
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่  3 ปี 2561  61

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็น

ผู้นำาในภูมิภาคอาเซียน

Internal and external factors of Thai movie industry toward 

leading position in South-east Asia
_______________________________________________________________________________________
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Abstract
 This article aims to 1) examine the situation of Thai film's exportation among 
ASEAN countries which see the change of audience's behavior; and 2) to analyze internal 
and external factors of Thai movie industry in the era of convergence and digital media  
growth among ASEAN countries. Research process is conducted with qualitative methodology 
 and also utilize in-depth interview technique to collect data with key persons from  
various fields, including movie studio administrators, manager of The National Federation 
of Motion Pictures and Contents Associations and film columnists add up to 4 persons. 
The interviews portray moviegoer behavior in ASEAN country, movie trading situation 
nowadays and prevention of cultural flowing via movie in many ASEAN countries. The 
result shows that even Thailand is the front-runner in ASEAN film industry but domestic  
revenue of Thai films is declining in the past 4 years which possibly come from the  
economic slowdown in the country, the quality of Thai movie. And these will possibly 
effect Thai movie industry in the long run.
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บทคัดย่อ
 บทความวิชาการเรื่อง “ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อ
การเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียน” 1) เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสถานการณ์การส่งออกภาพยนตร์ไทย 
ในปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวกและลบที่มีผลกับการส่งออก
ภาพยนตร์ไทยในตลาดอาเซียนในยุคที่สื่อหลอมรวมและการเติบโตของส่ือดิจิทัล ซ่ึงเปล่ียนพฤติกรรม 
ผูร้บัสารในการชมภาพยนตร ์การมตีวัเลอืกของหนงัมากขึน้ ซึง่ทำาใหก้ารเขา้ถงึเนือ้หาของสือ่ในประเภทตา่ง ๆ  
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีพรมแดน โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

___________________

 1อาจารย์ประจำาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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(In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารค่ายภาพยนตร์ผู้จัดการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
ไทยและนักวิจารณ์หนัง รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน การ
ติดต่อซื้อขาย ลักษณะของผู้รับสารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ภาพยนตร์ไทยสามารถขาย
ได้ในตลาดอาเซียน
 ผลการศึกษา พบว่า แม้ภาพยนตร์ไทยจะเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียนมามากกว่าสิบปี แต่รายได้
ของหนังไทยในประเทศเองกลบัมแีนวโนม้ทีล่ดลงเรือ่ย ๆ  ยอดขายของหนงัในประเทศมผีลตอ่ความเชือ่มัน่ 
ของเอเจนท์ในการซื้อขายหนังไทยในตลาดอาเซียนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่หนังไทยมีคุณภาพ
ตำ่าลง โรงภาพยนตร์ให้เวลากับหนังไทยในการฉายไม่มากพอ รวมไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ที่มีแนวโน้มลดลงด้วย นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยการจำากัดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ในหลาย
ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน กท็ำาใหห้นงัไทยไมส่ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งเสรเีตม็ที ่เชน่ กมัพชูา พมา่ นอกจากนี้ 
มาตรฐานการดูหนังของคนในหลายประเทศก็สูงขึ้นด้วย การทำาหนังไทยต้นทุนตำ่าก็ไม่สามารถที่จะทำาให้
เอเจนท์ซื้อหนังไทยไปฉายในแต่ละประเทศนั้นได้

คำาสำาคัญ: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย, ตลาดภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน, การส่งออกภาพยนตร์ไทย

1. บทนำา
 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
มาแล้ว 2 ระยะ คือระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552-2555) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย 
กำาลังใช้แผนในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแผนในระยะที่ 3 นั้น มีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมุ่งสู ่
การเป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอาเซียน ทั้งนี้ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ  
1) พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ 2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ภาพยนตร์และวดีทิศัน์ไทย 3) ส่งเสรมิการปกป้องและคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ 4) ส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศรวมธุรกิจถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย และ 5) พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ยุทธศาสตร์การ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560– 2564), 2559)
 แต่หากมองจากภาพรวมก็อาจจะเห็นได้ว่าหนังไทยในตลาดอาเซียนประสบความสำาเร็จอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในช่วงมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์ไทยสามารถเข้าฉายได้ในหลายประเทศ
ในอาเซียน เช่น องค์บาก, พี่มากพระโขนง รวมถึงภาพยนตร์เรื่องฉลาด...เกมส์โกง หรือ Bad Genius จาก
ค่ายหนังจีดีเอช ห้าห้าเก้า ที่เข้าฉายในปี 2560 ที่ได้สร้างปรากฏการณ์โดยการเป็นหนังที่ทำารายได้สูงสุด
ในประเทศ ที ่108.1 ล้านบาทแล้ว (สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาต,ิ 2561) และเป็นหนงัไทยทีร่ายได้ 
สูงสุดในประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นยังเป็นหนังไทยที่ทำารายได้สูงสุดในประเทศกัมพูชา ฮ่องกง และ 
ไต้หวันอีกด้วย (Malaymail, 2560) และสุดท้ายสามารถทำาเงินใน Box Office ของประเทศจีนได้ถึง  
41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,200 ล้านบาท (Boxofficemojo.com, 2017)
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 ถึงแม้ว่าหนังของค่ายจีดีเอช ห้าห้าเก้าจะประสบความสำาเร็จอย่างมาก แต่จินา โอสถศิลป์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของค่ายหนังจีดีเอช ห้าห้าเก้า ยังให้ความเห็นว่าหนังไทยอยู่ในยุคซบเซา เห็นได้
จากตวัหนงัน้อยลง นอกจากนีร้ายได้กน้็อยลงอกีด้วยหนงัไทยทีอ่อกฉายในช่วงนีไ้ม่ขาดทนุเพยีงร้อยละ 10 
ของหนังทั้งหมดที่เข้าฉาย ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จะบอกว่าหนังไทยเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้เพราะคำาว่า
อุตสาหกรรมต้องหมายถงึสิง่ทีท่ำาเป็นอาชพีได้และคำาแล้วไม่ขาดทนุ มเีงนิเพยีงพอจะหล่อเลีย้งองค์กรและ
พนักงานให้มีความสุข เติบโตต่อเนื่องมั่นคง ปัจจุบันคนที่เข้ามาทำางานจะมาทำาแบบฟรีแลนซ์ที่เข้ามาเป็น
ครั้งคราวหาเงินทุนได้ก็มาทำาการพัฒนาหนังอย่างต่อเนื่องเลยไม่เกิด (Marketeeronline, 2561)
 ความขัดแย้งระหว่างวิสัยทัศน์ของรัฐที่ต้องการผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน 
กบัสภาพความเป็นจรงิของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจากมมุมองของผูป้ระกอบการ ทำาให้ผูเ้ขยีนต้องการ
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของภาพยนตร์ไทยผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์ ได้แก่  
ผู้บริหารค่ายภาพยนตร์ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลจากสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ ถึงโอกาสและอุปสรรค ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภาพ
รวมในของภาพยนตร์ไทยในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน
 1.1) วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นถึงสถานการณ์การส่งออกภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันใน
ภูมิภาคอาเซียน
  2.  เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัเชงิบวกและลบทีม่ผีลกบัการส่งออกภาพยนตร์ไทยในตลาดอาเซียน
ในยุคที่สื่อหลอมรวมและการเติบโตของสื่อดิจิทัล

