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แนวคิด โครงสราง และผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตรแหงสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต
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ภาณุรักษ ตางจิตร5

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงศึกษาการดำเนินงานของสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรและเกาหลีใตเพื่อเสนอองค

ความรูเบ้ืองตนสำหรับการผลักดันสภาภาพยนตรไทย อาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบคลุมการสืบคนเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของแลววิเคราะหขอมูลดวยทฤษฎีภาพยนตรรวมท้ังทฤษฎีทางการจัดการ

ผลการศึกษาเผยวาลักษณะรวมของสภาภาพยนตรในท้ังสองประเทศคือการเปนองคกรรัฐก่ึงอิสระท่ีมี
อำนาจสูงสุดในงานพัฒนาและควบคุมโดยคณะกรรมการซึ่งไมใชขาราชการแตมีความเขาใจวงการภาพยนตร 
ภาระภาคบังคับของสภาภาพยนตรคือการกระจายความสนับสนุนในรูปแบบเงินทุนไปยังภาคสวนตางๆ พรอม
กับดูแลงานประจำอยางการวิจัย ศูนยเครื่องมือ หรือ ตามแตจะกำหนด สภาภาพยนตรท้ังในสหราชอาณาจักร
และเกาหลีใตสามารถทำใหบรรยากาศวงการภาพยนตรเต็มไปดวยความตื่นตัวอันเนื่องมาจากการทำงานท่ี
จริงจัง ไมลำเอียง เนนความโปรงใส และยังไดรับแรงสนับสนุนจากหลายฝาย 

แนวทางสภาภาพยนตรอาจไมใชคำตอบสำเร็จรูปสำหรับประเทศไทย แตการคำนึงถึงปจจัยการ
ทำงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายจะชวยปองกันไมใหสภาภาพยนตรขาดศักยภาพในการสรางผลสัมฤทธ์ิ
ตามตองการ

คำสำคัญ: สภาภาพยนตร, สหราชอาณาจักร, เกาหลีใต
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Concepts, Structures, and Outcomes of Film Councils in the United Kingdom 

and South Korea

Abstract

This research proposes to study the UK Film Council and Korean Film Council to 

provide fundamental knowledge for developing what could possibly be the Film Council of 

Thailand.  The research team relied on a qualitative approach, covering document research 

and analysis of data based on film and management theories.

It was found that the film councils in both cases shared similar characteristics.  They 

were non-departmental public bodies, possessed supreme authority in terms of film 

development, and operated under the committees who were not bureaucrats but understood 

the industrial conditions.  The two councils were expected to ensure the fair distribution of 

subsidies as well as completion of the routine tasks such as research, film equipment, or 

suchlike.  Hence, the UK and South Korean film industries advanced with enthusiasms.  This 

success, nevertheless, was discovered to derive from the councils’ performance based on 

their determination, unbiasedness, and transparency.  Support from many sides also played a 

role.

For Thailand, the concept of the film council may not be the key to success, unless it 

is adopted with thorough consideration about work factors and stakeholders to preclude any 

undesirable failure.

Keywords: Film Council, the UK, South Korea
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บทนำ
องค กรกลางเพ ื ่ อการส ง เสร ิมก ิจการ

ภาพยนตรสามารถพบเห็นไดในกลุ มประเทศที่ให
ความสำคัญกับสื่อภาพยนตร บางครั้งองคกรเหลานี้
อย ู  ในร ูปของคณะกรรมการ เร ียกว า  “สภา
ภาพยนตร” ทำหนาที่นำการพัฒนา เชน อำนวยการ
ผล ิต สร  างโอกาสให บ ุคลากรชายขอบ หรือ 
ขับเคลื่อนดวยวิธีการใดๆ ก็ตามท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนะ จ ิรวงศ 
(2563b) ไดเสนอใหผลักดันสภาภาพยนตรแหง
ประเทศไทยในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดองคกรที่มีอำนาจเต็มในการ
พัฒนาภาพยนตรไทย แนวคิดนี้ไดรับการสานตอใน
การประชุมระดมสมองภูมิภาพยนตร ว ันที ่  18 

กันยายน พ.ศ. 2563 ที่อาคารรัฐสภาโดยมีผู แทน
ภาควิชาชีพและวิชาการเขารวม (พัฒนะ จิรวงศ, 
2563a) 

แนวคิดสภาภาพยนตร อย ู  ในจ ุดสนใจ
เน ื ่องจากภาพยนตร ไทยประสบปญหาเร ื ้อรั ง
นับตั้งแตป พ.ศ. 2557-2558 เปนตนมา (ไทยพีบี
เอส, 2560) ในป พ.ศ. 2559 ภาพยนตรไทยทำ
รายไดรวม 565 ลานบาทจากจำนวนท้ังสิ้น 38 เร่ือง 
คิดเปนสวนแบงการตลาดเพียงรอยละ 13 (แปงร่ำ, 

2560) บทความว ิจ ัยเร ื ่องความสอดคล องของ
โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไทยกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพยนตรและวีดิทัศนระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เผยวาวงการภาพยนตรไทย
ในชวงดังกลาวติดขัดอุปสรรคเชิงระบบ ไดแก ทุน
ผลิตจำกัด งานนำเขามีปริมาณมากเกินไป พ้ืนท่ีฉาย
ตีบตัน ผู บร ิโภคในประเทศเสื ่อมศรัทธา ความ
สนับสนุนไมทั่วถึง ฯลฯ นั่นทำใหกิจการภาพยนตร

โดยรวมขาดความแข็งแกรง (ฐณยศ โลหพัฒนานนท
วรลักษณ กลาสุคนธ และศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล, 2562) 
ในทำนองเด ียวก ันการว ิ เคราะห อ ุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย ป พ.ศ. 2562 เผยวาอุปสรรคเชิง
ระบบขัดขวางการยกระด ับอ ุตสาหกรรมจนมี
ภาพยนตรไทยเขาฉายตลอดทั ้งปที ่สัปดาหละ 1
เร่ืองแตภาพยนตรนำเขาปรากฏในโปรแกรมฉายราว 
2-5 เรื ่องตอสัปดาห (ฐณยศ โลหพัฒนานนท
และคณะ, 2563)

