรรม 

 
 

ยุทธศาสตร ์

ความสอดคล้อง
ระหว่างสาระใน
ยุทธศาสตรก์บั

สภาพการณท์ี่แท้จริง
ของอุตสาหกรรม 

การเซ็นเซอรท์ีย่งัเขม้งวดเกินไปในบางโอกาส ขอ้ 5 พฒันาขีดความสามารถของ
อตุสาหกรรม 

ไม ่

ผูช้มไทยขาดความเช่ือมั่น ขอ้ 2 สง่เสรมิตลาดภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันไ์ทย  

ไม ่

ความขาดแคลนทนุผลติ ขอ้ 5 พฒันาขีดความสามารถของ
อตุสาหกรรม 

ไมช่ดัเจน 

ความชว่ยเหลอืจากภาครฐัยงัไมค่รอบคลมุ ขอ้ 5 พฒันาขีดความสามารถของ
อตุสาหกรรม 

ไม ่

ตารางที่  17 ผลความสอดคล้องระหว่างแผนในยุทธศาสตร์และ
สภาพการณใ์นอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 

 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรอี์กครัง้
ก่อนยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) จะหมดวาระใช้
งานในปี 2564 และหากยึดปัญหาของภาคอุตสาหกรรมจากในโครงการวิจยั ยุทธศาสตรฉ์บบัต่อไป
ควรเปิดช่องใหมี้การจดัท าแผนยทุธศาสตรฉ์บบัลกูท่ีมุ่งเปา้มายงัส่ือภาพยนตรโ์ดยตรง  เพ่ือแกปั้ญหา
เชิงบริบทซึ่งคา้งคาในวงการมานาน เพราะการรวมอุตสาหกรรมภาพยนตรเ์ขา้กับอุตสาหกรรมแขนง
อ่ืนท่ีมีความแข็งแกรง่อยูแ่ลว้ อาจท าใหม้องไมเ่ห็นขอ้ตดิขดัท่ีแทจ้รงิของโลกภาพยนตร ์

 



 

บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชย้ทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์มาแลว้
ทัง้สิน้ 3 ระยะ โดยมุ่งหวังใหเ้ป็นแผนแม่บทส าหรับพัฒนาอุตสาหกรรมบนัเทิงตามเป้าประสงคท่ี์
รฐับาลไดอ้อกแบบไว ้ปัจจบุนั ยทุธศาสตรด์งักล่าวอยู่ในระยะท่ี 3 มีผลครอบคลมุตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 
จนถึงปี 2564 รบัผิดชอบการด าเนินงานโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับอีก 4 กระทรวงหลัก ไดแ้ก่ 
กระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แต่เม่ือ
พิจารณาในแง่ของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไ์ทย พบว่าอุตสาหกรรมภาพยนตรก์ าลงัประสบ
ความผนัผวนทางรายได ้ประกอบกบัมีกระแสตอบรบัเชิงลบจากผูช้มชาวไทย จงึเป็นไปไดว้า่สาระของ
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 2560 – 2564) ไม่ได้
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรท่ี์ไดแ้ปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขสังคม 
เง่ือนไขทางธุรกิจ และอ่ืนๆ นั่นท าใหง้านพฒันาภาพยนตรต์ามวตัถุประสงคข์องภาครฐัยังไม่ประสบ
ผลท่ีพงึประสงค ์ 

ดว้ยเหตนีุ ้คณะผูว้ิจยัจึงตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความไมส่อดคลอ้งของยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 2560 – 2564) กับอุตสาหกรรมการผลิต
ภาพยนตร ์และด าเนินการคน้ควา้เพ่ือพิสจูนส์มมติฐานดงักลา่ว รวมทัง้อธิบายความไม่สอดคลอ้งโดย
ใชว้ิธีศึกษาเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงในภาคการผลิตกับสาระในแผนยุทธศาสตรจ์นไดผ้ลสรุปใน
สว่นถดัไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

คณะผูว้ิจยัด  าเนินการศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตามวตัถุประสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 1 โดยยึดหลัก
ของหว่งโซอ่ปุทาน ท าใหท้ราบความเป็นไปของแตล่ะหนว่ยผลิตรวมทัง้สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง  
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จากนัน้คณะผูว้ิจยัน าขอ้มูลทัง้หมดไปวิเคราะหด์ว้ยวิธี SWOT Analysis และพบว่าอุตสาหกรรมการ
ผลิตภาพยนตรไ์ทยมีความแข็งแกรง่อนัน่าสนใจมากมาย เช่น เต็มไปดว้ยบคุลากรระดบัมาตรฐาน มี
การท างานตามระบบสากล มีการวางแผนธุรกิจอย่างรดักุม มีการเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่ไดเ้ข้ามา
แสดงศกัยภาพ เป็นตน้ นอกจากนี ้ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตรย์งัไดปั้จจยัเสริมจาก
ภายนอกอยา่งเชน่ ตลาดตา่งประเทศ ซึ่งใหค้วามสนใจงานภาพยนตรข์องไทยมาโดยตลอด  

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาภายในบางอยา่งบวกกบัอปุสรรคจากภายนอก เชน่ ภาคการฉาย การจดั
จ าหน่าย และการโฆษณา กลบัเป็นสิ่งยบัยัง้การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลใหภ้าพยนตร์
ไทยตกอยูใ่นวิกฤต ิดงัท่ีคณะผูว้ิจยัสามารถจ าแนกรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นดงัในตารางตอ่ไปนี ้

 
 
 
ปัญหาภายใน  

1. อาชีพของฝ่ายพฒันาบทขาดความมั่นคง สง่ผลใหผู้เ้ขียนบท
ตอ้งท างานภายใตค้วามไมแ่นน่อน ผูเ้ขียนบทท่ีมีศกัยภาพแต่
ไมมี่ทนุทรพัยเ์พียงพออาจจะเลือกเดนิทางในสายงานอ่ืน 

2. การผลิตยงัอาจบรหิารงานดว้ยวิธีแบบเก่า คืออิงความรูส้ึกของ
ผูล้งทนุมากเกินไป ท าใหง้านผลิตขาดระบบท่ีคนท างาน
สามารถรบัรูร้ว่มกนัได ้ความรูส้กึสว่นบคุคลยงัท าใหย้ากแก่
การคาดเดาความส าเรจ็เพราะไมมี่เหตผุลสนบัสนนุ 

3. งานผลิตจ านวนมากขาดคณุภาพส าหรบัตลาดยคุปัจจบุนั 
ผูช้มชาวไทยจงึบา่ยหนา้ไปสู่งานน าเขา้จากตา่งประเทศพรอ้ม
กบัถือโลกทศันเ์ชิงลบตอ่ภาพยนตรไ์ทย ดงันัน้ ผูช้มชาวไทยจงึ
ขาดความเช่ือมั่นและลดระดบัความตอ้งการบรโิภคงานของ
ไทยไปพรอ้มกนั ซึ่งสง่ผลเสียแก่การฉายงานเรื่องถดัไป 

4. งานหลงัการผลิตอาจเจอปัญหาดา้นทนุวา่จา้งเพราะผูผ้ลิต
ประสบความลม้เหลวในการบรหิารจดัการเงินทนุ 