2. วิธีการวิจัย
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methodology) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารค่ายภาพยนตร์ จำานวน 2 ท่าน ผู้จัดการสมาพันธ์
สมาคมภาพยนตร์ไทย จำานวน 1 ท่าน และนักวิจารณ์หนัง จำานวน 1 ท่านรวม 4 ท่าน เพื่อสะท้อนถึง 
สถานการณ์ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน การติดต่อซ้ือขาย ลักษณะของผู้รับสารในภูมิภาคอาเซียน  
รวมถึงสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ภาพยนตร์ไทยสามารถขายได้ในตลาดอาเซียน

3. ผลการวิจัย
 3.1) สถานการณ์การส่งออกภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียน
  จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจะเหน็ว่าประเทศเพือ่นบ้านของไทยโดยเฉพาะ ประเทศลาว 
และประเทศกมัพชูา เป็นประเทศทีม่วีฒันธรรมทีใ่กล้ชดิกบัคนไทยค่อนข้างมาก อกีทัง้คนในประเทศเหล่านี ้
ยังเสพสื่อโทรทัศน์ของไทยค่อนข้างมากอีกด้วย สิ่งนี้ทำาให้หนังไทยเป็นที่ยอมรับตลอดหลายปีที่ผ่านมา
  ในประเดน็นี ้ดร.อมัพร จริฐัตกิร อาจารย์ประจำาคณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
อธิบายว่าผู้ชมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว หรือกัมพูชา ประเทศเหล่านี้ดูละครไทยมานานกว่ายี่สิบปี
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ประเทศเพือ่นบ้านของเราเขาดลูะครไทยเป็นลำา่เป็นสนั กลายเป็นปัจจยัทีห้่าของชวีติไปแล้ว ช่วงเหตุการณ์
สำาคัญ ๆ ที่มีเหตุให้ละครไทยหยุดอกอากาศ คนดูในลาว ในกัมพูชา ร้องไห้กันหนักมากเพราะว่าอดดู 
ละครไทย
  จะเห็นได้ว่าการท่ีเราสามารถขายลิขสิทธิ์ละครไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา 
เวียดนาม หรือพม่าได้นั้นเพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่ผลิตละครของตัวเอง หรือแม้จะผลิตบ้างแต่คนใน
ประเทศไม่นิยมดู จึงต้องนำาเข้าละครจากต่างประเทศเป็นหลัก
  นอกจากนี ้ความใกล้ชดิทางวฒันธรรมกท็ำาให้คนในประเทศเหล่าน้ีชืน่ชอบละครไทยได้ง่าย 
แต่ในประเทศที่ผลิตรายการของตัวเองอยู่แล้ว ทั้งวัฒนธรรมก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับไทยมากนักอย่างอินโดนีเซีย 
มาเลเซยี สงิคโปร์ และฟิลปิปินส์ ละครไทยยงัไม่สามารถเจาะตลาดในประเทศเหล่านีไ้ด้ (มตชินสดุสปัดาห์, 
2561)
  คณุก้อง ฤทธิด์ ีนกัวจิารณ์ภาพยนตร์จากหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ ได้ให้ความเหน็เสรมิ
ในเรื่องนี้ว่า 

 “โดยรวมหนงัไทยในอาเซยีนค่อนข้างจะแขง็แรงกว่าคนอืน่ ยิง่คนลาว คนกมัพูชา 
ผนวกกับการท่ีคนชาติเหล่านี้ดูทีวีไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย แต่เราไม่ได้ดูเขาเลย  
หนังไทยที่เข้าฉายในไทย ตอนนี้ก็แทบจะเข้าฉายพร้อมกับที่เข้าฉายในลาว กัมพูชา 
อยู่แล้ว ความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมตอนนี้มันวันเวย์มา” (ก้อง ฤทธิ์ดี, สัมภาษณ์, 2561) 

  อีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออกภาพยนตร์ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนคือ 
หลายประเทศโดยเฉพาะ ลาว กมัพชูา และพม่า กำาลังขยายตลาดภาพยนตร์ในประเทศของตัวเองหลังจาก
ที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศหยุดมานาน ซึ่งโชคชัย ชยวัฑโฒ ผู้อำานวยการสมาพันธ์สมาคม
ภาพยนตร์แห่งชาติ อธิบายให้ฟังว่า 