แมสภาภาพยนตรจะเปนทางเลือกหนึ่ง
ทามกลางความผันผวน แนวคิดสภาภาพยนตรแหง
ประเทศไทยยังคงเปนเพียงกรอบการทำงานอยาง
กวางๆ โดยพิจารณาจากตัวอยางในตางประเทศ 
คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบการศึกษาเพ่ือหาคำอธิบาย
เพิ่มเติมโดยมุงคนควาโครงสรางและผลสัมฤทธิ์ของ
สภาภาพยนตรสองแหงอันประกอบไปดวยสภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักร (UK Film Council) 
และสภาภาพยนตร  เ กาห ลี ใต   (Korean Film 

Council หรือ KOFIC) เนื่องจากสภาภาพยนตรทั้ง
สองสงผลเชิงบวกตอการพัฒนาวงการดังบงชี้ในงาน
เขียนหลายฉบับ เชน รายงานขาวเกี ่ยวกับเสียง
เรียกรองใหรักษาสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักร 
(Shoard, 2010) หรือ งานวิจัยของอมร ถุงสุวรรณ
และ ชย ุ ต ภวภาน ันท  ก ุ ล (2560) ซ ึ ่ ง เ อ  ย ถึ ง
ประสิทธิภาพของสภาภาพยนตรเกาหลีใตในการ
พัฒนา ความเขาใจสภาภาพยนตรอยางถองแทจะ
ชวยสรางมูลความรูสำหรับนำไปพิจารณากรณีของ
ไทยรวมทั้งใหขอเสนอแนะแกฝายพัฒนาในลำดับ
ถัดไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. สืบคนความเปนมาและการปฏิบัติงานของสภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต
2. วิเคราะหแนวคิด โครงสราง และผลสัมฤทธิ์ของ
สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต
3. สรางขอเสนอแนะสำหรับกรณีของประเทศไทย
โดยอิงแนวทางของสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักร
และเกาหลีใต

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
อิทธิพลของภาพยนตร ( Influence of 

Film) ทฤษฎีนี้อธิบายวาภาพยนตรมีอิทธิพลทั้งใน
ระดับบุคคลและสังคม เพราะเปนสื ่อยอดนิยม
ประกอบกับมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โนมนาวให
สังคมเชื่อไปยังทางใดทางหนึ่ง (Mahmood, 2013; 

Mbe, 2011) ความเขาใจอิทธิพลของภาพยนตรตาม
หลักทฤษฎีจะชวยใหวิเคราะหแรงจูงใจของการต้ัง
สภาภาพยนตรในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต

ท ฤ ษ ฎ ี ร ะ บ บ  ( Systems Theory)

ใจความสำคัญของทฤษฎีคือความสำเร็จขององคกร
ขนาดใหญขึ ้นอยูกับความสามารถในการประสาน
ส ัมพ ันธ ระหว างหน วยงานภายใน (Chikere & 

Nwoka, 2015) และองคกรที่มีขนาดใหญมากอาจ
ตองใชระบบเปด (Open Systems) กลาวคือมีการ
ปรับตัวใหเขากับปจจัยแวดลอมตางๆ แทนที่จะ
ทำงานจนไมใสใจความเปนไปภายนอก (Clawson, 

2008) ทฤษฎีระบบถูกนำมาใชวิเคราะหโครงสราง
ของสภาภาพยนตร

ทฤษฎีระบบราชการของแม็กซ เวบ

เบอร (The Theory of Bureaucracy of Max 

Weber) คำอธิบายของทฤษฎีนี ้ให น้ำหนักแก
โครงสรางองคกรในอุดมคติอันประกอบไปดวยการ

แบงสายงาน ลำดับบังคับบัญชา การมอบหมาย
งานโดยอิงความเหมาะสมของบุคลากร ความ
เคารพกฎระเบียบ ฯลฯ (Serpa & Ferreira, 2019; 

Shaikh, Islam & Jatoi, 2018) มีการมองก ันวา
โครงสรางดังกลาวจะนำไปสู ผลการทำงานที ่ดี 
ทฤษฎีระบบราชการคือคำอธิบายหลักในการ
วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของสภาภาพยนตร

แนวค ิดเก ี ่ยวก ับป จจ ัยภายในและ

ภายนอก (Internal & External Factor) นี่คือ
แนวคิดที่มองวาผลสัมฤทธิ์ของสิ่งใดๆ ยอมขึ้นอยู
กับปจจัยดานสภาวะแวดลอมและความพรอมของ
สิ่งนั้น (Gonçalves & Quintella, 2006; Dragnić, 

2014) ในกรณีของสภาภาพยนตรผลสัมฤทธิ์ไมได
ขึ ้นอยู กับโครงสรางการดำเนินงานตามทฤษฎี
ระบบราชการของแม็กซ เวบเบอรอยางเดียว 
ดังนั้นการพิจารณาโดยยึดหลักปจจัยภายในและ
ภายนอกพรอมกันจะชวยใหเขาใจผลของการ
พัฒนาในรูปของสภาภาพยนตรมากข้ึน 

ระเบียบวิธีวิจัย
1. คณะผ ู  ว ิ จ ั ย อาศ ั ยกา รค  นคว  า เ อกสาร 
(Document Research) เกี่ยวกับสภาภาพยนตร
ทั ้งสองประเทศ การสืบคนเปนไปตามเงื ่อนไข
ตอไปนี้ 

� ใชเอกสารชั้นปฐมภูมิเปนหลัก สวนหนึ่ง
คือเอกสารประจำองคกร เชน แผนการดำเนินงาน
ของสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรชื ่อ Our 

Second Three Year Plan: Funding and 

Policy Priorities April 2004 to March 2007

หรือ รายงานประจำปโดยสภาภาพยนตรเกาหลีใต
อยาง Korean Cinema 2012 อีกสวนคือเอกสาร
ภายนอกซ่ึงสะทอนผลงานขององคกร เชน เอกสาร
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สรุปผลงานของสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักร
โ ด ย  House of Commons Committee of 

Public Accounts หรือ เอกสารเปรียบเทียบการ
สนับสนุนภาพยนตรในเกาหลีใตและฝรั่งเศสโดย 
Patrick Messerlin

� สืบหาเฉพาะเอกสารที ่ครอบคลุมระยะ
ดำเนินงานนับแตเริ่มสหัสวรรษใหม โดยสืบคนจาก
ฐานขอมูลเก ี ่ยวกับสภาภาพยนตรของทั ้งสอง
ประเทศ ใช คำค นผสมผสานอย าง เช น Film 

