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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ 1.เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์
ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน และ 2. เพื่อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
บริบทของอาเซียนโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากเอกสารและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ (Key Informants) ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารบริษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ไทย
ผู้อำ�นวยการสร้าง ผู้กำ�กับภาพยนตร์และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ไทย
โดยการวิจยั เก็บข้อมูลในระหว่างปี 2559-2560 ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง 3 กลุม่
แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับภาพยนตร์ 2) แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับบริบทของอาเซียน ผลการวิจัย
พบว่า การขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนตามทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญมีปจั จัยสำ�คัญอยู่ 5 ด้าน ได้แก่
1) ปัจจัยด้านนโยบาย - ต้องมีความเข้าใจถึงคุณค่าและหน้าทีข่ องภาพยนตร์ รวมถึงสนับสนุนและ
ให้อสิ ระทางความคิด 2) ปัจจัยด้านเงินทุน – แหล่งทุนต้องมีความหลากหลาย และผูบ้ ริโภคหรือ
ผูช้ มเป็นตัวแปรทำ�ให้เกิดการลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร – ต้องพัฒนา
ด้านมุมมองและศักยภาพของคนในสายอาชีพการทำ�ภาพยนตร์พฒ
ั นาด้าน 'ความคิดสร้างสรรค์’

เพือ่ ให้แข่งขันกับต่างชาติแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละแบ่งปันประสบการณ์การทำ�งาน 4) ปัจจัยด้าน
การสร้างสรรค์–ต้องพัฒนาเนือ้ หาทีแ่ สดงให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มกี ารสือ่ สาร
ทีม่ คี วามเป็นสากล 5) ปัจจัยด้านอืน่ ๆ - ปัจจัยด้านการตลาดต้องเข้าใจระบบคิดและวัฒนธรรม
ของผู้คนในอาเซียนซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมย่อยและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและ
น่าเชือ่ ถือต้องพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์พฒ
ั นาสุนทรียะและรสนิยมของผูช้ ม และ
สร้างเครือข่ายทางสังคมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน
คำ�สำ�คัญ: ภาพยนตร์ไทย ปัจจัย การขับเคลือ่ นและพัฒนา สินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อาเซียน

Abstract:

This research has two purposes. Firstly, to study factors and trends in actuation and
development Thai films to be creative economy products in ASEAN context. Secondly,
to provide guidance on development Thai films to be creative economy products in
ASEAN context. This research used qualitative method with documentary analysis
study and In-depth Interview Key Informants who represent and take responsibility
in producing and creating Thai films such as Executive Producer in Thai Film
Company, Film directors and those involved in Thai film production. This research
studies between the years of 2016-2017. The analysis consists theoretical framework
in 3 groups of Concepts and theories; 1) Film Theory 2) Creative Economy. 3) The
context of ASEAN. The research results found that the driving and development of
Thai films to be creative economy products in the context of ASEAN, according to the
opinion of the key informants, has five main factors: 1) Policy factors - Understand
the value and function of the film. Include support and freedom of thought. 2) Funding
factors - Funding sources must be diversified. The consumer or audience is a
variable contributor to film production. 3) Personnel Factors - Develop the perspective
and potential of the people in the profession. 'Creative' to compete with foreigners,
share knowledge and share experiences. 4) Creativity Factors - Develop content
that shows cultural differences, but has universal communication. 5) Other Factors Marketing factors must understand the thinking and culture of people in ASEAN
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who have a sub-culture and language, and build a brand to be known and trusted.
To develop a film distribution channel to develop aesthetics and taste of the audience.
And create a social network. Cooperation between ASEAN member countries.
Keywords: Thai films, Factors, Actuation and Development, Creative Economy
Products, ASEAN

บทน�ำ

‘ภาพยนตร์’ เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในฐานะเป็นสือ่ ทีท่ รงอิทธิพลทาง
ความคิดและสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกแง่มมุ ในทางสังคม ภาพยนตร์เป็นสือ่
สากลประเภทบันเทิงทีส่ ามารถเข้าถึงบุคคลได้ทกุ เพศทุกวัย และสร้างสรรค์กระแสสังคม
ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูงจนสามารถเปลี่ยนทัศนะของผู้คนทั้งโลกได้ นอกจากนี้ในทาง
เศรษฐกิจภาพยนตร์ยงั เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างมูลค่าให้กบั ประเทศ รายได้จากอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ถูกนำ�มาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ภาพยนตร์มิเพียงก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านมูลค่าที่เป็นตัวเงิน แต่ยังก่อให้เกิดมูลค่าทางภาพลักษณ์ของประเทศ
ประเทศไทยได้มีการจัดทำ� ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทย: ศูนย์กลางภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งเอเชียขึ้น
โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์แห่งชาติได้ระบุวา่ โดยนัยทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เป็นหนึง่ ในสินค้าและการบริการของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของทุกๆ
ประเทศในโลกรวมทัง้ ประเทศไทย ซึง่ นอกจากจะก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมดังทีก่ ล่าวแล้ว
อุตสาหกรรมนีไ้ ด้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยในปี 2552 ภาพยนตร์ไทยมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจ
เท่ากับ 26,184 ล้านบาท แอนิเมชัน่ และเกมมีมลู ค่า 30,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมีธรุ กิจ
เกี่ยวเนื่องที่หลากหลายกระจายอยู่ในหลายภาคส่วน และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554
รัฐบาลได้แถลงนโยบายทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์ไว้หลายประการ อาทิ ประการที่ 1 เสริมสร้าง
กระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
เป็นระบบในทุกระดับชัน้ ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำ�นาญและความคิดสร้างสรรค์
ประการที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติเพือ่ นำ�รายได้เข้าประเทศ
เช่น อุตสาหกรรมถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ประการที่ 3 สนับสนุนการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ตา่ งชาติ
ในประเทศไทย ประการที่ 4 พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ขยายฐานการผลิตและ
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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การตลาดสูร่ ะดับภูมภิ าค โดยเพิม่ ความหลากหลายมูลค่า ความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ทอ้ งถิน่ เช่น
ธุรกิจภาพยนตร์ ประการที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือและเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั อารยประเทศและประชาคมอาเซียน ร้อยเรียงเรือ่ งราวผ่านการสือ่ สาร
รูปแบบใหม่และเทคโนโลยีทนั สมัยและประการที่ 6 นำ�ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาส
ร้างคุณค่าทางสังคมและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำ�วิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้เป็น
เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์		
นอกจากนีท้ างคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์แห่งชาติยงั ได้แสดงความเห็นว่า
ประเทศไทยควรเร่งการผลักดันขยายฐานการผลิตและการตลาดให้สรู่ ะดับภูมภิ าคของเอเชีย
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อไปสู่เป้าหมายสำ�คัญคือ การใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดทิ ศั น์เป็นเครือ่ งมือทางวัฒนธรรมอย่างบูรณาการในการสร้างจุดยืนทีแ่ ข็งแกร่งของไทย
ในเวทีโลก (คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ, 2555: 1-2) ข้อมูลของ
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์แห่งชาติสอดคล้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต) ทีไ่ ด้รายงานสรุปภาพรวมเกีย่ วกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไว้ความว่า
อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญและมีบทบาทในการผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลกและเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (ในไทย ปี 2010 จ้างงาน 3.3 หมื่นคนและสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 4.2 หมื่น
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ GDP)...ภาพยนตร์ไทยมีชื่อเสียงในตลาดสากลมาก
ขึ้น เช่น ต้มยำ�กุ้ง (ติดอันดับภาพยนตร์ทำ�เงินสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ในสัปดาห์แรกที่
เข้าฉาย) พี่มาก..พระโขนง (ทำ�รายได้ในไทยกว่า 568 ล้านบาทและติดอันดับหนังทำ�
เงินของอินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์) หรือแอนิเมชั่น ก้านกล้วย ได้ถูกนำ�ไปฉายใน
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรายงาน Super-Cycle ปี 2010 คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี
ข้างหน้า อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดจะเชือ่ มโยงในระดับโลก
มากยิง่ ขึ้น ตลาดเกิดใหม่จะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้น รวมทัง้ สื่อรูปแบบ
ใหม่จะมีส่วนช่วยให้ตลาดเกิดใหม่ได้เข้าถึงและเป็นที่รู้จักของตลาดระดับโลกมากขึ้น
(สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์, 2557: 1)