5. ในดา้นการจดัจ าหนา่ย งานคณุภาพต ่า ท าใหย้ากแก่การ
สง่ออกไปสู่ตลาดตา่งประเทศท่ีโหยหางานของไทย แตค่าดหวงั
วา่จะผลิตดว้ยมาตรฐานระดบัสากล 
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6. นกัวิชาชีพในภาคส่วนอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากผูเ้ขียนบทขาด
ความมั่นคงทางรายได ้ท าใหต้อ้งถอนตวัไปจากงานผลิต
ภาพยนตรเ์พ่ือไปท าส่ือบนัเทิงแขนงอ่ืน 

7. โครงสรา้งอตุสาหกรรมขาดความเสถียร ดว้ยเหตวุา่การส่งตอ่
งานจากภาคส่วนหนึ่งไปสูไ่ปภาคสว่นถดัไปไมไ่ดด้  าเนินไป
อยา่งราบรื่น เชน่ การเขียนบทตอ้งสะดดุลงอาจจะดว้ยพบแรง
กดดนัทางการเงิน ฝ่ายเตรียมงานสรา้งจงึไมไ่ดร้บัลกูตอ่  
เป็นตน้ 

 
 
อุปสรรค
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพฒันาบทขาดองคก์รสนบัสนนุท่ีจะชว่ยใหผู้เ้ขียนบทไดมี้ท่ี
ยืนอย่างมั่นคง และดงึคนท างานมากความสามารถเขา้สู่ภาค
การพฒันาบทได ้

2. ภาคการผลิตอาจขาดอิสระในการสรา้งสรรคช์ิน้งาน เน่ืองจาก
ตอ้งอาศยัเงินลงทนุจากผูซื้อ้ตา่งประเทศ ซึ่งมีอ านาจก าหนด
รูปแบบของงาน 

3. ภาคการจดัจ าหน่ายงานอาจประสบปัญหาขอ้จ ากดัดา้นรายได้
จากโรงฉาย เชน่ อาจไมส่ามารถท าก าไรจากสายหนงั
ตา่งจงัหวดัเน่ืองจากตอ้งผจญกบัระบบซือ้ขาด ซึ่งเจา้ของโรง
ภาพยนตรจ์า่ยเงินซือ้ภาพยนตรไ์ปฉายเพียงครัง้เดียว โดยไมมี่
การแบง่รายไดจ้ากคา่บตัรเขา้ชมกบัผูผ้ลิตตามอตัราสว่น ใน
กรณีนี ้เจา้ของโรงภาพยนตรถื์อครองรายไดจ้ากการขายบตัร
เขา้ชมทัง้หมด 

4. ในแง่ของบริบทอ่ืนๆ พบว่า 
- การน าเขา้งานยอดนิยมจากตา่งประเทศด าเนินไปโดย

ไมมี่ขอ้จ ากดั สง่ผลใหพื้น้ท่ีฉายภาพยนตรไ์ทยใน
แหลง่การชมภาพยนตรส์  าคญัๆ ลดนอ้ยลง จนอาจถึง
ขัน้ปิดโอกาสฉายของภาพยนตรไ์ทย 
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- เทคโนโลยีสมยัใหม ่รวมทัง้รูปแบบทางธุรกิจการฉาย
ใหม่ๆ  เชน่ Netflix หรือการฉายภาพยนตรต์ามเว็บไซต์
เถ่ือน สรา้งแรงจงูใจใหผู้ช้มลดการบรโิภคงาน
ภาพยนตรใ์นโรง แตไ่ปเสพงานตามช่องทางออนไลน ์
เวน้แตจ่ะเป็นงานประเภทท่ีมีกระแสนิยมสงูจาก
ตา่งประเทศ 

- โรงภาพยนตรเ์ลือกใหโ้อกาสแก่งานของตา่งประเทศ
มากกวา่งานซึ่งผลิตภายในประเทศ ทัง้ยงัสรา้งเง่ือนไข
ท่ีท าใหง้านภายในประเทศประสบความยากล าบากใน
การขอพืน้ท่ีฉาย 

- การก าหนดเรตติง้ยงัมีความเครง่ครดั จนสง่ผลกระทบ
ตอ่การเปิดกวา้งทางความคิดของผูผ้ลิตชาวไทยทัง้ใน
แง่ของการพฒันาบท การน าเสนอออกมาเป็นภาพ
และเสียง 

- ผูช้มภายในประเทศเส่ือมความนิยมงานภาพยนตร์
ไทยแตใ่หเ้สียงตอบรบัแก่งานน าเขา้มากกวา่ 

- ทนุสนบัสนนุการผลิตภาพยนตรล์ดจ านวนลงในแง่
ของแหลง่ทนุและปรมิาณเงินลงทนุ ดว้ยเหตผุลคือ
ความนิยมภาพยนตรไ์ทยไมไ่ดท้รงพลงัอยา่งในยคุ
รุง่โรจน ์

- ปฏิสมัพนัธก์บัหนว่ยงานรฐับาลซึ่งรบัผิดชอบการ
ผลกัดนัภาคอตุสาหกรรมมีนอ้ยเกินกวา่จะสรา้ง
ผลลพัธอ์นันา่พงึพอใจ ดว้ยเหตนีุ ้ภาครฐัจงึยงัไม่
รบัทราบความตอ้งการท่ีแทจ้รงิทัง้หมดของนกัวิชาชีพ 
หรือไมท่ราบจดุออ่นของภาคอตุสาหกรรมท่ีกระทั่งนกั
วิชาชีพเองก็อาจไม่ตระหนกั และกระบวนการ
สนบัสนนุการผลิตยงัไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการผลิต 
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ทัง้ยงัเตม็ไปดว้ยความยุง่ยากจนผูผ้ลิตหลายรายหนั
หลงัใหแ้ก่กระบวนการดงักล่าว 

ตารางที่ 18 รายการปัญหาภายในและอุปสรรคภายนอกของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทย 

 
จากขา้งตน้ ปัญหาภายในภาคอตุสาหกรรมเกือบทัง้หมดมีความสมัพนัธก์บัอปุสรรคภายนอก

อย่างแยกกนัไม่ออก เพราะปัญหาภายในแทบทกุขอ้เป็นผลพวงจากแรงกดดนัดา้นการผลิตอนัเกิดมา
จากบริบทแวดลอ้ม หรือก็คืออุปสรรคภายนอกซึ่งไม่เอือ้ใหภ้าคอุตสาหกรรมการผลิตด าเนินต่อไป
อยา่งมั่นคง รวมทัง้กลายสภาพเป็นความออ่นแอเชิงโครงสรา้งในท่ีสดุ 

แตเ่ม่ือพิจารณาสาระในยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์ระยะท่ี 3 
(ปีพ.ศ. 2560 – 2564) ตามระบใุนวตัถปุระสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 2 โดยใชว้ิธีการ Policy Analysis คณะผูว้ิจยั
พบวา่การรา่งยทุธศาสตรไ์ดอ้า้งอิงขอ้มลูส ารวจภาคอตุสาหกรรมของคณะกรรมการยกรา่ง ซึ่งผา่นการ
วิ เคราะห์ด้วยวิ ธี  SWOT Analysis และ PEST Analysis ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 2560 – 2564) จึงตอบสนองต่อผลส ารวจเป็นหลักดัง
รายละเอียดในตารางดา้นลา่ง 
 