Council, Film Industry บวกชวงป ค.ศ. ท่ีตองการ 

� ใหน้ำหนักแกเอกสารรูปเลมอยางเอกสาร
สกุล PDF File ถาเปนเว็บไซตเลือกใชเฉพาะเว็บที่มี
ความนาเชื ่อถือ เชน เว็บที ่ลงทายดวย .org หรือ 
เปนท่ีรูจักในฐานะแหลงขาวดานอุตสาหกรรมบันเทิง 
เปนตน
2. คณะผูวิจัยทำการสกัดแนวคิด โครงสรางการ
ดำเนินงาน รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิจากชุดเอกสาร จากนั้น
นำขอคนพบมาวิเคราะหในกรอบทฤษฎีขางตนเพ่ือ
อธิบายศักยภาพขององคกร
3. ขั้นตอนสุดทายวาดวยการประมวลคำตอบวจัิย
เปนขอเสนอแนะสำหรับกรณีของไทยโดยพิจารณา
ในบริบทท่ีวงการภาพยนตรไทยกำลังประสบ

รายงานผล
สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต

การศึกษาขอมูลเผยใหเห ็นว าความเปนสภา
ภาพยนตรของทั้งสองประเทศแทบไมมีขอแตกตาง
อยางชัดเจน ทั้งสหราชอาณาจักรและเกาหลีใตใช
กลุมบุคคลนำการทำงานของสภาภาพยนตร แบง
ออกเปนงานสวนทุนสนับสนุนและงานประจำอยาง
การว ิจ ัย การประชาส ัมพ ันธ   ฯลฯ หล ักการ

ดำเนินงานหลายอยางเปนไปในทิศทางเดียวกันดังจะ
อธิบายเปนรายกรณี

1. สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักร
เร ิ ่มดำเน ินงานในป   ค.ศ.  1999 (Film 

Council, 2002) ภ าย ใต  ค ว ามสน ั บ ส น ุ น ข อ ง
ห น  ว ย ง า น ร ะ ด ั บ เ ท ี ย บ เ ท  า ก ร ะ ท ร ว ง ชื่ อ 
Department for Culture, Media and Sport

ดวยเงินตั้งตนจำนวน 20.9 ลานปอนด (House of 

Commons Committee of Public Accounts, 

2003) สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรไมข้ึนตรงตอ
หนวยงานใดเพราะปฏิบัต ิการในร ูปของ Non-

Departmental Public Body หรือ องคกรอิสระ 
ใชระบบบริหารเรียกวา “A Board of Directors” 

ประกอบขึ ้นมาจากประธาน รองประธาน และ
กร รมกา ร  13 คน  (Film Council, 2002) เ งิ น
อุดหนุนองคกรมาจากแหลงทุนผสมผสาน สวนใหญ
เปนรายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล สภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรมีอายุราว 1 ทศวรรษ
เศษกอนยกเลิกองคกรในป ค.ศ. 2011 ตามคำสั่ง
รัฐบาลเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 2010 อันเนื่องมาจาก
ปญหาวิกฤตการณอสังหาริมทรัพย (Gant, 2020) 

ภาระงานหลายสวนถูกโอนไปยังสถาบันภาพยนตรส
หราชอาณาจักร (British Film Institute)  

กรอบการทำงานของสภาภาพยนตรสหราช
อาณาจ ั ก ร ค รอบคล ุ ม ก า รพ ัฒน าท ั ้ ง ใ นแ ง
อุตสาหกรรมและวัฒนธรรม (House of Commons 

Committee of Public Accounts, 2003; Gant, 

2020) กลาวคือนอกจากสงเสริมงานผลิตแลว ยัง
ตองสงเสริมภาพยนตรในมิติการศึกษา วัฒนธรรม 
และธุรกิจ มีการชวยเหลือผูผลิตรุนใหม สนับสนุน
ภาพยนตรอยางหลากหลายเพื่อเพิ่มตัวเลือกใหแก
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ผู ชม ลงทุนดานการอบรมและกระตุ นใหสหราช
อาณาจักรเปนพื้นที่ของการผลิตภาพยนตรในระดับ
นานาชาติ (InBrief.co.uk., n.d.; UK Film Council, 

2004) ที่สำคัญคณะทำงานยึดหลักความเร็วในการ
ตัดสินใจแตไมขัดระเบียบการใชเงินสลากกินแบงใน 
National Lottery Act 1993 ซึ่งปรับปรุงแกไขเปน
National Lottery (Funding of Endowments) 

Act 2003 ท่ีเนนความโปรงใสและเปนธรรม ตอไปนี้
คือตัวอยางการทำงานของสภาภาพยนตรสหราช
อาณาจักร

� จัดสรรทุนการผลิต ไดแก ทุนสนับสนุนการ
พัฒนาบท ทุนผูผลิตภาพยนตรหนาใหม หรือ ทุน
ภาพยนตรกระแสหลัก ฯลฯ อยางหลังสุดจัดเปนเงิน
ชวยเหลืองานภาพยนตรบันเทิง มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ดึงดูดนักทำภาพยนตรชื ่อดังใหมารวมสรางสรรค
วงการ

� จัดสรรทุนเพ่ือการรณรงค โ ด ย ใ ห  ทุ น
สนับสนุนหนวยงานภาพยนตรระดับภูมิภาคสำหรับ
นำไปใชเพื่อการผลิต การฉาย การฝกหัด การเก็บ
ขอมูล การศึกษาในแตละพ้ืนท่ี

� จัดสรรทุนเพื ่อการสงเสริมภาพยนตรในเชิง
วัฒนธรรมและพาณิชย เชน ใหทุนสนับสนุนสถาบัน
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรซึ ่งร ับผ ิดชอบการ
อนุรักษ/สงเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร หรือ ใหทุน
เพ ื ่อการศึกษาท ี ่ เก ี ่ ยวข อง สร างเวท ี เร ี ยน รู
แลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งยังตั้งหนวยงานดานการ
วิจัยและสถิติเพื่อทำหนาที่รวบรวม วิเคราะห และ
นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในสหราช
อาณาจักร (Film Council, 2002)

จากตัวอยางขางตนการทำงานของสภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรเนนการใหเงินสนบัสนุน
อยางกวางขวางเพื่อสรางความมั่นใจวาทุกภาคสวน