นอกจากนี้ เรวดี แก้วมณี นักวิชาการจากสำ�นักนโยบายอุตสาหกรรม มหภาค
(สม.) ได้แสดงความคิดเห็นในบทความเรือ่ ง “อุตสาหกรรมสือ่ บันเทิง..The Star ในกระแส
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไว้ถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของไทยไปสู่
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้

ปัจจุบันกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่เน้นการพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ โดยเชือ่ มโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญา
ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการ ได้ขยายตัวเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ก็มีความหลากหลาย และ
“อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่มีศักยภาพและ
มีโอกาสในการพัฒนาหลายประการจากการที่ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถด้านการสร้างสรรค์ มีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ และเป็นทีต่ อ้ งการของต่างประเทศ
รัฐบาลมีนโยบายในการทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมสือ่ บันเทิงไทยให้ขยายฐานการผลิตและ
การตลาดสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เพียบพร้อม มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายงดงาม ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำ�คัญใน
การสร้างสรรค์งาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะมีการเปิดตลาดเสรีทางด้านการค้าบริการด้านบันเทิง
มากขึ้นอีกด้วย (เรวดี แก้วมณี, 2557: 1)

นอกจากการตืน่ ตัวของภาครัฐของไทยทีเ่ ล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาภาพยนตร์
ไทยให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในอาเซียนแล้ว ด้านของผู้บริโภคภาพยนตร์จากประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียนก็ได้แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการบริโภคภาพยนตร์และสื่อของ
ไทยเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
(Thai Civil Rights and Investigative Journalism-TCIJ) ได้ระบุถึงความนิยมบริโภค
สือ่ บันเทิงไทยของประเทศเพือ่ นบ้านและเป็นการข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมของภาพยนตร์
และสือ่ บันเทิงไทยสูอ่ าเซียนทีม่ คี วามเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ได้
เข้าสูค่ วามเป็น “ประชาคม” อย่างเต็มตัว แม้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึง ‘อาเซียน’ ในแง่ของ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก แต่ ‘การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม’ ก็เป็น
อีกมุมหนึ่งของอาเซียนที่สำ�คัญไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับการข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรม
ของ ‘สือ่ บันเทิงไทย’ สูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านเริม่ ทีม่ ใี ห้เห็นมากขึน้ เรือ่ ย ๆ กระแสความนิยม
สื่อบันเทิงไทยในอาเซียน ได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง
การสื่อสาร ความบันเทิงสามารถเชื่อมต่อกันและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ด้วยสาเหตุนี้ทำ�ให้
สือ่ บันเทิงไทยค่อนข้างเติบโตมากขึน้ กว่าเดิม อิทธิพลของสือ่ บันเทิงไทยต่อประเทศเทศ
เพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เริ่มจากที่มีแรงงาน
จากประเทศเพือ่ นบ้านมาทำ�งานอยูใ่ นไทยต่อเนือ่ งหลาย ทศวรรษ และรับสือ่ บันเทิงไทย
มาโดยตลอด ทำ�ให้มีจำ�นวนของแรงงานที่รู้ภาษาไทยผ่านการรับสื่อบันเทิงไทย และ
คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบคนไทยไปกลมกลืน เมื่อกลับประเทศต้นทางก็ได้นำ�อิทธิพล
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
A study of Factors and Trends in Actuation and Development Thai films to be Creative Economy Products in ASEAN context