 “ในส่วนของประเทศลาวนั้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์หยุดไปเกือบ 30 ปี และเพิ่ง
กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากภาพยนตร์เรื่อง "สบายดีหลวง
พระบาง" ซึ่งทำาให้คนไปเท่ียวประเทศลาวเยอะขึ้น ประเทศลาวจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็น 
สิ่งสำาคัญ ดาราที่ลาวก็ทำาภาพยนตร์มากขึ้น แต่ข้อจำากัด คือ มี 2 โรง เมเจอร์ไปเปิด  
2 ที่ เมืองปากเซกับกรุงเวียงจันทน์” (โชคชัย ชยวัฑโฒ, สัมภาษณ์, 2561)
 “ประเทศกมัพชูาเป็นอกีประเทศหนึง่ทีอ่ตุสาหกรรมภาพยนตร์กำาลงัเตบิโต กำาลงั
ซื้อค่อนข้างสูงแต่ขณะนี้ก็เริ่มมีการป้องกันวัฒนธรรมต่างชาติผ่านภาพยนตร์ ทำาให้ม ี
การเร่งสร้างหนังของตัวเอง แต่ขณะนี้โรงหนังในกัมพูชาทั้งประเทศก็ยังมีไม่ถึง 20 โรง 
โดยหลกั ๆ  แล้วจะอยูใ่น กรงุพนมเปญ และเมอืงเสยีมเรยีบ” (โชคชยัชยวฑัโฒ, สมัภาษณ์, 
2561)

  นอกจากนี้ คุณภาณุ อารี ฝ่ายต่างประเทศ ของสหมงคลฟิล์ม ได้อธิบายเสริมว่า 
 “หากมองในตลาดอาเซยีนขณะนี ้เราเจาะตลาดยากกว่าเดิม ส่วนมากทีย่งัขายได้
แน่ ๆ  จะเป็นประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ที่ผมคิดว่ามีรสนิยมเหมือนกัน ทำาให้ขายหนัง
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ตลาดทีเ่ป็นแบบท้องถิน่นยิมได้อยู ่ผมมองว่าอตุสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศลาวและ
ประเทศกัมพูชา คล้ายกับตลาดหนังในประเทศไทยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เนื่องจากว่าโรงหนัง
จรงิจงัเพิง่เปิดในช่วงไม่เกนิ 5 ปีทีผ่่านมา ในสมยัทีเ่ริม่ขายหนงัเรือ่งองก์บาก (พ.ศ. 2546) 
ประเทศกัมพูชาถือเป็นตลาดแถม คือคนซื้อหนังมาเลเซียก็จะขอแถม ประเทศกัมพูชา 
ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า แต่เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ดีขึ้น  
มีนักลงทุนต่างชาติไปเปิดโรงหนังเพิ่มขึ้น และกลุ่มเมเจอร์ก็ไปเปิดโรงหนังในกัมพูชา ใน
ลาว ก็ทำาให้ตลาดภาพยนตร์ในประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นขึ้นเรื่อย ๆ  (ภาณุ 
อารี,สัมภาษณ์, 2561)

  ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ 
โรงภาพยนตร์รายใหญ่เพียงรายเดียวในประเทศลาวโดยเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ 2 สาขา ที่ เวียนเทียน 
เซ็นเตอร์กรุงเวียงจันทน์ 5 โรง และที่เฟรนด์ชิฟมอลล์ เมืองปากเซ 4 โรง ส่วนในประเทศกัมพูชามี 4 สาขา 
24 โรงคือที่อิออนมอลล์กรุงพนมเปญ 7 โรง, เมืองเสียมเรียบ 3 โรง, โสรยา พนมเปญ กัมพูชา 6 โรง และ
อิออนมอลล์ 2 พนมเปญ กัมพูชา 8 โรง (Brandinside.asia, 2561)
  ในส่วนของประเทศพม่านั้น ปัจจุบันมีโรงหนังขณะนี้ 103 โรงทั่วประเทศ ทั้งที่ก่อนหน้า
นี้พม่าเคยมีโรงหนังมากถึง 300 โรง เมื่อช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 (Nikkei Asian Review, 2018)  
ขณะที่ประเทศไทยมีจำานวนโรงภาพยนตร์ประมาณ 1,100 โรง โดยหลักมาจากสองราย คือ “เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์” มีโรงภาพยนตร์ในไทย 134 สาขา 703 โรงภาพยนตร์ และ “เอสเอฟ” มี 57 สาขา 371  
โรงภาพยนตร์ (MarketingOops.com, 2561) ในส่วนของประเทศเวยีดนามนัน้ จากรายงานของกระทรวง
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนาม ได้ให้ข้อมูลว่าสิ้นปี 2559 ประเทศเวียดนามมีโรงหนัง  
510 โรง ทั้งนี้ สองในสามของจำานวนโรงหนังทั้งหมดเป็นของเกาหลี คือ Lotte Cinema และ CGV  
โดย CJ Group (Vietnamnet.vn, 2560) ในส่วนของของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์นั้น คุณก้อง ฤทธิ์ดีได้ให้ข้อมูลเสริมว่าอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านี้มีมาต่อเนื่องและยาว 
นานแล้ว และการตลาดของหนังไทยไปขายในประเทศเหล่านี้ตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว สมัยองก์บาก  
(พ.ศ. 2546) จากค่ายสหมงคลฟิล์ม หรือ หนังจากค่ายจีทีเอชแรก ๆ  อย่างเรื่องแฟนฉัน (พ.ศ. 2546) เรื่อง 
Shutter กดติดวิญญาณ (พ.ศ. 2547) ก็ได้ไปกรุยทางไว้ สอดคล้องกับข้อมูลจากคุณโชคชัยที่อธิบายว่า
ประเทศสิงคโปร์ ตลาดภาพยนตร์มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนแต่ภาพยนตร์สิงคโปร์เองมีน้อยมากส่วนแบ่ง 
การตลาด (Market share) มีไม่ถึง 10% ทำาให้ตลาดอยู่ได้ด้วยหนังต่างประเทศ โดยเฉพาะหนังฮอลลีวู้ด
ส่วนประเทศมาเลเซีย เป็นตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ของอาเซียนอีกประเทศหนึ่ง มีการผลิตหนัง มีบุคลากร
พอสมควร แต่ยังติดอยู่บ้างเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ขนบธรรมเนียม ความเชื่อในประเทศของตนเอง ทำาให ้
เนื้อเรื่องของหนังที่ถูกนำาเสนอออกมาอาจจะไม่หลากหลายนัก
  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโอกาสทั้งในประเด็นด้านวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันระหว่างประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว กัมพูชา และพม่า การที่ประเทศไทยได้เปิดตลาดหนังไทยในภูมิภาค
อาเซียนมานานในประเทศอย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่หลายประเทศในอาเซียน
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ก็มีข้อจำากัดในการนำาเอาภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าฉายในของตนเอง เช่น ประเทศพม่า มีการห้ามใส่ 
subtitle (คำาแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์) เป็นภาษาพม่าในหนังต่างประเทศ โดยให้ใช้ subtitle 
ภาษาอังกฤษได้เท่านั้น หรือ การต้องตัดบางฉากออกเพื่อให้ผ่านเซ็นเซอร์
  คณุฤด ีผลทวชียั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและธรุกจิต่างประเทศจากจดีีเอช ห้าห้าเก้า กล่าว
เสริมว่า 