จะไดร ับการดูแลอยางทั ่วถ ึงและสามารถเปน
ฟนเฟองที่มีคุณภาพสำหรับโลกภาพยนตร 

กระนั้นเงินทุนไมใชชองทางเดียวของการ
ทำงาน สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรยังดำรง
กิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งชวยเหลือเครือขายใหทรงพลัง
พอจะรองรับภาระงานในความรับผิดชอบของตนเอง 
ที่นาสนใจคืองานทั้งหมดของสภาภาพยนตรสหราช
อาณาจักรเปนมากกวาการชวยเหลือเฉพาะผูเลน
หนาเกา แตเปดโอกาสใหผูเลนหนาใหมไดเขาไปมี
บทบาท ทั้งยังสรางวัฒนธรรมภาพยนตรที่รวมการ
ผลิต การจัดจำหนาย การเผยแพร การบริโภค การ
เรียนรูภาพยนตรในมิติตางๆ ฯลฯ จนไดผลงานเลื่อง
ชื่อหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ The King’s Speech 

ซึ่งไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมจากเวทีสำคัญ
อยางงาน Academy Awards ครั้งท่ี 83 และยังเปน
ภาพยนตรอิสระทำรายไดสูงสุดตลอดกาลของส
หราชอาณาจักรอีกดวย (UK Film Council, 2011)

น  าสนใจท ี ่ ว งการภาพยนตร  สหราช
อาณาจักรเคยตกอยูในยุคดำมืดโดยเฉพาะในชวง
ทศวรรษ 80-90 (Glasby, 2019) สถานการณ ณ 
ขณะนั ้นคลายกับของไทยในแงปริมาณการผลิต
ตกต่ำ การบริโภคลดลง และความเสื่อมศรัทธาใน
วงการภาพยนตรแผขยาย ดังนั้นปรัชญาของสภา
ภาพยนตร  สห ร าชอาณาจ ั ก ร ค ื อ ก า รสร  า ง
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติ 
(University of Glasgow, 2020) 

แมจะโตแยงไดวาปรัชญาประการนี้ยังไม
เปนรูปเปนรางในปจจุบัน ถาพิจารณาในเชิงสถิติจะ
พบวาสภาภาพยนตรสหราชอาณาจักรไดกอผลลัพธ
อันนาพึงพอใจไมนอย เพราะตลอดระยะเวลาทำงาน
เงินทุนราว 160 ลานปอนดไดถ ูกจัดสรรแกทีม
ภาพยนตรมากกวา 900 เรื่อง มีทั้งภาพยนตรยอด
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นิยมและชนะรางวัล นอกจาก The King’s Speech 

ภาพยนตร  เร ื ่ อง Miss Potter, Becoming Jane, 

Snow Cake, Venus, Stormbreaker, 

Severance, Driving Lessons คือตัวอยางงานท่ี
ไดรับทุนสนับสนุนดานการผลิต Red Road, Fast 

Food Nation, The Other Boleyn Girl, 

Brideshead Revisited, And When Did You 

Last See Your Father?, Joe Strummer: The 

Future Is Unwritten คือตัวอยางงานที ่ไดร ับทุน
สนับสนุนดานการพัฒนาบท (UK Film Council, 

2007) จึงกลาวไดว าสภาภาพยนตรคือที ่พึ ่งของ
คนทำงานเพราะคณะทำงานในองคกรเขาใจความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม (Gant, 2020) และยัง
วางตัวประหนึ ่งผ ู นำในสนามรบภาพยนตรโดย
แนะนำใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของตางๆ ไดเขาใจ
ชองทางพาณิชยอยางแทจริง (Kelly, 2016) 

ไม  เพ ียงเท าน ี ้  สภาภาพยนตร สหราช
อาณาจักรยังประสบความสำเร็จในอีกหลายเรื ่อง 
เช น การจัดตั ้ง British Film Office ในนคร Los 

Angeles เพ่ือดึงทุนรวมผลิตและสงเสริมการสงออก
ภาพยนตร การตั ้ง Market Intelligence Unit ท่ี
รวบรวมและเผยแพรสถิติเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนาและสรางความ
รวมมือระหวางสภาภาพยนตรฯ กับหนวยงาน
ภาพยนตรประจำภูมิภาค หรือ การชวยเหลือให
เด็กๆ มีโอกาสทำภาพยนตรสั ้นและแสดงงานของ
ตัวเอง (UK Film Council, n.d.) การสิ้นสุดของสภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรจึงเหลือทิ ้งไว เพียง
บันทึกความสำเร็จใหผูสนใจไดทำการศึกษาตอไป

2. สภาภาพยนตรเกาหลีใต
สำหรับสภาภาพยนตรเกาหลีใตเปนที่รู จัก

ในนาม “KOFIC” กอตั้งกอนสภาภาพยนตรสหราช
อาณาจักรถึง 27 ป มีชื ่อเดิมคือ Korean Motion 

Picture Promotion Corporation (KMPPC) กอน
จะมีการปรับปรุงโครงสรางจนกลายมาเปนชื่อ
ปจจุบัน (Duk-ho, 2011) สภาภาพยนตรเกาหลีใต
ทำหนาที่พัฒนาและสงเสริมภาพยนตรเชนเดียวกับ
สภาภาพยนตรสหราชอาณาจักร เน นการวาง
นโยบาย การหาทางออกสำหรับภาพยนตรเกาหลีใต
ประเมินทิศทางธ ุรก ิจและผลลัพธ รวมทั ้งออก
เอกสารที ่ เก ี ่ยวของเพื ่อแจกจายให แกทุกฝ าย 
(Korean Film Council, 2012) ตัวองคกรสนับสนุน
โดยรัฐบาลแตบริหารโดยผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งมี
อำนาจเต็มในการจัดการ (Duk-ho, 2011; Chen et 

al., 2013) ทั้งหมดประกอบขึ ้นมาจากประธาน 1 

คนและกรรมการอีก 8 คน ประธานรับภาระงานเต็ม
เวลา แตกรรมการตองหมุนเวียนโดยการแตงตั้งจาก 
Ministry of Culture, Sports and Tourism ห รื อ 
กระทรวงว ัฒนธรรม ก ีฬา และการท องเท ี ่ยว  
(Campbell, 2008; Korean Film Council, 2011) 
แต ละคนอยู  ในวาระละ 3 ป นอกจากสงเสริม
ภาพยนตรในประเทศแลว สภาภาพยนตรเกาหลีใต
ย ั งม ุ  งส  งออกภาพยนตร ด วยความหว ังให สื่ อ
ภาพยนตรไดทำหนาที ่ประหนึ่งทูตทางวัฒนธรรม 
ภารกิจของสภาภาพยนตรเกาหลีใตจึงประกอบไป
ดวยงานสนับสนุนผานการจัดสรรทุน การวิจัย 
การศึกษา การประชาสัมพันธ และการฝกอบรม 
เสริมดวยการบุกเบิกและรักษาตลาดตางประเทศ ไม
วาจะอยางไรสภาภาพยนตรเกาหลีใตไมไดมุ งแก
โครงสรางอุตสาหกรรมแตอำนวยวงการใหเกิดความ
คล  องต ั ว  (Campbell, 2008; Messerlin, 2019) 
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ดวยเหตุวามีปจจัยแวดลอมมากเกินกวาจะควบคุม
ไดทั้งหมด 