ยุทธศาสตร ์ สาระส าคัญ 

1 การพฒันาบคุลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันไ์ทยใหเ้ป็น
มืออาชีพ  

- สรา้งนกัเรียนนกัศกึษาในระบบและพฒันาบคุลากรมืออาชีพ 
- เสรมิสรา้งความรว่มมือทางวิชาการ 
- ยกยอ่งเชิดชเูกียรตบิคุลากรผูมี้ผลงาน 
- พฒันาเครื่องไมเ้ครื่องมือในการผลิต 
- พฒันาผูช้มภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์

2 สง่เสรมิและพฒันาตลาดภาพยนตรแ์ละวีดทิศันไ์ทย 
- เปิดพืน้ท่ีการฉายภาพยนตรท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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ยุทธศาสตร ์ สาระส าคัญ 
3 ส่งเสริมการปกป้องและคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาของงานภาพยนตรแ์ละวีดิ

ทศัน ์
- บงัคบัใชก้ฎหมายและแกไ้ขกฎหมาย เพ่ือป้องกันรวมทัง้ปราบปรามการ

ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างจริงจงัดว้ยวิธีตา่งๆ เช่น บรูณาการความ
รว่มมือระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ี 

4 ส่งเสริมความร่วมมือในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ  รวมทั้งธุรกิจถ่ายท า
ภาพยนตรต์า่งประเทศในประเทศไทย 

- สง่เสรมิการรว่มลงทนุผลิตภาพยนตรแ์ละวีดทิศันร์ะหวา่งประเทศ 
- ส่งเสริมให้กองถ่ายท าต่างชาติเ ลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีผลิต

ภาพยนตรแ์ละส่ือวีดทิศัน ์
5 พฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์

- ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการและบทบาทของหนว่ยงานรฐั 
- พฒันาระบบฐานขอ้มลูภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์
- พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์
- ส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนักับต่างประเทศผ่านการวิจัย เงินทุน การ

รวมกลุ่ม การพฒันาสมรรถนะในเชิงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาการผลิต
ภาพยนตรร์ะดบัคณุภาพและใหมี้ความหลากหลาย การสนบัสนุนการตอ่
ยอดงานวิจยัมายงัภาคปฏิบตักิาร 

ตารางที ่19 สาระส าคญัในยทุธศาสตรฯ์ 
 

 ตารางนีเ้ผยใหเ้ห็นมุมมองท่ีคณะกรรมการยกร่างมีต่ออุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรข์อง
ไทย กล่าวคือคณะกรรมการยกรา่งใชห้ลกัเสริมสรา้งบคุลากรดงัเห็นในยทุธศาสตรล์  าดบัท่ี 1 ดว้ยเห็น
ว่าบุคลากรยังคงเป็นประเด็นพัฒนาอันส าคญัท่ีสุด และส่งเสริมโอกาสใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมดัง
สะทอ้นในยุทธศาสตรล์  าดบัท่ี 2-5 ซึ่งภาครฐัเนน้การพฒันาโอกาสผ่านมิติของตลาด ทรพัยส์ินทาง
ปัญญา การรว่มลงทนุระหวา่งประเทศ และการพฒันาขีดความสามารถของภาคอตุสาหกรรมทัง้ระบบ 
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หากวิเคราะหเ์ฉพาะเนือ้หา สาระของยทุธศาสตรท์ัง้ฉบบัมีความน่าเช่ือถือเพราะเต็มไปดว้ยแนวทาง
พฒันาท่ีครอบคลมุ  

อย่างไรก็ดี สมมติฐานการวิจยัชีว้่าแมย้ทุธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทัศน ์ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 2560 – 2564) ดูจะมีศักยภาพ หากแต่สาระภายในกลับไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ท่ีแท้จริง เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมไม่ได้แสดงสัญญาณของการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ ตรงกันข้าม ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมกลับด าเนินไปอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง 
การศกึษาตามวตัถปุระสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 3 จงึวา่ดว้ยภารกิจพิสจูนส์มมตฐิานดงักลา่ว โดยอาศยัการศกึษา
เปรียบเทียบความเป็นไปของภาคอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรท่ี์ไดจ้ากการศกึษาตามวัตถปุระสงค์
วิจัยข้อท่ี 1 กับสาระของแผนยุทธศาสตร์จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อท่ี 2 ผลการ
เปรียบเทียบเผยใหเ้ห็นว่าหลักการพฒันาในแผนยทุธศาสตรไ์ม่สอดคลอ้งกับขอ้เท็จจริงในภาวการณ์
ปัจจบุนัดงัวา่ไวใ้นสมมตฐิานเน่ืองจากเหตผุล 2 ประการ   

ประการแรก ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทัศน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 
2560 – 2564) ใหน้  า้หนกัแก่การเสริมสรา้งบคุลากร ดว้ยแนวคดิว่าบคุลากรของไทยยงัเป็นจดุอ่อน แต่
ในขอ้เท็จจรงิ บคุลากรของไทยกลบัเป็นจดุแข็งท่ีตอ้งการโอกาสรว่มกบัการสง่เสรมิท่ีเพียงพอ  

ประการท่ีสอง ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 
2560 – 2564) เนน้การสรา้งโอกาสใหแ้ก่งานพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งน่าจะตรงกับ
ความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมเองท่ีประสบปัญหามากมาย กระนัน้ น่ีเป็นความสอดคลอ้งระดบั
หลกัการแตไ่ม่ใช่ในรายละเอียด เน่ืองจากอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรข์องไทยมีปัญหาขัน้วิกฤติ
คือความไมม่ั่นคง ท าใหย้ากท่ีจะด าเนินงานผลิตชัน้คณุภาพในสายตาผูช้ม โดยความไมม่ั่นคงดงักล่าว
เป็นผลมาจากบริบทแวดลอ้มท่ีมีแนวโนม้ท าลายความเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทัง้หมดแยกเป็น
รายการไดด้งันี ้

- ภาพยนตรค์ูแ่ขง่จากตา่งประเทศ 
- เทคโนโลยีการเผยแพรแ่บบใหม ่
- โรงภาพยนตรซ์ึ่งมีทีทา่กีดกนังานของไทย  
- ระบบเซ็นเซอรซ์ึ่งจ  ากดัความสรา้งสรรคใ์นบางครัง้  
- ผูช้มไทยกบัความนิยมงานตา่งชาติ 
- แหลง่ทนุผลิตไมเ่พียงพอ  
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- ความชว่ยเหลือจากภาครฐัไมเ่พียงพอ 
นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมการผลิตตอ้งการแผนงานท่ีช่วยควบคมุปัจจยัเหล่านี ้หรือส่งเสริมให้
ปัจจัยบางขอ้ เช่น ผูช้ม ไดก้ลายเป็นพลังขับดนัภาคอุตสาหกรรมใหเ้ติบโตต่อไป แต่สาระในแผน
ยุทธศาสตรไ์ม่ไดต้อบโจทยส์นองปัญหาขา้งตน้ดว้ยไม่มีขอ้ใดท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างแทจ้ริง ตาราง
ตอ่ไปนีแ้สดงเนือ้หาเปรียบเทียบบรบิทกบัเนือ้หาในแผนยทุธศาสตร ์ 
 