255

เหล่านี้กลับไป และยั งเผยแพร่ ใ ห้ กับสั งคมที่ นั่นด้ ว ย โดยประเทศที่ ไ ด้ รับ อิ ท ธิ พ ล
สือ่ บันเทิงไทยหลักคือ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ซึง่ เมือ่ ได้รบั สือ่ บันเทิงไทย
ดังกล่าว ทำ�ให้เห็นถึงความแนวคิดของคนในสังคมนั้น ทั้งที่มีต่อคนไทย สังคมไทย
และพวกเขาจะมองสะท้อนย้อนกลับถึงสังคมของตนเองผ่านการรับสื่อ บันเทิงไทย
สือ่ บันเทิงไทยทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มต่อประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ เพลง ละคร และภาพยนตร์ เป็นต้น
เห็นได้จากที่หลายๆ ประเทศได้นำ�สื่อบันเทิงไทยไป เผยแพร่ ทำ�ซ้ำ� ทั้งที่อย่างเป็นทาง
การ คือการที่ประเทศต้นทางได้มาซื้อลิขสิทธิ์จากไทยหรือมีการร่วมทุนกันระหว่าง
ทัง้ สองประเทศ เช่น สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 3 ในนามบริษทั BEC-TERO ร่วมทุนกับบริษทั
Forever Group ของพม่ า มี ก ารรั บ ชมผ่ า นโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มและช่ อ งทาง
อินเตอร์เน็ตของผูผ้ ลิตสือ่ ใน ไทยโดยตรง และอย่างไม่เป็นทางการคือ การทีม่ กี ารลับลอบ
อัดสำ�เนาละครไทยแล้วนำ�ไปขายในรูแบบ วีซีดี ดีวีดี เผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
แปลภาษาเป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตสื่อในไทย
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำ� ซีรีส์ Sotus S The Series ของไทย ไปแปลเป็นภาษา
เวี ย ดนาม แล้ ว ได้ ทำ�ออกมาเป็ น รู ป แบบ DVD โดยได้ จั ด จำ�หน่ า ยผ่ า นทางเพจ
เฟสบุค๊ ของบริษทั ในประเทศเวียดนามเอง ชีใ้ ห้เห็นว่ามีชาวเวียดนามบ้างส่วนทีช่ นื่ ชอบ
สื่อบันเทิงไทยจากการสัมภาษณ์นางสาว May Sabai Maung นักษาศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย ของ University of Foreign Languages, Yangon ว่าในประเทศ
พม่ามีความนิยมสือ่ บันเทิงไทยอย่างไร เธอระบุวา่ ในฐานะปัจเจก เธอชืน่ ชอบสือ่ บันเทิง
ไทยมาก โดยเฉพาะละคร โดยที่ผ่านมาเธอเคยชมละครไทยหลายเรื่อง เช่น ละคร เรื่อง
วนิดา เป็นต้น ส่วนภาพยนตร์ทชี่ นื่ ชอบก็เช่นเรือ่ งพีม่ าก..พระโขนง โดยการรับสือ่ บันเทิง
ไทยของเธอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เธอเลือกศึกษาวิชา ภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่
University of Foreign Languages, Yangon นอกจากนี้ May Sabai Maung ยังเผยด้วย
ว่าได้รบั สือ่ บันเทิงไทยจากช่องทาง Youtube เป็นหลักเพราะไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ส่วนการรับชม
สื่อบันเทิงไทยของแรงงานพม่าในประเทศไทยนั้นพบว่าเป็นปัจจัย หนึ่งที่ทำ�ให้แรงงาน
พม่าสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของไทย ผศ.วิรัช นิยมธรรม อาจารย์
ประจำ�หลักสูตรพม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าแรงงานพม่ามาทำ�งานอยู่ใน
ไทยต่อเนื่องมาร่วมสองสามทศวรรษก็รับสื่อ บันเทิงไทยมาตลอด ในด้านหนึ่งแรงงาน
พม่าเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยผ่านการบริโภคสื่อบันเทิงไทยนี้ ทำ�ให้คุ้นเคยและปรับตัวเข้า
กับกับวิถีชีวิตแบบคนไทย ส่งอิทธิพลให้มองเห็นประเทศไทยเป็นบ้านชั่วคราวและ
บ้านหลังที่สอง (ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2561: ออนไลน์) มากขึ้น
อีกด้วย (เรวดี แก้วมณี, 2557: 1)

จากข้อมูลของนักวิชาการด้านภาพยนตร์ เศรษฐกิจและสือ่ มวลชนข้างต้น ท�ำให้
ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความส�ำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย นอกจากนีย้ งั เห็นถึงบริบทของ
ความต้องการบริโภคภาพยนตร์ไทยของประเทศในกลุม่ สมาชิกอาเซียน ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ค�ำถาม
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เกีย่ วกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่า ในปัจจุบนั สภาพของวงการภาพยนตร์ไทยจะมี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะพัฒนาไปสูส่ นิ ค้าทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนในลักษณะทีย่ งั่ ยืนได้
หรือไม่ เมือ่ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนจะมีปจั จัยอืน่ ใดทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นและพัฒนางาน
ภาพยนตร์ของไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน
ได้หรือไม่อย่างไร จากค�ำถามดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงน�ำมาตัง้ เป็นประเด็นในการศึกษาโดยมีหวั ข้อ
การวิจยั คือ “การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็น
สินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน” ทัง้ นีเ้ พราะผูว้ จิ ยั คาดว่าการศึกษา
เรือ่ งดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในวงการภาพยนตร์ทจี่ ะ
ได้เล็งเห็นถึงสภาพ และปัจจัยทีจ่ ะขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั และ
อนาคตให้ออกสูต่ ลาดสากลและน�ำรายได้กลับเข้ามาพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

					
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตาม
แนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน					
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าตาม
แนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน		

ขอบเขตของการวิจยั 				

การวิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้
เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’ มีขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนือ้ หา
					
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีขอบเขตเนือ้ หา คือ การศึกษาปัจจัยทีข่ บั เคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้
เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
			
การวิจยั ครัง้ นีจ้ ะท�ำการศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informant) คือ ผูบ้ ริหาร
บริษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ไทย ผูอ้ ำ� นวยการสร้าง ผูก้ ำ� กับภาพยนตร์และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การผลิตภาพยนตร์ไทย
ขอบเขตด้านพืน้ ที							
่
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นีค้ อื ประเทศไทยและกลุม่ ประเทศในอาเซียน
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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ขอบเขตด้านเวลา 						
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเวลาในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเวลา 1 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2560
โดยทัง้ โครงการจะก�ำหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะในการส�ำรวจและเก็บข้อมูล 					
2) ระยะในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีภาพยนตร์ไทยร่วมกับแนวคิดทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแนวคิดทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบทของอาเซียน			
3) ระยะในการตีความข้อมูลและเขียนรายงานวิจยั