หากด ู ใ น ร ายละ เอ ี ยดจะพบว  า สภา
ภาพยนตรเกาหลีใตใหความสนใจแกการตอบโจทย
ประเทศ คณะกรรมการจึงมาจากบุคลากรในวงการ 
หร ือ น ักว ิชาการท ี ่หย ั ่ งล ึกถ ึ งความต องการ
ภาคอุตสาหกรรม ใชการวางนโยบายโดยอิงขอมูล
ภายใน แตเงินจัดสรรจากรัฐบาลไมมีความแนนอน 
ทั้งหมดข้ึนอยูกับแผนงานซ่ึงยืดหยุนตามสถานการณ 
อยางในป ค.ศ. 2008 เงินจากภาครัฐอยูท่ี 65.8 ลาน
เหรียญสหรัฐซึ่งถือวาสูงกวาชาติใดๆ ในเอเชีย ณ 
เวลานั้น (Campbell, 2008) เงินสวนหนึ่งถูกเก็บไว
สำหรับการบริหารองคกร อีกสวนจะถูกแบงปนตาม
ชองทางตางๆ ใหแกภาคอุตสาหกรรมโดยพิจารณา
ปจจัยทางการตลาดควบคูกันไป แตการใหทุนไมได
หมายถึงมอบอิสระการทำงานใหแกผูรับทุนอยาง
สมบูรณ ผูรับทุนจะตองทำงานตามโจทยและอยูกับ
ความเปนจริงใหมากท่ีสุด (Campbell, 2008)

แมจะมีกรรมการระดับบน การทำงานของ
สภาภาพยนตรถูกซอยยอยออกเปนแผนกตางๆ เชน 
Domestic Promotion Department เพื่อสงเสริม
ว ง ก า ร ภ า พ ย น ต ร  เ ก า ห ล ี ใ ต International 

Promotion Center เพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธ
ภาพยนตรเกาหลีใตในตางประเทศ เปนตน (Korean 

Film Council, 2011) แต ถ ามองในภาพรวมจะ
พบวาสภาภาพยนตรเกาหลีใตใหความสนับสนุน
วงการไมตางไปจากของสหราชอาณาจักร แบงเปน
ความสนับสนุนในประเทศและในตางประเทศ ความ
สนับสนุนอยางแรก ไดแก การใหทุนสงเสริมการผลิต
ภาพยนตรทุกรูปแบบไมวาจะเปนภาพยนตรอิสระ 
ภาพยนตรสั ้น ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรขนาด
ยาว โดยอาศัยทุนบางสวนจากการหักรายไดรอยละ 

3 ของราคาตั๋วภาพยนตรทุกใบ (Parc, 2014) การ
มอบเงินชวยเหลือแกกลุ มคน หรือ กิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับภาพยนตรทั่วประเทศ เชน ชวยเหลือ
การจ ัดเทศกาลภาพยนตร หร ือ ส งเสริม Film 

Group Project Support Program ท ี ่ ใ ห  เ งิ น
ชวยเหลือองคกรใดๆ ก็ตามที่รวมพัฒนาภาพยนตร
(Duk-ho, 2011) การใหความสน ับสน ุนแก การ
แขงขันพัฒนาบทในรูปแบบตางๆ พรอมกับสราง
ฐานขอมูลดานบทภาพยนตรที ่นักลงทุนสามารถ
เข  าถ ึ งและขอเจรจาซ ื ้ อบทได (Korean Film 

Council, 2012) เปนตน สำหรับความสนับสนุนใน
ตางประเทศประกอบไปดวยการผลิตภาพยนตรรวม
ท ุนสร างระหว างเกาหล ี ใต และประเทศอื ่นๆ
โดยเฉพาะกับประเทศจีน สหรัฐฯ ญ่ีปุน และฝรั่งเศส 
(Korean Film Council, 2013) การจ ัด  Korean 

Film Night ในงานเทศกาลสำคัญ หรือ สนับสนุน
การฉายรอบพิเศษสำหรับภาพยนตรเกาหลีใต
(Korean Film Council, 2014) การตั ้งสำนักงาน
ประชาสัมพันธภาพยนตรเกาหลีใตในตางประเทศ
สองแหงคือสหรัฐฯ และจีน (Korean Film Council, 

2011) เปนตน
น  า สน ใจท ี ่ ก า รดำ เน ิ น งานของสภา

ภาพยนตรเกาหลีใตอิงเปาชี้วัดเสมอ อยางในป ค.ศ. 
2003 คณะทำงานมุ งหวังใหภาพยนตรเกาหลีใต
ครองสวนแบงตลาดในประเทศสูงกวารอยละ 50 

โดยสนับสนุนโรงภาพยนตรพ ิเศษที ่ฉายเฉพาะ
ภาพยนตรเกาหลีใตและ/หรือภาพยนตรศิลปะราว 
198 ลานเหรียญสหรัฐ แลวมีทุนสงเสริมการผลิต
ภาพยนตรอีก 147 ลานเหรียญสหรัฐ มอบใหแก
ภาพยนตรกระแสหลักประเภทตางๆ มากกวา 100 

เร่ือง (Young-ki, 2003) เม่ือสำรวจรายไดภาพยนตร
ในป ค.ศ. 2003-2005 พบวาสวนแบงการตลาดของ
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ภาพยนตรเกาหลีใตนำหนางานนำเขาจากฮอลลีวูด
ตามท่ีตั้งใจไว (Rousse-Marquet, 2013)

ผลลัพธอันนาสนใจของสภาภาพยนตร
เกาหลีใตไมไดจำกัดเพียงขางตน เพราะคณะทำงาน
ประสบความสำเร็จในการผลักดันใหภาพยนตร
เกาหลีใตกาวสูตลาดสากลผานการพัฒนาหลายทาง
(Chen et al., 2013) แผนงานร วมท ุนผล ิตของ
คณะกรรมการยังทำใหเกิดการไหลเวียนของทุนผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมอยางมีนัยสำคัญ ชวงทศวรรษ 
2000 ทุนสวนนี ้มีมูลคามากถึง 965 ลานเหรียญ
สหรัฐ นำไปสูการลงทุนรวมกับบริษัทหุนสวน 40 