  “ในส่วนของประเทศมาเลเซีย ก็มีบางประเด็นเช่น การเซ็นเซอร์ 
บางภาพ เช่น หนังเรื่องแฟนเดย์ฉากนางเอกถอดเสื้อปลดกระดุม ฉากประมาณนี้ก็ต้อง
ตดัออก ถ้ามฉีากจบูกนัชดั ๆ  กต้็องตัดทิง้ แต่ในอนิโดนเีซียไม่มปัีญหาเร่ืองนี ้ส่วนประเทศ
พม่ามีข้อกำาหนดว่า หนังต่างประเทศที่เข้าฉายจะไม่สามารถใส่ subtitle ภาษาท้องถิ่น 
(พม่า) ได้ ใส่ได้แต่ subtitle ภาษาอังกฤษ ดังนั้นหนังที่มีบทพูดเยอะ เช่น หนังเรื่อง “น้อง
พี่...ที่รัก” เอเจนท์หนังที่ซื้อภาพยนตร์ไปฉากก็จะคิดว่ายากไปสำาหรับคนพม่าที่จะเข้าใจ
เพราะอ่าน subtitle แต่ถ้าอย่างหนังเรื่อง “พี่มาก...พระโขนง” ที่ไม่ได้มีบทพูดเยอะ  
คนดูสามารถเข้าใจได้จากการแสดงเลยว่าตลก เอเจนท์จะถามก่อนว่าศัพท์ยากหรือไม่  
ถ้าเข้าใจยากคนพม่าเอ ก็จะไม่มาดูส่วนในประเทศเวียดนามสามารถฉายหนังผีได้ แต่ 
คนเวียดนามเองทำาหนังผีไม่ได้” (ฤดี ผลทวีชัย, สัมภาษณ์, 2561)

  อย่างไรกด็ ีสิง่ทีย่งัเป็นจดุแขง็กค็อื การทีป่ระเทศไทยยงัเป็นผูน้ำาในอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ในภูมิภาคนี้โดยคุณโชคชัย ให้ความเห็นว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น หนังไทยในอาเซียนในปัจจุบันมี
ความเป็นสากล ถ้ามองมาในอาเซียนเห็นธงไทยชัดสุด ทั้งภาคอาร์ตฟิล์มที่เบ่งบานมาก มีผู้กำากับอย่าง  
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล อโนชา สุวิชากรพงศ์ ก้อง ฤทธิ์ดี นนทวัฒน์ นำาเบญจพล หรือสายเชิงพาณิชย์ 
ก็มีปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็นเอก รัตนเรือง ยุทธเลิศ สิปปภาค หรือผู้กำากับในกลุ่มจีดีเอชอย่าง นัฐวุฒิ พูลวิริยะ 
บรรจง ปิสัญธนะกูล เป็นต้นประเภทหนังไทยที่ยังไงก็ขายได้ในอาเซียนก็คือ หนังผี ด้วยวิธีคิดค่อนข้างลึก 
แปลก เทคนิคการเล่าเรื่อง การตัดต่อ และหนังผีก็ยังจะออกมาฉายเร่ือย ๆ อย่างช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายนนี้ (ปี พ.ศ. 2561) ก็จะมีออกมาอีกหลายเรื่อง ก็ยังมีอยู่เรื่อย ๆ  และขายได้แน่นอน โดยเฉพาะ
ในอาเซียนที่ทำามาก็ซื้อหมด
 3.2) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงบวกและลบที่มีผลกับการส่งออกภาพยนตร์ไทยในตลาดอาเซียน
ในยุคที่สื่อหลอมรวมและการเติบโตของสื่อดิจิทัล
  อย่างไรก็ตาม ก็มีการมองว่าคุณภาพหนังไทยโดยภาพรวมนั้นลดลงในช่วงหลายปีที ่
ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้การให้ขายหนังไทยในตลาดอาเซียนยากขึ้นด้วย คุณภาณุ อารี ให้มุมมองให้ประเด็นนี้
ว่า ในส่วนของหนงัไทยนัน้ ในช่วงนีม้นัไม่มอีะไรทีโ่ดดเด่นเหมอืนตอนหนงัเรือ่งองค์บากทำาได้ ด้วยสโลแกน
ว่า เล่นจริง เจ็บจริง ไม่มีตัวแสดงแทน หรือ หนังผีที่มีความคิดเล่าเรื่องที่โดดเด่นแตกต่างมาก ๆ  อย่างหนัง
เรื่อง “Shutter กดติดวิญญาณ”ซึ่งเป็นช่วงที่คนอาเซียนตื่นเต้นกับหนังไทยจริง ๆ 