ปัญหาทีค่วรแก้ไข สาระในแผนยุทธศาสตร ์
ภาพยนตรค์ูแ่ขง่จากตา่งประเทศ ยทุธศาสตรท่ี์ 2 วา่ดว้ยการส่งเสรมิตลาดภาพยนตรไ์ทยทัง้

ในและตา่งประเทศ แตไ่มไ่ดเ้อย่ถึงวิธีการจดัการงานน าเขา้ 
เชน่ การจ ากดัโควตา้ หรือการบงัคบัเวลาฉายภาพยนตร์
ไทยเพ่ือใหยื้นโรงนานเพียงพอท่ีจะสรา้งรายไดแ้ขง่กบังาน
น าเขา้ 

เทคโนโลยีการเผยแพรแ่บบใหม่ ยทุธศาสตรท่ี์ 5 วา่ดว้ยการพฒันาขีดความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรม แตไ่มไ่ดร้ะบกุารสรา้งชอ่งทางเผยแพร่
งานของไทยเพ่ือแขง่กบัชอ่งทางอ่ืน อาจมีท่ีใกลเ้คียงคือ
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา ซึ่งย  า้เนน้
ใหเ้จา้หนา้ท่ีปราบปรามช่องทางเผยแพรอ่อนไลนผ์ิด
กฎหมาย กระนัน้ ชอ่งทางท่ีถกูกฎหมายยงัคงเป็นอปุสรรค
ส าคญั แมอ้า้งไดว้่าชอ่งทางอยา่ง Netflix ซือ้งานของไทย
บางเรื่องไปฉาย รายไดจ้ากการฉายก็ตกเป็นของ
ชาวตา่งชาต ิและปรมิาณงานของไทยก็ยงัมีนอ้ยหากเทียบ
กบังานชาตอ่ืิน 

โรงภาพยนตรมี์ทีท่ากีดกนังานของ
ไทย  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ระบเุรื่องการสง่เสรมิตลาด แตไ่มไ่ดร้ะบุ
วิธีการกระตุน้หรือควบคมุโรงภาพยนตรใ์หเ้อือ้งานของไทย
ในแง่ของพืน้ท่ีฉาย การหกัส่วนแบง่รายได ้การเก็บ
คา่ธรรมเนียม กระทั่งการสรา้งโรงภาพยนตรท์างเลือกท่ี
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ปัญหาทีค่วรแก้ไข สาระในแผนยุทธศาสตร ์
สามารถเปิดทางใหแ้ก่การฉายงานของไทยก็ไมไ่ดอ้ยูใ่น
ยทุธศาสตร ์

ระบบเซ็นเซอรจ์  ากดัความสรา้งสรรค์
ในบางครัง้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ซึ่งเก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถ
ไมไ่ดร้ะบเุรื่องการสง่เสรมิเสรีภาพทางการสรา้งสรรค์
รวมทัง้ไมไ่ดเ้สนอเนือ้หาท่ีจะทบทวนระบบเรตติง้ใหเ้ปิด
พืน้ท่ีทางการสรา้งสรรค ์

ผูช้มไทยไมน่ิยมงานของไทย ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ระบใุหส้ง่เสริมความรกัภาพยนตรไ์ทยใน
หมูผู่ช้ม ทวา่ ไมไ่ดอ้ธิบายในรายละเอียด เชน่ การรณรงค์
ใหเ้ดก็นกัเรียนเรียนภาพยนตรไ์ทย การจดันิทรรศการ
ภาพยนตรไ์ทยตามภมูิภาค เป็นตน้ นอกจากนี ้ความไม่
นิยมเป็นผลมาจากสายตาผูช้มซึ่งมองวา่คณุภาพงานของ
ไทยยงัเทียบเคียงงานสากลไมไ่ด ้ยทุธศาสตรท่ี์ 5 จงึควรว่า
ดว้ยการปรบัคณุภาพงานโดยวางระบบท่ีตอบโจทยข์อง
ภาคอตุสาหกรรม  

แหลง่ทนุผลิตไมเ่พียงพอ  ยทุธศาสตรท่ี์ 5 เอย่ถึงการใหท้นุแก่นกัวิชาชีพท่ีแสวงหา
งบประมาณสนบัสนนุการผลิต อยา่งไรก็ตาม รายละเอียด
ของทนุดงักล่าวขาดความชดัเจนในดา้นจ านวนและวิธีการ
จดัสรร 

ความชว่ยเหลือจากภาครฐัยงัไม่
เขา้ถึงหลายภาคสว่น 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 น าเสนอวิธีการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม
อนัหลากหลาย กระนัน้ สาระของยทุธศาสตรย์งัขาดเรื่อง
ของแนวทางสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์จะท าใหภ้าคอตุสาหกรรม
หรือนกัวิชาชีพผูม้ากความสามารถไดเ้ขา้ถึงความ
ชว่ยเหลือของภาครฐั 

ตารางที่  20 การเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์กับสภาพปัญหาของ
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์

 



139 

ความไม่สอดคลอ้งของยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 
2560 – 2564) กับสภาพการณ์ทางอุตสาหกรรมการผลิตบ่งบอกเหตุปัจจัยสองประการ 1) ข้อมูล
ประกอบการท ายุทธศาสตรฯ์ อาจไม่ทนัต่อความเป็นไปเม่ือมีการประกาศใช ้เพราะนบัจากปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นมาหลายภาคส่วนในวงการภาพยนตรไ์ทยเผชิญกับความเปล่ียนแปลงในลักษณะ
ฉบัพลนั ขณะท่ีขอ้มลูทัง้หมดมาจากช่วงเวลาก่อนหนา้ปีดงักล่าว 2) การบงัคบัใชอ้าจประสบขอ้ติดขดั
บางประการ เช่น ยังขาดหน่วยงานขับเคล่ือนเฉพาะส่วน หรือจ านวนบุคลากรท่ีดูแลผลลัพธ์ของ
ยุทธศาสตรท์ัง้ 5 ขอ้ยงัมีไม่เพียงพอ นั่นหมายความว่าความไม่สอดคลอ้งดงัปรากฏในผลวิจยัไม่ได้
หมายถึงความผิดพลาดทางเนือ้หาของผูย้กรา่ง หากแตเ่ป็นผลของปัจจยัแวดลอ้มท่ียากแก่การควบคมุ 
ไม่ว่าอย่างไรการศกึษาความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมการผลิตภาพยนตรอี์กครัง้ก่อนยทุธศาสตร์
การส่งเสริมภาพยนตรแ์ละวีดิทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) จะหมดวาระใชง้านในปี 2564 
เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง และหากนโยบายมีปัญหาในแง่ของการน าไปใช้ การก่อตัง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยุทธศาสตรฯ์ ไดเ้ป็นอย่างดี ถา้ดกูรณีของตา่งประเทศ 
จะพบวา่สภาภาพยนตรเ์พ่ือก ากบัดแูลงานพฒันาวงการโดยตรงคือทางออกหนึ่ง เพราะสภาภาพยนตร์
อย่างในประเทศเกาหลีใตมี้หนา้ท่ีติดตามความคืบหนา้ของวงการ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ภาคการผลิต 
การฉาย การบริโภค รวมทัง้ภาควิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้บทบาทขององคก์รลกัษณะสภาภาพยนตร์
จะตอบโจทยย์ทุธศาสตรข์อ้ท่ี 5 อนัว่าดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอตุสาหกรรม และยงัเป็น
หน่วยงานส าหรบัประเมิน บงัคบัใช ้หรือปรบัแนวทางในยทุธศาสตรใ์หเ้หมาะสมกับความตอ้งการใน
สภาวการณจ์รงิ 
 