รายดวยมูลคาการลงทุน 440 ลานเหรียญสหรัฐ โดย 
410 ลานเหรียญสหรัฐถูกนำไปลงทุนผลิตภาพยนตร
จำนวน 598 เรื ่อง (Korean Film Council, 2011)

หรือ โรงเรียนสอนภาพยนตรในความดูแลของสภา
ภาพยนตรเกาหลีใตก็ประสบความสำเร็จในการสราง
บุคลากรระดับนานาชาติ เชน Hur Jin-ho, Bong 

Joon-ho และ  Im Sang-soo (Campbell, 2008) 

ทั้งหมดนี้ทำใหวงการภาพยนตรในหลายประเทศ
พิจารณาสภาภาพยนตรเกาหลีใตประหนึ่งบทเรียน 
เพราะเห็นวาวงการของเกาหลีใตมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันจนรับมือกับกระแสภาพยนตรฮอลลี
วูดได ที ่สำคัญคนทำภาพยนตรเกาหลีใตสนับสนุน
การทำงานของสภาภาพยนตรมากกวาจะเรียกรอง
ใหยกเลิกองคกร (Campbell, 2008)

สภาภาพยนตรเกาหลีใตยังคงดำเนินงาน
จนถ ึงป จจ ุบ ันพร อมความเฟ  องฟ ูของวงการ
ภาพยนตรทั้งในและตางประเทศ อยางรายไดจาก
ตลาดภายใน 20 ลำดับแรกประจำป ค.ศ. 2019 เปน
ของเกาหลีใตมากถึง 11 เรื่อง และ Extreme Job

ของเกาหลีใตครองอันดับหนึ ่งในตาราง ทำเงินไป
ทั้งสิ้น 115,176,780 ลานเหรียญ ชนะลำดับสองคือ 

Avengers: Endgame ซึ่งไดไป 100,769,232 ลาน
เหรียญ ขณะที ่ Parasite ชนะเลิศรางวัลใหญใน
หลายเวทีประกวดรวมท้ังภาพยนตรยอดเย่ียมในงาน
ประกาศรางวัล Academy Awards ครั ้งที่ 92 ใน
เชิงของเสียงวิพากษภาพยนตรเกาหลีใตไดรับคำ
ชมเชยมากมายจนผูชมตางมองวาความบันเทิงและ
คุณภาพการผลิตของเกาหลีใตเทียบชั้นงานฮอลลีวูด 

ผลลัพธเหลานี้มาจากความอุตสาหะของ
ผูผลิต ผูใหทุน รวมท้ังทุกฝายที่มีสวนรวม โดยเฉพาะ
การสรางบรรยากาศการแขงขันควบคูกับการพัฒนา
ผานสภาภาพยนตร ทำใหมีการสนับสนุนทั้งตนน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำอยางตอเนื่อง ทั้งหมดลวน
กอใหเกิดกำลังใจและความมั ่นคง เกาหลีใตจึง
ประสบความสำเร็จในการยกระดับส่ือภาพยนตรไปสู
การเปนเครื ่องมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สัมพันธ ความสำเร็จเหลาน้ีจะชัดเจนขึ้นหากนำไป
เทียบกับความลมเหลวในวงการชวงทศวรรษที่ 80-

90 สัดสวนการบริโภคงานในประเทศอยูในเกณฑ
วิกฤตจากอัตราบริโภคเพียงรอยละ 30 เศษในป 
ค.ศ. 1985 เหลือต่ำกวารอยละ 10 ในป ค.ศ. 1993

(Rousse-Marquet, 2013)
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เม ื ่อภาพยนตรมีความสำคัญ สภาภาพยนตรก็มี
ความสำคัญจนถูกสรางใหเปนองคกรที ่ทรงพลัง
สำหรับงานพัฒนา ความสนับสนุนสภาภาพยนตรจึง
ตองเดินหนาโดยไมลังเล

อยางไรก็ตามขอมูลหลายสวนบงชี ้วาสภา
ภาพยนตรในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใตยึด
หลักการเปนองคกรสูงสุดซึ่งทำหนาที่คลายองคกร
รับจาง ชวยภาครัฐและเอกชนดูแลงานพัฒนา

ภาพยนตรโดยยึดหลักความสนับสนุนอันเที่ยงธรรม
และหลากหลาย (Fair and Diversified Support)

ครอบคลุมตั ้งแต การผลิต การจ ัดจำหนาย การ
ประชาส ัมพ ันธ   ไปจนถ ึงการส งเสร ิมผ ู ชมและ
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอความเติบโตของ
วงการภาพยนตร แต  การทำงานร ูปแบบสภา
ภาพยนตรไมใชการรวมศูนยคำส่ัง เพราะอุตสาหกรรม
มีความเปนเอกเทศสูงเกินกวาจะควบคุมไดทั ้งหมด 
สภาภาพยนตรจ ึงเป นเพียงผู นำการปฏิบ ัต ิตาม

แนวคิด โครงสรางการทำงาน และผลสัมฤทธ์ิสภาภาพยนตรในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต

แรงจูงใจของการจัดตั้งสภาภาพยนตรคือจุดเริ่มสำคัญของการทำความเขาใจองคกร เมื่อวิเคราะหในกรอบ
ทฤษฎีอิทธิพลภาพยนตร คณะผูวิจัยพบวาความทุมเทจัดตั้งสภาภาพยนตรในสหราชอาณาจักรและเกาหลีใตมาจาก
ความตองการรองรับอิทธิพลของภาพยนตรมากถึง 4 มิติ ดังน้ี  

� เศรษฐกิจ นอกจากเศรษฐกิจทางตรง เชน มูลคาบัตรเขาชมภาพยนตรแลว ภาพยนตรยัง
สรางอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจทางออม ไดแก การกระตุนความตองการบริโภค
สินคาและบริการดังเห็นจากธุรกิจตามรอยสถานที่ถายทำ หรือ ธุรกิจ Theme 

Park 

� ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตรมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเสมอ เพราะภาพยนตรทำหนาที่เสมือน
หองเรียนวัฒนธรรมสำหรับผูคน และยังชวยยึดเหนี่ยวผูชมกับตัวตนทางสังคม
ท่ีดีงาม หรือ อาจจะสะทอนปญหาสังคมเพ่ือเรงเราการปรับตัว 