 “คุณภาพหนังไทยช่วงนี้ก็ตำ่าลง ต้นทุนการทำาหนังไทยลดลงเยอะ เมื่อก่อน 
เราสามารถลงทุนได้ 15-20 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจมันแย่ บางค่ายก็ตั้งงบแค่  
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10 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนลดลงแต่รสนิยมคนดูสูงขึ้น คนดูดูออกว่าคือหนังต้นทุนตำ่า  
และเนื้อหาไม่ได้มีความพิเศษโดดเด่น ไม่ได้ถูกพูดถึงเยอะเหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี่เรา 
(ประเทศไทย) ก็ยังมีความหลากหลายของภาพยนตร์ เราเหมือนเกาหลี ในช่วงเริ่มแรก 
มีหนังอาร์ต หนังอินดี้ชัดเจน มีหนังตลาด ทำาให้ในแง่การผลิตทำาให้เรายังเป็นอันดับ 1 
ในภูมิภาคอาเซียนอยู่ท้ังน้ีความสำาเร็จของหนังเรื่อง ฉลาด...เกมส์โกง (Bad Genius) 
ทำาให้หนังไทยเป็นที่จับตามองอีกครั้ง หลายบริษัทก็มีคนมาหาอย่าง สหมงคลฟิล์ม ก็มี
คนมาหา ตลาดที่มาแรงจริง ๆ คือ จีน หนังที่คิดว่าน่าจะขายไม่ได้อย่าง ประเภทดราม่า 
โรแมนติก อย่าง สหมงคลฟิล์ม ก็ขายหนังเรื่อง 7 days ให้กับจีนซึ่งก็ได้รายได้ดีพอ
สมควร” (ภาณุ อารี,สัมภาษณ์,2561)

  ดงันัน้ ในมมุมองของค่ายหนงัไทยทีท่ำารายได้ติดอนัดับต้น ๆ  ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาอย่าง
จีดีเอช ห้าห้าเก้าก็ยังมองว่าการทำาภาพยนตร์ให้ประสบความสำาเร็จในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย หรือ
ทั่วโลกได้นั้น สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือจะต้องทำาให้คนในประเทศดูให้ได้มากที่สุด มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่คนดูรู้สึก
เกี่ยวข้องด้วยได้

  “ถ้าหนังที่ฉายในประเทศไทยประสบความสำาเร็จ ในต่างประเทศก็จะ
มั่นใจว่าเขาอยากได้และเอาหนังไปขายได้ ต่อให้หนังที่ทำาออกมาดีแต่เมืองไทยไม่ทำาเงิน 
มันก็ขายต่างประเทศยาก ดังนั้น ในมุมมองของผู้ผลิตหนังของ GDH ก็จะต้องผลิตหนัง
ที่ต้องมีเนื้อหาที่คนดูรู้สึกเกี่ยวข้องได้ อย่างฉลาดเกมส์โกง คนตื่นเต้นไปกับเรื่องการโกง
ข้อสอบ ได้ลุน้ อนันีก้ท็ำาให้หนงัประสบความสำาเรจ็ถ้าหนงัประสบความสำาเรจ็ในประเทศ 
ต่างชาติก็มาซื้อไปขาย โดยในส่วนของ GDH 559 เอง เราจะไม่ขายให้กับคนที ่
จ่ายสูงสุด แต่ต้องอินกับหนังเราจริง ๆ เราก็จะไม่ขายแบบ pre-sale จะต้องดูหนังก่อน
ว่าชอบหรือไม่ ถ้าไม่ชอบ” (ฤดีผลทวีชัย,สัมภาษณ์, 2561)

  คุณฤดียังยำ้าถึงกลยุทธ์ของค่ายจีดีเอช ห้าห้าเก้า (GDH 559) ว่า
  “จะต้องทำาหนังไทยที่มีคุณภาพดี การผลิตต้องดี บทหนังต้องใหม่ ไม่
ทำาอะไรที่รู้สึกดูถูกคนดู ไม่ซำ้ารอยหนังที่ตัวเองเคยสร้าง เนื่องจากผู้ชมภาพยนตร์เปลี่ยน
ตลอดเวลา ที่เหลือคือในส่วนของฝ่ายการตลาดที่จะต้องมาดูว่าจะใช้ชื่อหนังว่าอะไร 
ภาพยนตร์ตวัอย่างจะเป็นอย่างไรจะเอาส่วนไหนของหนงัมาดึงดูดคนดูให้เข้าไปชมในโรง
หนังให้ได้ ทั้งนี้ต้นทุนหนังของจีดีเอชอยู่ที่ราว 20-30 ล้านบาทต่อเรื่อง” (ฤดี ผลทวีชัย, 
สัมภาษณ์, 2561)
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ตารางที่ 1 รายได้ภาพยนตร์ของค่าย GDH559 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รายชื่อภาพยนตร์ ประเทศที่เข้าฉาย รายได้ (ดอลลาร์สหรัฐ)

F DAY | แฟนเดย์..แฟนกันแค่

วันเดียว

ไทย US$3,450,000 (112 ล้านบาท รายได้เฉพาะในกรุงเทพฯ 

เท่านั้น)