5.2 อภปิรายผล 

วตัถปุระสงคว์ิจยัขอ้ท่ี 4 ก าหนดใหจ้ดัท าขอ้เสนอแนะโดยใหส้มัพนัธก์ับสิ่งท่ีคน้พบ ในการนี ้
คณะผูว้ิจยัไดพ้บรายการปัญหาจ านวนมากท่ีก่อกวนความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เม่ือ
น ามาเทียบเคียงกับผลการวิเคราะหส์าระในยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศัน ์ระยะท่ี 3 (ปีพ.ศ. 2560 – 2564) คณะผูว้ิจยัจงึไดม้องเห็นหนทางการปรบัตวัดงัแจกแจงในล าดบั
ถดัไป 
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5.2.1 เขียนแผนพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตรโ์ดยตรง 
หากยึดปัญหาของภาคอุตสาหกรรมจากในโครงการวิจยั ยทุธศาสตรฉ์บบัต่อไปควรเปิดช่อง

ใหมี้การจดัท าแผนยุทธศาสตรฉ์บบัลูกท่ีมุ่งเป้ามายงัส่ือภาพยนตร์โดยตรงเพ่ือแกปั้ญหาเชิงบริบทท่ี
คา้งคามานาน และจะตอ้งสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผู้ผลิตภาพยนตรร์ายย่อยและโรงภาพยนตร์
ทางเลือก ยทุธศาสตรฉ์บบัปัจจบุนัครอบคลมุอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละอตุสาหกรรมบนัเทิงแขนงอ่ืน 
เชน่ เกมส ์โทรทศัน ์ฯลฯ ซึ่งครองความแข็งแกรง่อยู่แลว้ นั่นอาจท าใหม้องขา้มขอ้ติดขดัท่ีแทจ้รงิในโลก
ของภาพยนตร ์

5.2.2 ถอดบทเรียนความส าเร็จ 
เม่ือบริบทคือปัญหาใหญ่ของภาคอตุสาหกรรมการผลิต การวางแผนท่ีจะแกปั้ญหาเชิงบริบท

โดยตรงคือสิ่งท่ีตอ้งกระท าอนัดบัแรก แตแ่ผนดงักล่าวควรพฒันามาจากการถอดบทเรียนท่ีเหมาะสม
เพราะบทเรียนจะช่วยใหท้ราบแนวทางท่ีจะใชป้รบัปรุงวิธีการท างาน ทัง้ยงัสรา้งความเช่ือมั่นในการ
ด าเนินรอยตามแนวทางใหม่ (พิสิฐ โอ่งเจริญ, 2560: 1-4) คณะผู้วิจัยพบว่าควรเป็นบทเรียนจาก
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศอินเดีย เพราะกิจการภาพยนตรข์องทัง้สอง
ประเทศอยู่ในระดบัดีเย่ียม ทัง้ท่ีเผชิญกบัภาวะวิกฤตเฉกเช่นประเทศไทยมาก่อน ภาพยนตรเ์กาหลีใต้
สามารถช่วงชิงตลาดในประเทศคืนมาไดจ้ากคู่แข่งต่างชาติ ในปี พ.ศ. 2561  ภาพยนตรท์  ารายได้
สงูสดุ 10 อนัดบัแรกในเกาหลีใตเ้ป็นงานทอ้งถ่ินทัง้สิน้ดงัปรากฏในตารางรายไดป้ระจ าปีของ Korean 
Film Council (2018: online) ขณะท่ีภาพยนตรอิ์นเดียเริ่มเป็นกระแสสากลไม่แพ้ชาติชั้นน าอ่ืนๆ 
สามารถท ารายไดน้อกบา้น อยา่งเชน่ ในปี พ.ศ. 2560 มากถึง 367 ลา้นเหรียญสหรฐัและมีแนวโนม้ว่า
จะท ารายไดม้ากขึน้ไปอีกในอนาคต (Vohra, 2018: online)  

ทวา่ความตา่งของบทเรียนทัง้สองอยูท่ี่แนวทางพฒันา ประเทศเกาหลีใตอ้าศยัการพฒันาแบบ
ความรว่มมือ (Cooperative Development) โดยเนน้การประสานงานส่ีภาคส่วน ไดแ้ก่ รฐั ทนุ ผูผ้ลิต 
และฝ่ายวิชาการ บทบาทของรัฐอาจจะเด่นชัดมากท่ีสุดในฐานะแกนน าการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วฒันธรรม ซึ่งรวมถึงภาพยนตร ์เพราะใชว้ิธีการต่างๆ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น การตัง้หน่วยงาน
เฉพาะทางอย่าง Korea of Creative Content Agency ดงัระบุในรายงานเรื่อง “วิวัฒนาการกระแส
ความนิยมเกาหลี (Korean Wave) ท่ีเรียกว่า Hallyu” จัดท าโดย สถิดาภรณ ์เอ่ียมธงชัย (2559: 7) 
ขณะท่ีประเทศอินเดียพัฒนาในแบบภาคการผลิตน าทาง ( Industry-Led Development) กล่าวคือ
ภาคอุตสาหกรรมท าการเปล่ียนแปลงจากภายในดว้ยการสรา้งเนือ้หาทนัสมยั ใชว้ิทยาการสากลใน
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การถ่ายท าและตดัต่อ โดยอาศยัการเรียนรูจ้ากความร่วมมือกบัต่างประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอ เมริกา 
เ ช่ น  Warner Bros. Entertainment Inc., The Walt Disney Company, 20th Century Fox Film 
Corporation และ DreamWorks Classics (Ernst & Young, n.d. : 4) แม้วิธีการของเกาหลีใต้และ
อินเดียจะแตกตา่งกนัในเชิงปัจจยัและลกัษณะของงานพฒันา แนวทางทัง้ 2 กลบัใหผ้ลลพัธค์ลา้ยกนั  

ณ ขณะนี ้ยังเป็นการยากท่ีจะชีช้ัดว่าแนวทางไหนเหมาะส าหรับขับเคล่ือนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไ์ทยดว้ยยังขาดองคค์วามรูเ้ชิงลึกเก่ียวกับแนวทางดังกล่าว แต่การประมวลบทเรียนท่ี
ครอบคลมุแลว้น ามาเทียบเคียงกบับริบทการท างานของไทยจะชว่ยเผยค าตอบท่ีตอ้งการ    
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และภาพนิ่ง
(Motion 
Pictures and 
Still 
Photography) 
 

https://www.chula.ac.th/acade
mic/faculty-of-communication-
arts/ 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรุี 

คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

สาขา
เทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและ
ภาพยนตร ์
 

http://www.mct.rmutt.ac.th/ 
 

https://www.bu.ac.th/th/comarts
http://kbu.ac.th/home/courseoverall.php
http://kbu.ac.th/home/courseoverall.php
https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-communication-arts/
https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-communication-arts/
https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-communication-arts/
http://www.mct.rmutt.ac.th/