� ความม่ันคง ภาพยนตรมีอิทธิพลทางชาตินิยมโดยตอกย้ำความเปนชาติผานตัวละครและ
เรื ่องราว สหราชอาณาจักรใชภาพยนตรหลอเลี้ยงความภาคภูมิใจในชาติ
บอยครั้ง หรือ เกาหลีใตใชภาพยนตรเผยแพรแนวคิดความเปนชาวเกาหลีใน
อุดมคติสำหรับชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ฐณยศ โลหพัฒนานนท, 2563)

� วัฒนธรรมสัมพันธ
หรือ Soft Power

ภาพยนตรมีอิทธิพลในแงความสัมพันธภาคประชาชนดวยทำใหผูชมตางถ่ินเกิด
ความประทับใจ สหราชอาณาจักรและเกาหลีใตจึงใชภาพยนตรประหนึ่งอาวุธ
ดาน Soft Power เพื่อปรับภาพพจนของประเทศพรอมทั้งกระตุนยอดการ
ทองเที่ยว สินคาทางวัฒนธรรม การศึกษาเลาเรียน ฯลฯ เกาหลีใตสามารถ
แปรเปลี ่ยนกระทั่งความทรงจำเชิงลบในหวงคำนึงของชาวโลก เชน จาก
เหตุการณบอลโลกป ค.ศ. 2002 ฯลฯ ไปเปนความนาเชิดชู 
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นโยบายโดยใชเงื่อนไขทุนจูงใจบุคลากรในวงการซ่ึง
สามารถย ืดหย ุ นตามความเหมาะสม ในการนี้  
ภาคอุตสาหกรรมอาจจะทำตาม หรือ ไมก็ไดขึ้นอยูกับ
ความสมัครใจ 

กลาวไดวาสภาภาพยนตรทำหนาที ่อำนวย
วงการประหนึ่งน้ำมันหลอลื ่นที ่ชวยใหฟนเฟองใน
ภาคอ ุ ตสาหกรรมได  เ ด ินหน  าอย  า งคล อง ตัว 
หมายความว าการแก  ไขป ญหาใดๆ ต องอาศัย
สมรรถนะของภาคสวนอื่นในวงการเชนกัน  ที่สำคัญ
การทำงานของสภาภาพยนตรเปนไปเพื่อหยุดความ
กระจัดกระจายและการแบงภาระงานใหแกหนวยงาน
มากมายจนกลายเปนความซ้ำซอน 

ในแงโครงสรางสภาภาพยนตรประกอบขึ้นมา
จากคณะบุคคลภาควิชาชีพ หรือ วิชาการผูเห็นปญหา
รวมทั ้งความตองการของวงการภาพยนตร สภา
ภาพยนตรจะเนนการทำงานแบบตอบโจทย กลาวคือ
ออกนโยบาย หรือ อนุมัติทุนตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงโดยกระทำในนามของกรรมการตั้งแต 8 หรือ 10

คนข้ึนไป คณะดังกลาวมีขนาดกระชับ ทำงานประหนึ่ง
ถังความคิด (Think Tank) โดยไดร ับอำนาจใหคิด 
วิเคราะห และจัดสรรคาใชจายประเภทตางๆ แกภาค
สวนที ่ เก ี ่ยวข อง ม ีทั ้งงบลงทุน ทุนให เปลา ทุน
ชวยเหลือพิเศษ เชน ทุนสนับสนุนการผลิตสำหรับ
ผูผลิตในระบบสตูดิโอและผูผลิตอิสระ ทุนสนับสนุน
การขาย ทุนสนับสนุนโรงภาพยนตร ทุนสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ ทุนสนับสนุนการเรียนรู   เปนตน 
บางครั ้งสภาภาพยนตรจะจัดสรรเง ินพิเศษใหแก
องคกรทางดานภาพยนตรที่ทำงานในพื้นที่หางไกลซ่ึง
จะทำใหองคกรเหลานั ้นชวยดูแลกิจกรรมสำคัญได 
เชน การจัดทำฐานขอมูลทางธุรกิจ การวิจัยหัวขอ
ภาพยนตรสำหรับนำไปใชประโยชนเชิงอุตสาหกรรม 
เปนตน สภาภาพยนตรยังเปนตนสังกัดควบคุมการ

ทำงานของแผนกยอยตางๆ อยางศูนยเครื่องมือการ
ผลิต ศูนยการเรียนรู ศูนยวิจัยขอมูล ฯลฯ ตามแตจะ
กำหนดเพ่ือใหเกิดเนื้องานประจำ

หากนำทฤษฎีระบบมาทำความเขาใจจะ
พบวารูปแบบการทำงานของสภาภาพยนตรคือการ
ทำงานในระบบเปดที่มุงประสานกับภาคสวนตางๆ ใน
วงการเพื ่อใหทุกฝายมุงหนาไปดวยกัน เพราะการ
พัฒนาเพียงสวนใดสวนหนึ่งยอมไมเกิดผลในภาพรวม 
ที่สำคัญระบบของสภาภาพยนตรมีความยืดหยุนตาม
ปจจัยแวดลอมเสมอ ถาสมมติใหวงการภาพยนตรคือ
บริษัท สภาภาพยนตรทำหนาที่ประหนึ่งผูควบคุมการ
ขับเคลื ่อนของบริษัทภายใตสภาวะความเปนจริง 
ขณะที ่นักวิชาชีพ/ผู ประกอบการ/หนวยงานอื่นๆ 
ปฏิบัติงานตามเปาหมายดั่งแผนกตางๆ ในบริษัทโดย
ใชเงื่อนไขทุนเปนกรอบการทำงาน สภาภาพยนตรจึง
ไดรับงบประมาณจำนวนมากในแตละปเพื่อยกระดับ
วงการ

กระนั้นปฏิเสธไมไดวาหัวใจสำคัญของสภา
ภาพยนตรสหราชอาณาจักรและเกาหลีใตคือความ
พยายามทำงานอยางรอบดานเพื่อรักษาวัฒนธรรม
ภาพยนตรมากกวาจะสรางเสริมธุรกิจการผลิตเพียง
อยางเดียว การสรุปผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตรใน
ท้ังสองประเทศจึงเปนเรื่องของการปลุกความต่ืนตัวใน
วงการดังตอไปนี้
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ผลสัมฤทธิ ์ข างตนเกิดขึ ้นคล อยหลังการ
ดำเนินงานของสภาภาพยนตรในชวงตนทศวรรษ 
2000 ทั้งที่วงการภาพยนตรสหราชอาณาจักรและ
เกาหลีใตในชวงกอนหนาเต็มไปดวยความเงียบเหงา