กัมพูชา US$ 84,300

ฮ่องกง US$ 25,000

อินโดนีเซีย US$ 45,000

ลาว US$ 50,000

สิงคโปร์ US$ 81,000

ไต้หวัน US$ 9,000

A GIFT | พรจากฟ้า ไทย US$1,370,000 (44.77 ล้านบาท, *ราคาตั๋ว: 99 บาท)

กัมพูชา US$ 37,000

อินโดนีเซีย US$ 9,000

 ลาว US$ 5,000

สิงคโปร์ US$ 15,000

THE PROMISE | เพื่อนที่ระลึก ไทย US$ 1,074,000 (35 ล้านบาท รายได้ในกรุงเทพฯ เท่านั้น)

กัมพูชา US$ 166,000

อินโดนีเซีย US$ 58,000

ลาว US$ 37,000

พม่า US$ 36,000

สิงคโปร์ US$ 361,000

เวียดนาม US$ 880,000

BROTHER OF THE YEAR | ไทย US$ 4,600,000 (150 ล้านบาท รายได้ในกรุงเทพฯเท่านั้น)

น้อง.พี่.ที่รัก กัมพูชา US$ 281,000

ฮ่องกง US$ 1,160,000

อินโดนีเซีย US$ 123,000 (ยังมีรอบฉายในโรงอยู่)

ลาว US$ 81,000

มาเลเซีย US$ 1,718,000

พม่า US$ 41,000 (ยังมีรอบฉายในโรงอยู่)

สิงคโปร์ US$ 205,000

ไต้หวัน US$ 263,000 (ยังมีรอบฉายในโรงอยู่)

เวียดนาม US$ 294,000

ที่มา: GDH 559 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561)
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  อีกมุมมองที่น่าสนใจคือส่วนของปัจจัยภายในประเทศไทยซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง คือ 
รายได้ของภาพยนตร์ไทยท่ีมแีนวโน้มลดลงในรอบหลายปีทีผ่่านมา ความถีใ่นการชมภาพยนตร์ของคนไทย 
ที่ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับจำานวนประชากร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่มั่นใจในคุณภาพของหนังไทย  
การที่โรงภาพยนตร์มีโอกาสได้ฉายในโรง รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่อาจจะอยู่ในภาวะถดถอยด้วย 
คุณโชคชัยให้มุมมองในประเด็นนี้ว่าคนดูหนังในประเทศไทยยังไม่แข็งแรงพอในเชิงของปริมาณ ค่ายหนัง
ต้องคาดหวังคนดูหนังในประเทศก่อน อย่าคิดว่าสร้างหนังออกมาแล้วรองรับคนดูจากต่างประเทศ คนทำา
หนังต้องห้ามทำาหนังแบบตีหัวเข้าบ้าน
  สิง่ทีท่ำาให้ภาพยนตร์ไทยในขณะนีม้รีายได้ต่อเรือ่งไม่ดนีกัและจำานวนมากขาดทนุมาจาก 
ปัจจัยแรก ก็คือ คนสร้างหนังที่สร้างผิดจากหน้าหนัง ผิดจากตัวอย่าง ผิดจากความคาดหวัง จนคนไทย 
ไม่เช่ือในหนงัไทย อกีส่วนหนึง่กม็าจากคนดไูม่เปิดโอกาสในการชมภาพยนตร์ไทย แต่เชือ่ในหนงัต่างประเทศ 
เช่น หนังฮอลลีวูดว่าจะให้ความบันเทิงกับเขาได้มากกว่า มันจะดูพรีเมี่ยมมากกว่าดูหนังไทย 
  ในส่วนของโรงภาพยนตร์ก็มีส่วน คือตอนนี้ มีระบบที่เรียกว่า Fast Burn คือ เมื่อหนัง
เรื่องหนึ่งเริ่มเข้าฉาย ถ้ารายได้ไม่ดีก็จะถอดออกจากโรงเลย ซึ่งการไม่ให้โอกาสให้หนังแต่ละเรื่องมีระยะ
เวลาในการอยู่ในโรงฉายมากพอก็ทำาให้คนดูไม่มีโอกาสได้ดูหนังที่หลากหลาย โดยคุณก้องกล่าวเสริมว่า

 “หนังไทยที่ฉายในประเทศ อย่างน้อยก็หวังให้มีหนังไทยที่ได้เงินเฉลี่ย 30 ล้าน
บาทสกั 20 เรือ่ง และได้ 100 ล้านบาทขึน้ไปเรือ่งเดยีวกไ็ด้ แต่ถ้าในรอบปีหนึง่ มภีาพยนตร์
ทำาเงินได้หนึ่งร้อยล้านบาท 1 เรื่อง แต่อีก 50 เรื่องได้ 10 ล้านบาท ความต่อเนื่องใน 
การผลิตก็เป็นไปได้อย่างไร ดังนั้นควรทำาหนังให้มีมาตรฐานที่มันชัดเจน ให้มีความใกล้
เคียงกัน แต่ตอนนี้คือ มันดีมากกับไม่ดีเลย มันจะเป็นแบบดีมากกับกลาง ๆ อย่างหนัง
เรื่อง App War มันน่าสนใจเพราะมันกลาง ๆ ก็น่าจะได้รายได้ที่ดีกว่านี้” (ก้อง ฤทธิ์ดี, 
สัมภาษณ์, 2561)

  โดยหากดูจากรายงานของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่จัดทำา
รายงาน “เศรษฐศาสตร์โรงหนัง” (TDRI, 2557) เผยว่า ในประเทศแถบเอเชีย พบว่าคนไทยดูหนังที่ 
โรงภาพยนตร์เกือบน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 เรื่องต่อคนต่อปี ขณะที่คนอินโดนีเซียดูหนัง
เฉลี่ยน้อยกว่าไทย คือ 0.2 เรื่องต่อคนต่อปี ส่วนคนญี่ปุ่นดูหนังเฉลี่ย 1.5 เรื่องต่อคนต่อปี คนมาเลเซีย 
ดูหนังเฉลี่ย 2.1 เรื่องต่อคนต่อปี คนอินเดียดูหนังเฉลี่ย 2.5 เรื่องต่อคนต่อปี คนเกาหลีใต้ดูหนังเฉลี่ย 3.3 
เรื่องต่อคนต่อปี คนฮ่องกงดูหนังเฉลี่ย 3.4 เรื่องต่อคนต่อปี คนสิงคโปร์ดูหนังเฉลี่ย 4.3 เรื่องต่อคนต่อปี 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ดูหนังโดยเฉลี่ย 4.8 เรื่องต่อคนต่อปี (ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1)
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   ภาพที่ 1  จำานวนหนังที่ดูต่อคนต่อปีในหลายประเทศ
   ที่มา :  https://tdri.or.th/2014/10/thinkx2-64/2-67/ 

  นอกจากนี้ ในส่วนของสัดส่วนรายได้ภาพยนตร์ไทยต่อภาพยนตร์ต่างประเทศต่อปีม ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำาคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 ภาพยนตร์ไทย
มีส่วนแบ่งการตลาด 22%  แบ่งเป็นหนังต่างประเทศเข้าฉาย 135 เรื่อง ได้เงิน 3,134 ล้านบาทหนังไทย
เข้าฉาย 60 เรื่อง ได้เงิน 1,026 ล้านบาท
  ในปี พ.ศ. 2558 ภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งการตลาด 18% แบ่งเป็นหนังต่างประเทศ 
เข้าฉาย 179 เรื่อง ได้เงิน 3,675 ล้านบาทหนังไทยเข้าฉาย 60 เรื่อง ได้เงิน 684 ล้านบาท
  ในปี พ.ศ. 2559 ภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งการตลาด 13% แบ่งเป็นหนังต่างประเทศ 
เข้าฉาย 245 เรือ่ง ได้เงนิ 4,127 ล้านบาทหนังไทยเข้าฉาย 38 เรือ่ง ได้เงนิ 565 ล้านบาท (Themomentum.co, 2560)
  และในปี พ.ศ. 2560 ภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งการตลาด 11% หนังต่างประเทศทำา
เงินได้ 3,536.68 ล้านบาท ส่วนหนังไทย ทำาเงินรวมกันได้ 437.84 ล้านบาท (ดังที่ปรากฏในภาพที่ 2) 
(สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, 2561)
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 ภาพที่ 2 สัดส่วนรายได้ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560
 ที่มา :  The Momentum.co และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
 

  สิ่งนี้เองทำาให้ เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ไทยได้รวมตัวกันแถลงข่าว เพื่อยื่น

ข้อเรียกร้องโดยมีข้อเรียกร้องต่อสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน 4 ข้อด้วยกัน

คือ 1) กำาหนดสดัส่วนการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มลัตเิพลก็ซ์ โดยกำาหนดให้โรงภาพยนตร์ทกุเครอื

ในประเทศไทยต้องจัดสัดส่วนการฉายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องไม่เกิน 20% ของจำานวนจอทั้งหมดของ

เครือนั้น (ยกตัวอย่างเช่น โรงภาพยนตร์เครือ A มีจอฉายทั้งหมด 100 จอ จะต้องจัดฉายภาพยนตร์แต่ละ

เรื่องไม่เกิน 20 จอต่อเรื่อง ตลอดระยะเวลาการฉาย) 2) กำาหนดจำานวนรอบและระยะเวลาการฉายใน

ประเทศไทย เครอืข่ายผูป้ระกอบวชิาชพีภาพยนตร์เรยีกร้องให้โรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ ต้องวางโปรแกรม 

ฉายให้แก่ภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดสองสัปดาห์เต็ม 3) ยกเลิกค่าธรรมเนียม 

การฉายดิจิทัลหรือ VPF และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการฉายภาพยนตร์ทั้งหมด 

ของภาพยนตร์ทุกเรื่อง ค่า VPF เป็นค่าชดเชยการลงทุนเปลี่ยนเครื่องฉายที่โรงภาพยนตร์โยนภาระให้แก่

ผู้สร้างภาพยนตร์มาเป็นเวลานาน และ 4) แก้ไขระบบผูกขาดในระบบธุรกิจโรงภาพยนตร์ นอกเหนือจาก 

โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะอยู่ภายใต้การบริหารในเครือใหญ่เพียงสองเครือแล้ว ไทยยังมี

ระบบ สายหนัง ซึ่งควบคุมการจัดจำาหน่ายในพื้นที่ภูมิภาคนอกกรุงเทพ และ ปริมณฑล ผลที่เกิดขึ้นคือ 

การทีโ่รงภาพยนตร์มแีต่ภาพยนตร์ทีถ่กูเลอืกเข้าฉายด้วยทศันคติและมมุมองอนัจำากดัของเจ้าของโรงและ

สายหนัง ผู้ชมถูกทำาให้อยู่ในฐานะผู้บริโภคที่ไม่มีทางเลือกอันหลากหลายอย่างแท้จริง

  ส่วนในระยะต่อไป ข้อเรียกร้องคือ ให้มีการสร้างกลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพของทั้ง 

ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยและผู้ชมภาพยนตร์ไทย ผ่านวิธีการและการดำาเนินในลักษณะต่าง ๆ โดยให้ผู้สร้าง

ภาพยนตร์เข้ามามส่ีวนร่วมอย่างเตม็ที ่อาท ิการตัง้กองทนุส่งเสรมิผูส้ร้างภาพยนตร์ไทย (ประชาไท, 2560)

 

ภาพที ่1 จํานวนหนังที่ดูต่อคนต่อปีในหลายประเทศ (หน้า 70) 

 

 