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสั ง เกตและจดบั น ทึ ก (Observation and Report) และการวิ เ คราะห์ เ อกสาร
(Documentary Research) ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informants)
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดพื้ น ที่ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบ
ภาพถ่ายและผังโครงสร้างวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล 				

ด้วยงานวิจยั เรือ่ งการศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ ผูว้ จิ ยั จึงเน้นการศึกษาด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and
Report) และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และสื่อโสตทัศนวัสดุ
(Auditory & Visual Medias) ทัง้ นี้ การศึกษาของผูว้ จิ ยั มี 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ ออกแบบการวิจยั
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ออกแบบการวิ จั ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน
ปี พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 การเก็บข้อมูลส�ำคัญในการออกแบบการวิจยั
ในครัง้ แรกผูว้ จิ ยั ศึกษาข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ในสือ่ ออนไลน์ทรี่ ายงานข้อมูลของภาพยนตร์ไทยที่
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เผยแพร่ในประเทศประชาคมอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้อง จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นท�ำให้ผวู้ จิ ยั
เกิดความสนใจและตัง้ ค�ำถามว่า สภาพของวงการภาพยนตร์ไทยจะมีความเป็นไปได้ทจี่ ะ
พัฒนาไปสูส่ นิ ค้าทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนในลักษณะทีย่ งั่ ยืนได้หรือไม่ เมือ่ ภาครัฐ
มีนโยบายสนับสนุนจะมีปจั จัยอืน่ ใดทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ของไทย
เพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนได้หรือไม่อย่างไร
และจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงน�ำมาตัง้ เป็นประเด็นหลักในการศึกษาดังนี้
จากประเด็นค�ำถามดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงน�ำมาตั้งเป็นประเด็นในการศึกษา
โดยมีหวั ข้อการวิจยั คือ “การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน” โดยผูว้ จิ ยั ได้ทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการท�ำวิจยั
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ตอบค�ำถามการวิจยั
ระยะนี้เป็นช่วงเวลาด�ำเนินการวิจัย ภายหลังจากการเก็บข้อมูลในระยะที่1
ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเป็น ‘แบบสัมภาษณ์’ ที่ให้ผู้วิจัยได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจคุณภาพของเครื่องมือก่อนน�ำไปใช้กับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเป็นวิธีการหลัก นอกจากนี้
ยังได้เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้จดบันทึกอย่างละเอียด ตลอดจน
บันทึกข้อมูลภาพถ่ายเพื่อน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนพ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ.2560
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั จากเอกสารและสือ่ ออนไลน์ทมี่ กี ารบันทึกข้อมูล
เกีย่ วกับภาพยนตร์กบั การส่งออกและเผยแพร่ในกลุม่ ประชาคมอาเซียน ซึง่ การศึกษาข้อมูล
ส่วนนีเ้ ป็นการศึกษาทีไ่ ม่จำ� กัดพืน้ ทีส่ นาม ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งทีอ่ ยูข่ องข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วัตถุประสงค์ และบริบทของการวิจยั อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีห่ ลักในการเก็บข้อมูล คือ ข้อมูล
จากอินเทอร์เนตและสือ่ ออนไลน์ทมี่ ขี อ้ มูล ภาพยนตร์ไทยทีเ่ ผยแพร่ในกลุม่ ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสาระหลักของกลุ่มข้อมูลกลุ่มนี้ คือ ข้อมูลสื่อโสต ทัศนภาพ
ประกอบด้วยข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพและข้อความที่ปรากฏใน
สือ่ ออนไลน์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ระยะที่ 3 การตีความข้อมูลและเขียนรายงานวิจยั
ระยะนีเ้ ป็นช่วงเวลาภายหลังเสร็จสิน้ การเก็บข้อมูลโดยเครือ่ งมือ ‘แบบสัมภาษณ์’
ผูว้ จิ ยั จะน�ำผลการสัมภาษณ์มาตีความข้อมูล โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
ภาพยนตร์ไทย เพือ่ น�ำมาตีความและท�ำความเข้าใจกับสภาพของภาพยนตร์ไทย และมิติ
ต่างๆของภาพยนตร์ไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือ่ น�ำมาท�ำความเข้าใจงานภาพยนตร์ในฐานะสินค้าตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนในปัจจุบนั และแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
บริบทของอาเซียนเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับวัฒนธรรมและค้นคว้าทิศทางของการขับเคลือ่ น
และพัฒนาภาพยนตร์ไทยให้ไปสูส่ นิ ค้าในบริบทอาเซียน เมือ่ ตีความผลการศึกษาเสร็จสิน้
ผูว้ จิ ยั จะเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ในล�ำดับสุดท้าย