155 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ คณะวารสาร
ศาสตรแ์ละ
ส่ือสารมวลชน 

กลุม่วิชา
ภาพยนตรแ์ละ
ภาพถ่าย 

http://www.jc.tu.ac.th/curriculu
m 
 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

คณะนิเทศศาสตร ์ หลกัสตูร
ภาพยนตรแ์ละ
ส่ือดจิิทลั Film 
and Digital 
Media (FD) 

http://commarts.dpu.ac.th/ 
 

มหาวิทยาลยันอรท์กรุง
เทพ 

คณะนิเทศศาสตร ์ - http://www.northbkk.ac.th/ca/ 
 

มหาวิทยาลยับรูพา คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

คณะ
มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร ์

http://www.huso.buu.ac.th/ 
FacultyCurriculum.asp 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยันานาชาติ The Media 
and 
Communicati
on Program 

https://muic.mahidol.ac.th 
 

มหาวิทยาลยัรงัสิต วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร ์

สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์
ดจิิทลั 
 

https://www2.rsu.ac.th/faculty 
/Communication-Arts 
 

มหาวิทยาลยัรตันบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร ์ - http://www.rbac.ac.th 
 

http://www.jc.tu.ac.th/curriculum
http://www.jc.tu.ac.th/curriculum
http://commarts.dpu.ac.th/
http://www.northbkk.ac.th/ca/
http://www.huso.buu.ac.th/%20FacultyCurriculum.asp
http://www.huso.buu.ac.th/%20FacultyCurriculum.asp
https://muic.mahidol.ac.th/
https://www2.rsu.ac.th/faculty%20/Communication-Arts
https://www2.rsu.ac.th/faculty%20/Communication-Arts
http://www.rbac.ac.th/
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มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเดจ็เจา้พระยา 

คณะวิทยาการ
จดัการ 

กลุม่ภาพยนตร์
และมลัตมีิเดีย 

http://ms.bsru.ac.th/degree/bac
helor-of-communication-
arts55.pdf 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สนุนัทา 

คณะวิทยาการ
จดัการ 

แขนงวิชา
ภาพยนตรแ์ละ
ส่ือดจิิทลั 
 

http://www.brt.fms.ssru.ac.th/th/
home 
http://www.cfd.fms.ssru.ac.th/th
/home 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง คณะ
ส่ือสารมวลชน 

สาขาวิชา
ส่ือสารมวลชน 

http://www.mac.ru.ac.th/ 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

วิทยาลยันวตักรรม
ส่ือสารสงัคม 

หลกัสตูร
ศลิปศาสตร
บณัฑิต 
(ภาพยนตรแ์ละ
ส่ือดจิิทลั) 

http://cosci.swu.ac.th/academic 
 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ คณะนิเทศศาสตร ์ ภาพยนตรแ์ละ
ส่ือดจิิทลั / 
(Film and 
Digital Media) 
 

https://www.spu.ac.th/fac/com
marts/th/programs.php 
 

มหาวิทยาลยัศลิปากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์
 

https://www.ict.su.ac.th/acade
mic/academic-communication 
 

มหาวิทยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร ์ ภาควิชาส่ือ
ดจิิทลั 

 

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต คณะวิทยาการ
จดัการ 

- http://m-sci.dusit.ac.th/home/ 
 

http://ms.bsru.ac.th/degree/bachelor-of-communication-arts55.pdf
http://ms.bsru.ac.th/degree/bachelor-of-communication-arts55.pdf
http://ms.bsru.ac.th/degree/bachelor-of-communication-arts55.pdf
http://www.brt.fms.ssru.ac.th/th/home
http://www.brt.fms.ssru.ac.th/th/home
http://www.cfd.fms.ssru.ac.th/th/home
http://www.cfd.fms.ssru.ac.th/th/home
http://www.mac.ru.ac.th/
http://cosci.swu.ac.th/academic
https://www.spu.ac.th/fac/commarts/th/programs.php
https://www.spu.ac.th/fac/commarts/th/programs.php
https://www.ict.su.ac.th/academic/academic-communication
https://www.ict.su.ac.th/academic/academic-communication
http://m-sci.dusit.ac.th/home/
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มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรม
าธิราช 

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

กลุม่วิชาเฉพาะ
ภาพยนตร ์

https://www.stou.ac.th/offices/o
re/adre/enrollment/15.html 
 

มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

คณะนิเทศศาสตร ์ เอกภาพยนตร์
ดจิิทลั 
 

http://commarts.utcc.ac.th/inde
x.php 
 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

คณะนิเทศศาสตร ์ - https://commarts.hcu.ac.th/ 
 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั คณะนิเทศศาสตร ์ - http://www.au.edu/ 
 

https://www.stou.ac.th/offices/ore/adre/enrollment/15.html
https://www.stou.ac.th/offices/ore/adre/enrollment/15.html
http://commarts.utcc.ac.th/index.php
http://commarts.utcc.ac.th/index.php
https://commarts.hcu.ac.th/
http://www.au.edu/
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 รายชื่อมหาวิทยาลัยทีม่ีการสอนสาขาการถ่ายท าภาพยนตร ์ในต่างจังหวัด 
โดย กฤษบดนิทร ์วงคค์ า 

 
 

มหาวิทยาลัย คณะ ภาพยนตร ์ แหล่งทีม่า 
 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะบรหิารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรแ์ละ
การส่ือสาร 

สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน 

http://www.acad.nu.ac.th/acad_
v2.1/acad_academicdevelop/a
cadcd/stdmanual_2557/progra
ms/cluster_soc/03_mis.html 

 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาลยันานาชาติ หลกัสตูร 
ศลิปศาสตร
บณัฑิต 

https://www.ic.kku.ac.th/th/Aca
demics.Bachelor%20of%20Arts
.Communication%20Arts/# 

 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

คณะการ
ส่ือสารมวลชน 

สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน 

http://www.masscomm.cmu.ac.
th/Main/Home/index?pageid=c
TJJdk0zV2lxS09pcHpxOFp3cT
hwVFNhTUtBOEFRWj0= 

มหาวิทยาลยัทกัษิณ
วิทยาเขตสงขลา 

คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

https://cur.tsu.ac.th/home/progr
am.jsp?curriculumid=10000063 

มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 

คณะศลิปศาสตร ์ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2
017/index.php/th/subject-
th/bachelor-th/bc-comart-th 

มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์
เอเชีย 

คณะนิเทศศาสตร ์ หลกัสตูร
นิเทศศาสตร
บณัฑิต 

http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2
017/index.php/th/subject-
th/bachelor-th/bc-comart-th 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ คณะนิเทศศาสตร ์ หลกัสตูร
นิเทศศาสตร
บณัฑิต 

http://ca.hu.ac.th/Program.html 
 

http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/acad_academicdevelop/acadcd/stdmanual_2557/programs/cluster_soc/03_mis.html
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/acad_academicdevelop/acadcd/stdmanual_2557/programs/cluster_soc/03_mis.html
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/acad_academicdevelop/acadcd/stdmanual_2557/programs/cluster_soc/03_mis.html
http://www.acad.nu.ac.th/acad_v2.1/acad_academicdevelop/acadcd/stdmanual_2557/programs/cluster_soc/03_mis.html
https://www.ic.kku.ac.th/th/Academics.Bachelor%20of%20Arts.Communication%20Arts/
https://www.ic.kku.ac.th/th/Academics.Bachelor%20of%20Arts.Communication%20Arts/
https://www.ic.kku.ac.th/th/Academics.Bachelor%20of%20Arts.Communication%20Arts/
http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=cTJJdk0zV2lxS09pcHpxOFp3cThwVFNhTUtBOEFRWj0
http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=cTJJdk0zV2lxS09pcHpxOFp3cThwVFNhTUtBOEFRWj0
http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=cTJJdk0zV2lxS09pcHpxOFp3cThwVFNhTUtBOEFRWj0
http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=cTJJdk0zV2lxS09pcHpxOFp3cThwVFNhTUtBOEFRWj0
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000063
https://cur.tsu.ac.th/home/program.jsp?curriculumid=10000063
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://web.la.ubu.ac.th/laweb/2017/index.php/th/subject-th/bachelor-th/bc-comart-th
http://ca.hu.ac.th/Program.html
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มหาวิทยาลยั 
สงขลานครนิทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

คณะวิทยาการ
ส่ือสาร 

หลกัสตูร
ศลิปศาสตร
บณัฑิต 

http://www.infocommmju.com/w
eb/ 
 

มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ คณะสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
/คณะศลิปศาสตร ์

สาขาวิชาการ
ส่ือสารดจิิทลั 
/สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
บรูณาการ 

http://www.libarts.mju.ac.th/Lib
Course.php 
 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

คณะวิทยาการ
สารสนเทศ 

หลกัสตูรนิเทศ
ศาสตรบ์ณัฑิต 

https://it.msu.ac.th/home/index.
php?page=course&id=2 

มหาวิทยาลยัพะเยา คณะวิทยาการ
จดัการและ
สารสนเทศศาสตร ์

หลกัสตูร
นิเทศศาสตร
บณัฑิต 

http://www.mis.up.ac.th/Course
1_MIS.aspx 
 

มหาวิทยาลยับรูพา คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร ์

http://www.huso.buu.ac.th/Facu
ltyCurriculum.asp 

มหาวิทยาลยัชวลิตกลุ คณะนิเทศศาสตร ์ หลกัสตูร
นิเทศศาสตร
บณัฑิต 

http://www2.vu.ac.th/%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9
4%E0%B8%B1%E0%B8%9A%
E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0
%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B
8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
สรุนารี 

ส านกัวิชา
เทคโนโลยีสงัคม 

- - 

มหาวิทยาลยันครพนม คณะวิทยาการ
จดัการและ

- - 

http://www.infocommmju.com/web/
http://www.infocommmju.com/web/
http://www.libarts.mju.ac.th/LibCourse.php
http://www.libarts.mju.ac.th/LibCourse.php
https://it.msu.ac.th/home/index.php?page=course&id=2
https://it.msu.ac.th/home/index.php?page=course&id=2
http://www.mis.up.ac.th/Course1_MIS.aspx
http://www.mis.up.ac.th/Course1_MIS.aspx
http://www.huso.buu.ac.th/FacultyCurriculum.asp
http://www.huso.buu.ac.th/FacultyCurriculum.asp
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www2.vu.ac.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



161 

ประวัตผู้ิวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล นาย ฐณยศ โลห่พ์ฒันานนท ์ 

ประวัตกิารศึกษา 2554-2558 

 

 

2544-2545 

 

2538-2542 

อกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต (ไทยศกึษา)  

       คณะอกัษรศาสตร ์ 

       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

MA in European Cinema Studies  

       University of Bath, UK 

วารสารศาสตรบณัฑิต (ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย)  

       คณะวารสารศาสตร ์ 

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิารท างาน 2561-ปัจจบุนั 

 

 

2559-2561 

 

 

2558-2560 

 

 

2553-2555 

นกัวิจยั ศนูยพ์หวุฒันธรรมศกึษาและนวตักรรมทางสงัคม  

       สถาบนัเอเชียศกึษา 

       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาพยนตรแ์ละส่ือดจิิทลั 

       คณะนิเทศศาสตร ์

       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

อาจารยพ์ิเศษ ภาควิชาภาพยนตรแ์ละภาพนิ่ง  
       คณะนิเทศศาสตร ์ 
       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาพยนตรแ์ละดจิิตอล  
       คณะนิเทศศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาโทดา้นภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศัน ์ 
       บณัฑิตวิทยาลยั 
       มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
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ผลงาน 1. โครงการวิจยัและผลิตส่ือ นวัตกรรมละครโทรทัศนเ์พือ่การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0 สนบัสนนุโดยกองทนุ
รชัดาภิเษกสมโภช จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ก าลงัด  าเนินการ) 

2. โครงการผลิตส่ือ ร้อยพลัง รังสรรคว์ิถ ี: ก้าวนีแ้ละก้าวต่อไป
บนด้ามขวาน สนบัสนนุโดยกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์(ก าลงัด  าเนินการ) 

3. โครงการวิจยั การสร้างภาพลักษณผ่์านสื่อบันเทงิกับก้าวย่างสู่

ประเทศไทย 4.0: ศึกษากรณีซีรียโ์ทรทัศนเ์กาหลีใต้ สนบัสนนุ
โดยกรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 

4. บทความวิจยัเรื่อง ความสอดคลอ้งของโครงสรา้งอตุสาหกรรมการ
ผลิต ภาพยนตรไ์ทยกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิ 
ทศันร์ะยะท่ี3 (พ.ศ. 2560-2564) เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์
ธุรกิจบณัฑิตย ์ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 13 

5. บทความวิชาการเรื่อง Belt and Road Initiative at the Historic 
Turn of the 21st Century เผยแพรใ่น Asian Review ปีท่ี 31 ฉบบั
ท่ี 2 

6. บทความวิชาการเรื่อง ทางสายไหมใหมใ่นอาเซียน: หนทางสูค่วาม
รว่มมืออยา่งยั่งยืน? เผยแพรใ่น เอเชียปริทศัน ์ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 1 

7. บทความวิชาการเรื่อง ภาพยนตรก์บัทฤษฎีแหง่ความบนัเทิง 
เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 

8. บทความน าเสนอเรื่อง ภาพยนตรไ์ทยในอินโดจีน น าเสนอในการ
ประชมุวิชาการระดบัชาตภิาพยนตรอ์าเซียน ครัง้ท่ี 2 (RAFF 
2017) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

9. บทความวิชาการเรื่อง โอกาสและขอ้จ ากดัในการเผยแพรผ่ลงาน : 
ภาพยนตรไ์ทยกบัภาพยนตรเ์กาหลี เผยแพรใ่น วารสารการ
สือ่สารมวลชน ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล 
เว็บไซต ์

วรลกัษณ ์กลา้สคุนธ ์ 

www.voralukklasukon.com 

ประวัตกิารศึกษา 2543-2546 

 

2537-2541 

 

 

MA in Communication Studies 

California State University, Los Angeles, USA. 