ภาพที่ 2 สัดสว่นรายได้ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 (หน้า 71) 
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  ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย จะพบว่าโครงสร้างธุรกิจต้นนำ้า และธุรกิจกลางนี้ 
มผีู้เล่นอยูม่าก เช่น ธรุกจิผู้ผลิตภาพยนตร์ ธุรกิจผูน้ำาเขา้และกระจายภาพยนตร ์ธรุกจิผู้เผยแพรภ่าพยนตร์
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางดีวีดี (DVD) โทรทัศน์ ไปจนถึงออนไลน์
  ส่วนธุรกิจปลายนำ้า ก็คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ กลับผู้เล่นหลักอยู่เพียง 2 ราย ได้แก่ บริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือเครือ MAJOR Cineplex และบริษัท เอสเอฟคอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) หรือเครือ SF Cinema ก่อให้เกิดสภาวะ “คอขวด” ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงมูลค่า 
(Thaipublica, 2559)
  คุณยงยุทธ ทองกองทุน  ผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้าได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร
มาร์เกต็เธยีร์ออนไลน์ว่า อตุสาหกรรมจะเติบโตได้ภาครฐัต้องดูแลสนบัสนนุ อย่างประเทศเกาหลทีีเ่ขาปลกู
ฝังให้คนของเขาดูหนังเกาหลี มีการส่งเสริมตลอดเวลา รวมถึงโควต้าโรงหนังต้องฉายหนังในประเทศของ
เขาเท่าไหร่ หนังต่างประเทศเท่าไหร่เช่น 70% คือหนังเกาหลี  30% คือหนังฮอลลีวู้ด ในขณะที่บ้านเรา 
70% คือหนังฮอลลีวู้ด หนังไทย 30% อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในบ้านเขาเลยเกิด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิด
ขึ้นที่บ้านเรา ทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะทุกคนต้องช่วยตัวเองอย่างมาก (Marketeeronline.co, 2561)
  ส่วนการจำากดัหนงัต่างประเทศทีเ่ข้าฉายในประเทศจนีนัน้ โดยหนงัต่างประเทศสามารถ
เข้าฉายได้ 34 เรื่องต่อปี โดยใช้ระบบแบ่งรายได้ (Revenue-sharing basis) ซึ่งผู้จัดจำาหน่ายหนังของ
สหรัฐอเมริกาจะได้รายได้ 25% จากรายได้ Box Office (BBC, 2557) ทั้งนี้ รายได้จากการฉายหนังทั้งปี
ของจีนอยู่ที่ 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 28,400 ล้านบาท ส่วนสัดส่วนรายได้ของหนังจีนที่ผลิต
ในประเทศอยู่ที่ 58.84% รายได้จากหนังต่างประเทศอยู่ที่ 41.16% (Chinadaily, 2561)
  ทั้งนี้ ก้อง ฤทธิ์ดี ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า

 “ทีร่ฐัควรเข้ามาส่งเสรมิเพ่ือพัฒนาอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่าควรต้องพัฒนา
คนดู ต้องพัฒนาคนทำา ควรจะต้องมีโรงหนังกลางที่รัฐดูแล ซึ่งโรงหนังนี้จะต้องฉาย 
ทุกอย่าง หนังไทย หนังอาร์ต ต้องช่วยส่งเสริมโดยองค์รวม ไม่ใช่สนับสนุนให้นายทุน 
มีตังทำาหนังเท่านั้น มันง่ายเกินไป” (ก้อง ฤทธิ์ดี, สัมภาษณ์, 2561)

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยกับเป้าหมายการเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียนนั้น  
เป็นสิ่งที่หนังไทยทำาได้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยเฉพาะการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง
ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศกมัพูชา ทีเ่สพส่ือประเภทรายการโทรทศัน์จากประเทศไทยมาเป็น
เวลานานแล้ว นอกจากนี้ประเทศเหล่านี้ยังเป็นประเทศที่กำาลังกลับมามีโรงหนังอีกครั้งทำาให้ภาพยนตร์
จากประเทศไทยทีคุ่น้เคยอยูแ่ล้วเป็นทีย่อมรบัได้โดยง่าย ปัจจยัภายนอกทีน่่าสนใจอกีประเดน็คอืเรือ่งของ
ข้อจำากัดในการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศในแต่ละประเทศ เพ่ือป้องกันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมผ่าน
ภาพยนตร์เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ อย่างไม่จำากัดจนเกินไป อย่าง ประเทศพม่าที่ไม่ให้หนังต่างประเทศใส่ คำา
บรรยายด้านล่าง (subtitle) ภาษาพม่าได้ แต่ใส่ได้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งก็จะจำากัดภาพยนตร์ที่มี
บทสนทนามาก ก็จะเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับความสนใจจากเอเจนท์หนัง
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 ในส่วนของปัจจัยภายในประเทศไทยในเรื่องของรายได้ภาพยนตร์ไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่
นอกจากจะมผีลโดยตรงต่อผูผ้ลติภาพยนตร์ทีร่ายได้จากการฉายไม่พอกบัเงนิทีล่งทนุไป แต่ผลต่อเนือ่งจาก
รายได้คือ หากรายได้ไม่ประสบความสำาเรจ็ในประเทศแล้ว สิง่นีก้จ็ะทำาให้เอเจนท์ในต่างประเทศไม่มคีวาม
เชื่อมั่นที่จะซื้อหนังไปฉายในประเทศของตนเอง ในทางตรงกันข้ามหากหนังไทยประสบความสำาเร็จในเชิง
รายได้ในระดับประเทศ ข่าวของความสำาเร็จนี้ก็จะกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและสร้าง
ความมั่นใจให้คนดูในประเทศนั้น ๆ อีกด้วยว่าเป็นหนังที่ดี มีคุณภาพ และจะส่งผลถึงการที่เอเจนท์จะซื้อ
หนังไปฉายในประเทศต่าง ๆ ได้อีกด้วย
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