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการท�ำงานสนาม และ
เครือ่ งมือบันทึกข้อมูลโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค�ำตอบให้กับค�ำถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยในแบบ
สัมภาษณ์จะก�ำหนดประเด็นค�ำถาม หรือรายการค�ำถามเรียงล�ำดับไว้แล้วก่อนทีจ่ ะสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ในงานวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 ค�ำถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ของวงการภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนั
ตอนที่ 3 ค�ำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยของการขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นควบคู่กับการบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ภายหลังจากได้ขอ้ มูลมาเป็นทีเ่ รียบร้อยในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูล
ดังกล่าวไปวิเคราะห์รว่ มกับทฤษฎี เพือ่ น�ำไปตอบวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ตอ่ ไป
2. แบบบันทึกการท�ำงานสนาม  
แบบบั น ทึ ก การท� ำ งานสนาม เป็ น แบบบั น ทึ ก เพื่ อ การท� ำ งานสนามส่ ว นตั ว
มีโครงสร้างหลัก คือ วัตถุประสงค์การวิจยั และแผนการวิจยั (กิจกรรม/ช่วงเวลา) ในสมุดบันทึก
ประกอบด้วย รายนามบุคคลที่เ กี่ยวข้อง สถานที่อยู่ ที่ ท�ำ งาน/หมายเลขโทรศั พ ท์
/Email address การติดต่อนัดหมาย แนวทางการสังเกต แนวทางการสัมภาษณ์ บันทึก
ข้อมูลภาพถ่าย วางแผนการท�ำงาน ก�ำหนดการ ก�ำหนดจุดประสงค์การท�ำงานในแต่ละวัน
การทบทวนการท�ำงานในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือนและช่วงระยะของงาน หมายเหตุ การท�ำงาน
การบันทึกการติดต่อนัดหมายและค่าใช้จา่ ย
ผูว้ จิ ยั ใช้สมุดบันทึกการท�ำงานทุกวัน เพือ่ ทบทวน ประเมินผล พิจารณากิจกรรมที่
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จะเกิดขึน้ ในวัน/สัปดาห์/เดือนถัดไปซึง่ ได้วางแผนอย่างต่อเนือ่ ง สมุดบันทึกการท�ำงานถูก
ใช้ควบคูไ่ ปกับการจดบันทึกละเอียดในกระดาษบันทึกข้อมูลแต่ละด้านพร้อมการระบุแหล่ง
อ้างอิงและจัดเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลวิจยั อย่างเป็นหมวดหมู่
3. เครือ่ งมือบันทึกข้อมูลโสตทัศนวัสดุ   
เครือ่ งมือสือ่ โสตทัศนวัสดุ คือ กล้องถ่ายภาพนิง่ กล้องถ่ายภาพเคลือ่ นไหวประกอบ
เสียงและเครื่องบันทึกเสียง ใช้ส�ำหรับการเก็บข้อมูลโสตทัศนวัสดุทั่วไป ความเข้มข้นใน
การเก็บข้อมูลด้วยเครือ่ งบันทึกโสตทัศนวัสดุจะอยูใ่ นช่วงการเก็บข้อมูลปฏิบตั กิ าร เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้อย่าง ถีถ่ ว้ นในช่วงของการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากสัมภาษณ์เชิงลึก และด้วยวิธกี ารสังเกตและจดบันทึก
ลงในแบบบันทึก รวมถึงมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ผรู้ แู้ ละผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ
ในด้านภาพยนตร์ โดยเชือ่ มโยงกับแนวคิด ทฤษฎีทไี่ ด้ทำ� การศึกษาและน�ำเสนอไว้ในบทที่
2 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลายและเพียงพอต่อการตอบค�ำถามในแต่ละประเด็น
ของวัตถุประสงค์การวิจยั