ปรญิญาตรี สาขาภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย  

(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

คณะวารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิาร
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

2552-2554 

2550-2552 

 

2549-2550  

 

 

2547-2548 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรภาพยนตรแ์ละส่ือดจิิทลั  

คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ผูเ้ขียนบทภาพยนตรแ์ละบทโทรทศันอิ์สระ  

ครีเอทีฟรายการละครซิทคอม บมจ. เวิรค์พอยท ์เอ็นเทอร ์

เทนเมนท ์ 

นกัเขียนประจ ากองบรรณาธิการนิตยสารท่องเท่ียว

ภาษาองักฤษ Tropical Magazine บรษิัท Tropic of 

Cancer  

โปรดวิเซอรร์ายการขา่วภาคภาษาองักฤษ และผูช้ว่ยโปรดวิ

เซอรร์ายการ Made in Thailand ชอ่ง Thailand Outlook 

Channel (ชอ่งภาษาองักฤษในเครือ ASTV) 

ผลงานวิชาการ 
 
 
 
 

1. ผูท้รงคณุวฒุิในโครงการวิจยั การสร้างภาพลักษณผ่์านสื่อ
บันเทงิกับก้าวย่างสู่ประเทศไทย 4.0: ศึกษากรณีซีรีย์
โทรทัศนเ์กาหลีใต้ สนบัสนนุโดยกรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวง
วฒันธรรม 

2. บทความวิจยัเรื่อง ความสอดคลอ้งของโครงสรา้งอตุสาหกรรมการ
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ผลิต ภาพยนตรไ์ทยกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิ
ทศันร์ะยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์
ธุรกิจบณัฑิตย ์ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1 

3. บทความวิชาการเรื่อง ภาพยนตรก์บัทฤษฎีแหง่ความบนัเทิง 
เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 

4. บทความวิชาการเรื่อง อตัลกัษณใ์นงานสารคดีไตรภาคขา้วของอรุุ
พงศ ์รกัษาสตัย ์เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 
11 ฉบบัท่ี1  

5. บทความน าเสนอเรื่อง Documentary Club กบัการส่ือสาร
การตลาดผา่นเฟสบุ๊ก น าเสนอในการประชมุวิชาการระดบัชาติ
ภาพยนตรอ์าเซียน ครัง้ท่ี 2 (RAFF 2017) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

ผลงานวิชาชีพ  – ผลงานบทภาพยนตร ์

สิ่งเล็กๆ ท่ีเรียกวา่รกั (2553) My Best Bodyguard (2553) 30+ โสดออนเซลล ์

(2554) และ The Melody รกัท านองนี ้(2555) Love En Route 1- 3 (2558-2559 

สนบัสนนุโดยกระทรวงวฒันธรรม) Bangkok Stories ตอน Phahurat (2559) 

– ผลงานบทโทรทัศน ์ 

รกัพลิกล็อก (ชอ่ง 3) ระเบดิเถิดเทิง แดรกควิลา่หารกั และคพัเคก้รกัลน้ครีม 

(ชอ่งเวิรค์พอยท)์ ขออภยั...มือใหมห่ดัโต (ชอ่ง Thai PBS) รกัลน้ๆ 9 คน 4 คู ่

(ชอ่ง MCOT) เฮฮาหนา้ซอย (ชอ่ง 7) ตลกหกฉาก และรกัตอ้งซอ่ม (ชอ่ง 5)  

– วิทยากรและคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร ์ในโครงการประกวด

ภาพยนตรส์ัน้ ของกระทรวงตา่งๆ อาทิ กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ

กระทรวงศกึษาธิการ ในปี 2558 
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ชื่อ-นามสกุล นายศกัดิส์ิทธ์ิ  ทวีกลุ 

ประวัตกิารศึกษา 2534-2535 

 

2524-2528 

 

 

MA in Speech & Performing Arts  

       Northeastern Illinois University, USA. 

สงัคมสงเคราะหศ์าสตรบณัฑิต  

       คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัตกิาร
ท างาน 

2552-ปัจจบุนั 

 

 

2552-2552 

 

 

2548-2552 
 
 
2546-2548 
 
 
2539-2544 
2538-2539

  

 

2536-2538 

หวัหนา้หลกัสตูรภาพยนตรแ์ละส่ือดจิิทลั 

       คณะนิเทศศาสตร ์

       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรภาพยนตรแ์ละส่ือดจิิทลั 
       คณะนิเทศศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
หวัหนา้ภาควิชาศลิปะการแสดงประยกุต ์
       คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
อาจารยป์ระจ าภาควิชาส่ือสารการแสดงประยกุต ์ 
       คณะนิเทศศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
เลขานกุารผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตรายการ บจม.ไอทีวี

เจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายตา่งประเทศกบัสถานีโทรทศัน ์บี.

บี.ซี.ประเทศองักฤษ (โครงการก่อตัง้สถานีโทรทศันร์ะบบ 

U.H.F.) บจก. สยาม อินโฟเทนเมน้ท ์

Senior PR. Production Supervisor บจม.ฟารอี์สต์
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2533-2534 

แอ๊ดเวอรไ์ทซิ่ง 

Production Coordinator บจม. ฟารอี์สตแ์อ๊ดเวอรไ์ทซิ่ง 

 

ผลงานวิชาการ 1. โครงการวิจยัและผลิตส่ือ นวัตกรรมละครโทรทัศนเ์พือ่การ 
   ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0 สนบัสนนุโดยกองทนุ 
    รชัดาภิเษกสมโภช จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ก าลงัด  าเนินการ) 
 2. บทความวิจยัเรื่อง ความสอดคลอ้งของโครงสรา้งอตุสาหกรรมการ 
     ผลิต ภาพยนตรไ์ทยกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิภาพยนตรแ์ละวีดิ 
     ทศันร์ะยะท่ี3 (พ.ศ. 2560-2564) เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์ 
    ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 13 
3. บทความวิชาการเรื่อง ภาพยนตรก์บัทฤษฎีแหง่ความบนัเทิง  
    เผยแพรใ่น วารสารนเิทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตย์ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 13 
4. บทความวิชาการเรื่อง โอกาสและขอ้จ ากดัในการเผยแพรผ่ลงาน:  
    ภาพยนตรไ์ทยกบัภาพยนตรเ์กาหลี เผยแพรใ่น วารสารการ 
    สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2  

 

ผลงานวิชาชีพ 2528 – ปัจจบุนั 

- นกัแสดงอาชีพ :  ละครเวที ละครโทรทศัน ์ภาพยนตร ์TVC 
- พิธีกรและผูด้  าเนินรายการ :  รายการโทรทศัน ์รายการวิทย ุ

- ผูพ้ากย ์: ภาพยนตร ์,Spot โฆษณาวิทย/ุโทรทศัน ์, 

VDO.Presentation ใหส้ินคา้/บรษิัท/หนว่ยงาน/องคก์รตา่งๆ  

- วิทยากรอบรมบคุลิกภาพของศนูยเ์ตรียมความพรอ้มเพ่ือการท างาน 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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- วิทยากรอบรมหลกัสตูรผูป้ระกาศและผูจ้ดัรายการวิทยกุระจายเสียง

และโทรทศัน ์ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสงู ของ กสทช. 

- วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรเตรียมความพรอ้มในการเป็น

วิทยากรมือชีพ รุน่ท่ี 1 และ 2 ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้ 

- วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันาบคุลิกภาพและทกัษะทาง

สงัคมส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 2 ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ

เลือกตัง้ 
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