สรุปผลการวิจยั 				

จากการวิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
เชิงลึกและการเก็บข้อมูลจากสือ่ ต่างๆ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริหารบริษทั ผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์ไทย ผู้อำ�นวยการสร้าง ผู้กำ�กับภาพยนตร์และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต
ภาพยนตร์ไทยผูว้ จิ ยั จึงได้ขอ้ สรุปดังนี้
การขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนตามทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ พบว่ามีปจั จัยสำ�คัญอยู่ 5
ด้านได้แก่				
1. ปัจจัยด้านนโยบาย 						
2. ปัจจัยด้านเงินทุน							
3. ปัจจัยด้านบุคลากร						
4. ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์
5. ปัจจัยด้านอืน่ ๆ
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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ปัจจัยทั้ง 5 ด้านที่ผ้ใู ห้ข้อมูลสำ�คัญแสดงทัศนะไว้ ผู้วิจัยได้จัดกระทำ�ข้อมูลและ
วิเคราะห์จนได้ขอ้ สรุปจากทัศนะทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยในแต่ละด้านดังนี้
1. ปัจจัยด้านนโยบาย						
ผลการวิจัยพบว่า การขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยให้เป็นสินค้าตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนได้น้นั จำ�เป็นต้องมีนโยบายที่เกิดจาก
ความเข้าใจถึงคุณค่าและหน้าทีข่ องภาพยนตร์ ก่อนทีจ่ ะทำ�ให้ภาพยนตร์เป็นสินค้า ภาครัฐ
และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมควรทำ�ความเข้าใจหน้าที่ของภาพยนตร์เสียก่อน
ว่ามีภาพยนตร์มหี น้าทีห่ ลายด้านมากกว่าเพียงให้ความบันเทิง ดังนัน้ จึงควรมีนโยบายใน
การพัฒนาเนือ้ หาและกระบวนการสร้างภาพยนตร์ให้เป็นสินค้าโดยมีความรูเ้ กีย่ วกับหน้าที่
ของภาพยนตร์ในหลายมิติเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ในส่วนของภาครัฐควรต้องวางแผน
การส่งเสริมในระยะยาว หรือออกพระราชบัญญัติท่ภี าครัฐให้การสนับสนุนผู้สร้างสรรค์
งานภาพยนตร์ โดยภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรพัฒนาภาพยนตร์ไทย
เป็นการถาวร และควรมองเห็นภาพยนตร์ในฐานะสินค้าส่งออกเหมือนสินค้าอืน่ ๆ ภาพยนตร์
เป็น พาณิชย์ศิลป์ รัฐควรเข้าใจว่า งานศิลปะนั้นไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่งานความคิด
สร้างสรรค์ จะงอกเงยและยั่งยืนได้ อยู่ท่รี ัฐสนับสนุนและให้อิสระทางความคิด ปัจจัยที่
สำ�คัญในเชิงนโยบายอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญคือ ภาครัฐจำ�เป็นต้องส่งเสริมการหารายได้
อื่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งแก้ปัญหาในการให้ความสะดวกกับการสร้างสรรค์
งานภาพยนตร์ในประเทศ รัฐต้องมองให้เห็นว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีส่วนช่วย
ประชาสัมพันธ์และนำ�เงินรายได้เข้ามาสูป่ ระเทศแล้ว รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายคน
ทำ�ภาพยนตร์ และถ่ายทอดความรูใ้ หม่ซง่ึ เป็นช่องทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยให้มคี วามก้าวหน้าและยัง่ ยืน
2. ปัจจัยด้านเงินทุน					
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านเงินทุนเป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญและส่งผลอย่างยิง่ ต่อการขับ
เคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบท
ของอาเซียน ทุนเป็นปัจจัยเริม่ ต้นทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการสร้างสรรค์ และมีชอ่ งทางการหาทุนที่
หลากหลาย ผูบ้ ริโภคหรือผูช้ มเป็นตัวแปรสำ�คัญอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ�ให้เกิดการลงทุนเพือ่
การผลิตภาพยนตร์ หากผูบ้ ริโภคสือ่ ไม่ดภู าพยนตร์ไทยหรือไม่สนับสนุนการดูภาพยนตร์
แบบถูกลิขสิทธิ์ ก็ไม่มีทางที่ภาพยนตร์จะประสบความสำ�เร็จได้ โดยแน่นอนว่าผู้ลงทุน
ก็จะไม่เสีย่ งลงทุนกับภาพยนตร์ทม่ี แี นวโน้มจะไม่ประสบความสำ�เร็จ ในด้านการแหล่งทุน
อาจมาจากทุนของตัวผูก้ ำ�กับในการอยากจัดทำ�ภาพยนตร์เอง หรือทุนอาจมาจากเอกชน
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หรือภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนใน
ด้านการขาย หรือการนำ�ภาพยนตร์ไปต่างประเทศ ปัจจัยด้านทุนดังกล่าว รัฐควรให้
การสนับสนุนอย่างจริงจังและทำ�ให้เป็นวาระสำ�คัญระดับชาติ
3. ปัจจัยด้านบุคลากร						
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของ
การขับเคลือ่ นภาพยนตร์ให้สามารถเป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของ
อาเซียน โดยควรเริม่ ต้นทีท่ ศั นคติของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการทำ�ให้เกิดภาพยนตร์ ทุกฝ่ายหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้าใจหน้าทีแ่ ละพลังของภาพยนตร์ รวมทัง้ ต้องเกิดการพัฒนาด้าน
มุมมองและศักยภาพของคนในสายอาชีพการทำ�ภาพยนตร์ อาทิ นายทุนและผู้ผลิตหรือ
โปรดิวเซอร์ รวมไปถึงการพัฒนาวงจรทัง้ ระบบทัง้ ภาครัฐและผูป้ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ควรได้รบั โอกาสและทุนในการพัฒนาความสามารถอย่างต่อ
เนื่อง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ในด้านการผลิตมีมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ
รวมทั้งควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและศักยภาพในการทำ�งานสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะฝีมอื แรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนัน้ ควรได้รบั
การพัฒนาด้าน 'ความคิดสร้างสรรค์’ เพือ่ ให้แข่งขันกับต่างชาติได้ อาทิ พัฒนาคนเขียนบท
ซึง่ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการผลิตภาพยนตร์ โดยผูท้ ำ�หน้าทีน่ ต้ี อ้ งมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ในศาสตร์การเขียน และเขียนโดยคำ�นึงถึงการตอบรับของผูบ้ ริโภคเป็นสำ�คัญ และ
บุคลากรอีกแขนงทีถ่ อื ว่าสำ�คัญต่อการวงการภาพยนตร์ คือ นักแสดง ซึง่ มีผลต่อความนิยม
ของภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ ดังนัน้ การพัฒนาฝีมอื การแสดงของนักแสดงให้มเี ป็นทีย่ อมรับ
และนิยมในตลาดจะมีส่วนช่วยให้ภาพยนตร์ไทยประสบความสำ�เร็จในระดับนานาชาติ
ช่องทางในการพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์อกี ประการหนึง่ คือ การส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้
ชมรมขึน้ เพือ่ ให้ผผู้ ลิตภาพยนตร์ได้มพี น้ื ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละแบ่งปันประสบการณ์
การทำ�งาน วิธกี ารถ่ายทำ� วิธกี ารจัดจำ�หน่าย เป็นต้น รวมถึงการปรึกษาหารือ ระดมความคิด
เกีย่ วกับทิศทางของวงการภาพยนตร์ไทย ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดการต่อยอด
และพัฒนาผลงานภาพยนตร์ไทยในอนาคต
4. ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นและ
พัฒนาภาพยนตร์ไทยเนือ่ งจากจุดแข็งของภาพยนตร์ไทย คือ กระบวนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเนือ้ หาทีม่ คี วามเป็นสากล แต่ยงั สามารถคงเอกลักษณ์ของไทยไว้ได้ ถ้าหากสามารถ
พัฒนาและเพิม่ ความน่าสนใจของเนือ้ เรือ่ งได้กจ็ ะส่งผลดีตอ่ วงการภาพยนตร์ไทยในการขยาย
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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เข้าสูต่ ลาดอาเซียน การจะสร้างการยอมรับภาพยนตร์ไทยในหมูผ่ ชู้ มอาเซียน ผูส้ ร้างสรรค์
ภาพยนตร์ควรมีเนือ้ หาทีแ่ สดงให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ตอ้ งให้ความสำ�คัญ
กับเนื้อหาที่มีความเป็นสากล รวมถึงการสื่อสารที่ต้องเป็นวัฒนธรรมสากลที่รับรู้ร่วมกัน
ทัว่ โลกจึงจะขับเคลือ่ นให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์ไปได้ไกล ผูผ้ ลิตควรสร้างสรรค์ภาพยนตร์ท่ี
สามารถดูได้ทกุ เพศทุกวัย และลดข้อจำ�กัดต่างๆ ลงให้นอ้ ยทีส่ ดุ หากภาพยนตร์มเี นือ้ หาทีด่ ี
มีกระแสตอบรับทีด่ ี ผูช้ มรูส้ กึ สนุกไปกับการรับชม ก็จะเกิดความเชือ่ มัน่ และต่อยอดไปถึง
การขยายตลาดภาพยนตร์ไทยในอาเซียนได้ การจะทำ�ภาพยนตร์ให้ประสบความสำ�เร็จ
ต้องคำ�นึงถึงเนือ้ หาซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ในการสร้างงาน สือ่ ภาพยนตร์ไม่ใช่สง่ิ ทีต่ อ้ งตาม
กระแสนิยม เพราะการเลือกเกาะกระแสจะทำ�ให้ผ้ผู ลิตไม่ให้ความสำ�คัญกับส่วนเนื้อหา
เท่าทีค่ วร โดยเนือ้ หาและโครงเรือ่ ง (plot) ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จต้องประกอบสร้างจาก
ความความคิดหรือไอเดียทีน่ า่ สนใจ แปลกใหม่และแตกต่างจากงานภาพยนตร์ในตลาดมาก
ทีส่ ดุ ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้ภาพยนตร์ไทยโดดเด่นขึน้ มา คือการสร้างความแตกต่างอย่างเหลือ
เชือ่ ผ่านเนือ้ หา (content) ผ่านวิถที างทีแ่ ปลกใหม่ รวมถึงการใช้ความรูด้ า้ นการตลาดใน
การขายภาพยนตร์ให้กับอาเซียนยังควรคำ�นึงถึงความนิยมของคนในประเทศที่มีต่อ
ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งจะส่งผลต่อกระแสการยอมรับในต่างชาติ
5. ปัจจัยด้านอืน่ ๆ
ผลการวิจัยพบว่า การขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยให้เป็นสินค้าตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนได้นน้ั ยังมีปจั จัยด้านอืน่ ๆทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด และการมองเห็นความสำ�คัญของตลาดอาเซียน รวมถึงต้องเข้าใจ
ระบบคิดและวัฒนธรรมของผูค้ นในอาเซียนซึง่ มีภาษา และวัฒนธรรมย่อยมากมายทีแ่ ตกต่าง
หลากหลาย โซเชียลมีเดีย เป็นอีกปัจจัยทีส่ ำ�คัญยิง่ ในการทำ�ให้ภาพยนตร์เป็นทีร่ จู้ กั ในตลาด
ต่างชาติ รวมทัง้ การใช้แผนการตลาดในการสร้างแบรนด์ หรือตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั และ
น่าเชือ่ ถือ ปัจจัยด้านการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ภาพยนตร์ การสร้างโรงภาพยนตร์ใน
แหล่งชุมชน โดยประเทศไทยควรมีพน้ื ทีส่ ำ�หรับเผยแพร่สอ่ื ภาพยนตร์ในระดับทีเ่ จาะจงขึน้
เช่น ในมหาวิทยาลัยหรือชุมชนต่างๆ ซึง่ อาจจะมีการเรียกเก็บค่าใช้ในราคาทีถ่ กู กว่าปกติ
จะเป็นทางหนึง่ ทีไ่ ปเชือ่ มโยงกับอาเซียนได้ รวมทัง้ การสร้างการยอมรับภาพยนตร์ไทยใน
อาเซียน โดยการจัดจำ�หน่ายและการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึง
วิธีการสร้างจุดยืนของภาพยนตร์ไทยในอาเซียนอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มช่องทางการเผย
แพร่ภาพยนตร์ผา่ นสือ่ ออนไลน์ในแบบทีถ่ กู ลิขสิทธิ์
ปั จ จั ย ด้ า นผู้ช ม หรื อ การพั ฒ นาผู้ช มภาพยนตร์ ด้ว ยการสร้ า งเสริ ม รากฐาน
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ความเข้าใจในเรือ่ งศิลปะมากขึน้ และการทำ�ความเข้าใจเรือ่ งสุนทรียะและรสนิยมของผูช้ มใน
กลุม่ ประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศจะส่งผลต่อโอกาสในการขายหรือเผยแพร่ภาพยนตร์ใน
ต่างประเทศ ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคม การสร้างภาพยนตร์ทม่ี กี ารร่วมมือกันระ
หว่างหลายๆ ประเทศในอาเซียนเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ โดยสามารถสร้างสรรค์เนือ้ หาได้
หลากหลายขึน้ ผ่านกระบวนการทางความเชือ่ วัฒนธรรมของประเทศ วัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิน่ หรือบทบาทหน้าทีซ่ ง่ึ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงโมเดลปัจจัยการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็น
สินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน

อภิปรายผล

จากการวิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผล
การวิจยั ตามประเด็นดังนี้
การศึกษาทัศนะของผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ จนได้ผลการวิจัยดังที่รายงานสรุปผลข้าง
ต้นทำ�ให้เห็นได้ว่าการจะทำ�ให้ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันสามารถเป็นสินค้าตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนได้น้นั จำ�เป็นต้องขับเคลื่อนและพัฒนาปัจจัยทั้ง
5 ด้านทีส่ ำ�คัญได้แก่ 1) ปัจจัยด้านนโยบาย 2) ปัจจัยด้านเงินทุน 3) ปัจจัยด้านบุคลากร
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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4) ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ และ5) ปัจจัยด้านอืน่ ๆ คือ ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาช่องทาง
การเผยแพร่ ด้านสุนทรียะ ด้านการสร้างเครือข่าย ฯลฯ ข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของโรเบิรต์ ลูกสั (Robert Lucas) นักเศรษฐศาสตร์ชน้ั นำ�ของโลก ผูไ้ ด้รบั รางวัล
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมือ่ ค.ศ. 1995 ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าความจำ�เริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
ผลพวงมาจาก ‘ทุนมนุษย์’ กล่าวคือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยจะพัฒนาเพื่อเป็น
สินค้าทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืนได้ทางเศรษฐกิจจำ�เป็นต้องพัฒนาคน หรือบุคลากร
เพือ่ ให้เป็นทุนมนุษย์ทจ่ี ะสามารถสร้างสรรค์หรือผลิตงานออกมาสูส่ งั คม วงการภาพยนตร์
ไทยจำ�เป็นต้องเร่งสร้างศักยภาพให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตภาพยนตร์ทกุ ฝ่ายให้มี
ฝีมอื และคุณภาพเพือ่ ทำ�ให้บคุ ลากรเหล่านัน้ กลายเป็น ‘ทุน’ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สังคมไทย
โดยทัง้ นีภ้ าครัฐและผูท้ ม่ี สี ว่ นในนโยบายต้องเล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
แขนงภาพยนตร์นด้ี ว้ ย
นอกจากนี้ผลการวิจัย ยังระบุว่าการจะขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนให้ก้าวไกลจำ�เป็น
ต้องอาศัยการพัฒนาปัจจัยภายในอีก 3 ด้านควบคู่ด้านเทคโนโลยี ด้านศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากร รวมทัง้ ต้องส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและสือ่ สารบนความแตกต่าง
หลากหลายในบริบททางวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของริชาร์ด ฟลอริดา ศาสตราจารย์ดา้ นเศรษฐศาสตร์คนสำ�คัญของโลก ผูพ้ ฒ
ั นา
“ตัวแบบสามที (3Ts) ” ของการพัฒนาเศรษฐกิจอันได้แก่ Technology, Talent และ
Tolerance โดยเน้นว่า การวัดความสามารถนีจ้ ะต้องวัดจาก “อาชีพทีส่ ร้างสรรค์” (Creative
occupation) มากกว่าการวัดทุนมนุษย์จาก “การศึกษา” แบบเดิมๆ ความสำ�เร็จทางเศรษฐกิจ
จะเกิดขึน้ กับทีใ่ ดได้นน้ั พืน้ ทีน่ น้ั ๆ มีลกั ษณะที่ “เปิดกว้าง หลากหลาย และมีขนั ติธรรม”
พืน้ ทีใ่ ดยิง่ มีการเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย ยิง่ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูง สถานทีเ่ ช่นนีม้ กั จะได้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางเศรษฐกิจทัง้ ในแง่ของ
การได้ยดึ กุมขีดความสามารถอันสร้างสรรค์ของกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายกว้างขวาง และ
ยังได้กมุ ส่วนแบ่งของ “กระแส” นีด้ ว้ ย
นอกจากนี้ ผลจากการศึ ก ษา ทำ�ให้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย รวมทัง้ ทราบถึงสาเหตุทท่ี ำ�ให้ภาพยนตร์ไทยไม่
สามารถแข่งขันหรือเข้าสูต่ ลาดภาพยนตร์ในระดับนานาชาติได้ เนือ่ งมาจากวงการภาพยนตร์
ไทยยังคงมีปญ
ั หาในเรือ่ งวิสยั ทัศน์และมุมมองของผูผ้ ลิตและนายทุนทีม่ ตี อ่ การสร้างสรรค์
งานภาพยนตร์เพือ่ ไปสูต่ ลาดโลก ปัญหาเรือ่ งคุณภาพของการผลิต การสร้างสรรค์เนือ้ หา
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หรือการเขียนบท และความสามารถด้านการแสดงในระดับทีเ่ ป็นสากล รวมไปถึงปัญหาไม่
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย จึงทำ�ให้ภาพยนตร์มรี ปู แบบทีอ่ ยูใ่ นวงจำ�กัด และปัญหา
เจ้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ไม่เอือ้ พืน้ ทีใ่ ห้ฉายงาน หรือมีการผูกขาดทางการค้าจนทำ�ให้ไม่
เกิดผูส้ ร้างภาพยนตร์หน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ นอกจากปัญหาทีเ่ กิดจากระบบภายใน
ประเทศแล้ว จากงานวิจยั ยังพบว่าอุปสรรคทีส่ ำ�คัญอีกประการหนึง่ ทีผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับการผลิต
ภาพยนตร์มคิ วรมองข้ามคือ อุปสรรคของการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศโดยขาด
ความรูแ้ ละความเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมและความเชือ่ ทางศาสนา อันอาจมีผลทำ�ให้
ภาพยนตร์ไทยไม่สามารถเป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียนได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและการนำ�ผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้
ผลการวิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทย
เพื่อให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’ นี้ทำ�ให้ผ้วู ิจัยได้
เข้าใจและสามารถเชือ่ มโยงปัจจัยในด้านต่างๆทีส่ ามารถขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์
ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน รวมถึงมองเห็น
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของภาพยนตร์ไทยให้มีความยั่งยืนและสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดผู้บริโภคภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากงานวิจัยอาจช่วยทำ�ให้ภาครัฐ ภาคการศึกษาและผู้ท่เี กี่ยวข้อง
กับการผลิตและสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญภาพยนตร์ทม่ี บี ทบาท
ยิง่ ต่อการสร้างเศรษฐกิจให้กบั สังคมไทย นอกจากนีผ้ ลการวิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของ
การขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในบริบทของอาเซียน’ นี้ยังสามารถนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำ�ความเข้าใจกับ
ความสำ�คัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาครัฐและผูก้ ำ�หนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตและสร้างสรรค์งานภาพยนตร์จะสามารถนำ�ข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องนี้ไป
พิจารณาและอาจใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเมือ่ วางแผนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนและถาวร รวมไปถึงส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการจัดตัง้ สมาพันธ์หรือองค์กรทีส่ ามารถเป็นตัวกลางทำ�ให้คนทำ�ภาพยนตร์
ในประเทศไทยทุกรูปแบบได้แลกเปลี่ยนพูดคุยและสัมมนา ให้คำ�ปรึกษา และความรู้กัน
เพือ่ อนาคตของคนรุน่ ต่อไป
การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของการขับเคลื่อนและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพื่อให้เป็นสินค้าทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน
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ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�วิจยั
วิจยั เรือ่ ง ‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนางานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้
เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’ มีอุปสรรคในเรื่องของ
การบริหารทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั กับการจัดสรรเวลาในการเดินทางไปเก็บข้อมูล ซึง่ มิอาจเดินทาง
ไปเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญในจำ�นวนทีม่ ากขึน้ ได้ จึงส่งผลทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ต้องวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านเอกสารและสือ่ ในขัน้ ทุตยิ ภูมิ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ได้ใช้ความพยายามในการสืบค้น
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สือ่ วีดที ศั น์ทม่ี กี ารบันทึกคำ�สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ออนไลน์
เป็นต้นเพือ่ ให้สามารถหาข้อสรุปได้ภายในกำ�หนดเวลาการทำ�วิจยั 			
ผูว้ จิ ยั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั เรือ่ ง‘การศึกษาปัจจัยของการขับเคลือ่ นและพัฒนา
งานภาพยนตร์ไทยเพือ่ ให้เป็นสินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของอาเซียน’
จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่สี ามารถนำ�ไปต่อยอดในการค้นคว้าและวิจัยในเชิงลึกทั้งในส่วน
ของวงวิชาการด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนด้านการสือ่ สารร่วมสมัย
รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทส่ี ามารถขยายผลไปสูภ่ าคปฏิบตั ใิ นการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างประเทศชาติและสังคมไทยให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
อย่างยัง่ ยืน
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