ดวยถูกแยงชิงพื้นที่โดยงานนำเขาจากฮอลลีวูด กลาว
ไดวาสภาภาพยนตรใชหลักสงเสริมคุณภาพงาน สราง
พื ้นที ่ใหทุกฝาย และกระชับความผูกพันระหวาง

� วัฒนธรรมการผลิต - มีการผลิตภาพยนตรแปลกใหมและหลากหลาย 
- ผูสรางภาพยนตรสามารถสรางสรรคเนื ้องานตามกรอบศิลปะ 

กรอบกระแสหลัก ฯลฯ โดยไมติดขัดอุปสรรคเชิงระบบ
- งานภาพยนตรสามารถสื่อสารความเปนชาติท่ีสอดคลองกับยุคสมัย 
- ความรวมแรงรวมใจของภาคการผลิตเกิดขึ ้นในวงกวาง ไมมี

สัญญาณของการกีดกันกันเอง

� วัฒนธรรมการ
จำหนาย/จัดแสดง

- วงการภาพยนตรสามารถฟนฟูตลาดเกาพรอมกับบุกเบิกตลาดใหม
ท้ังในและตางประเทศ 

- มีการเผยแพรภาพยนตรหลากหลายชองทาง เชน ระบบโรง
ภาพยนตร ระบบออนไลนสตรีมมิ่ง ดีวีดี เปนตน

- การประชาสัมพันธภาพยนตรผานสื่อประเภทตางๆ ขยายตัว ทำให
สังคมเขาถึงภาพยนตรไดอยางตอเน่ือง

- หนวยฉายภาพยนตรขนาดกลาง-เล็กเกิดขึ ้นอีกครั้ง เปนพื ้นท่ี
สำหรับชุมชนท่ีขาดการเขาถึงส่ือภาพยนตร

� วัฒนธรรมการ
บริโภค

- ผูชมตางหันมาใหความสนใจงานภาพยนตรภายในมากข้ึน
- มีการถกเถียงเรียนรูภาพยนตรอยางตอเนื่องคลอยหลังการรับชม
- เกิดว ัฒนธรรมการชมภาพยนตรอันหลากหลาย เป นความ

หลากหลายในแงรูปแบบการชมและในแงรสนิยม

� วัฒนธรรมท่ี
เก่ียวของ

- สังคมระลึกถึงความสำคัญของภาพยนตร โดยมองวาสื่อภาพยนตร
เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

- เกิดกระแสการเรียนการสอน การอบรมภาพยนตรแกเยาวชน
หรือ บุคคลท่ัวไป 

- ภาพยนตรกลายเปนหองเรียนทางวัฒนธรรมสำหรับคนทองถ่ินและ
ชาวตางชาติ

- ภาพยนตรทำหนาท่ีประหนึ่งส่ือวัฒนธรรมและชวยสรางสัมพันธกับ
ผูชมตางแดน
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ภาพยนตรกับสังคม ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพจึงชัดเจน
กวาตัวเลขทางธุรกิจ 

คณะผู ว ิจ ัยยังพบวาความสำเร ็จของสภา
ภาพยนตร ท ั ้ งสองแห งไม ได  เก ิดข ึ ้นโดยบังเอิญ 
ความสำเร็จสวนหนึ่งมาจากการทำงานตามหลักการ
ของ Max Weber ไดแก ความโปรงใส การทำงาน
แบบตอบโจทย มีความยืดหยุนตามสถานการณ ให
พื้นที่แกผูมีความสามารถ ฯลฯ ซึ่งบงชี้ในหลักความ
สนับสนุนอันเที่ยงธรรมและหลากหลายของทั ้งสอง
กรณี ความสำเร็จอีกสวนมาจากแรงสงภายนอก ไดแก 
กฎหมายภาครัฐที่ใหอำนาจการทำงานสูงสุด ความ
สนับสนุนทางการเงิน ความรวมแรงรวมใจของผูมีสวน
เกี่ยวของอยางภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาค
การบริโภค ราวกับวาทั้งบุคลากรในสภาภาพยนตร
และภายนอกรับรูเปาหมายเดียวกัน ทั้งยังใหความ
รวมมือมากกวาจะกระทำการอะไรก็ตามบั ่นทอน
ความนาเชื่อถือของแนวทางสภาภาพยนตร   

อาจกลาวไดวาแนวทางสภาภาพยนตรเต็มไป
ดวยศักยภาพในการพลิกฟนวิกฤต แตนั่นคือศักยภาพ
ในพื้นที่ของสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต การจะ
ตอบวาแนวทางสภาภาพยนตรเหมาะสมกับประเทศ
ไทย หรือ ไมจำตองดูที ่ลักษณะทางบริบท เนื ้อหา
ถัดไปเปนขอสรุปสภาภาพยนตรตามดวยการประเมิน
ความเปนไปไดของสภาภาพยนตรในกรณีของไทย

บทสรุป 
การศึกษาสภาภาพยนตรในสหราชอาณาจักร

และเกาหล ี ใต ทำให ทราบความสำค ัญของสภา
ภาพยนตรในดานความเปลี่ยนแปลงของวงการ สภา
ภาพยนตรตองวางแผนงานทั ้งรุกและรับอยู เสมอ
โดยเฉพาะความพยายามเสร ิมสร างว ัฒนธรรม
ภาพยนตรใหเขมแข็ง อยางไรก็ตามความเปนสภา

ภาพยนตรไมไดขึ้นอยูกับการเปนองคกรพัฒนาเพียง
อยางเดียว ทวามีเง่ือนไขบางอยางซ่ึงควรแกการจดจำ

� สภาภาพยนตรประกอบขึ้นมาจากคณะบุคคลจำนวน
ไมนอยและไมมากเกินไป (หรืออยูที่ระหวาง 9-15 คน
ดังกรณีศึกษาทั ้งสอง) เพื ่อความกระชับ ทุกคนทำ
หนาที่เปนมันสมองของงานพัฒนารวมทั้งเขาใจความ
ตองการของวงการ 

� คณะกรรมการในสภาตองไมอยู ใตอำนาจองคกรใด
เพื่อใหเกิดความคลองตัว คำวา “สภา” ถูกนำมาใช
แทนคำวา “คณะกรรมการ” เพราะเหตุผลดังกลาว

� สภาภาพยนตรมียุทธศาสตรในการทำงานเสมอโดยให
ความสนับสนุนเงินทุนแกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะ
เปนผูเลนชายขอบ ผูเลนขนาดกลาง ผูเลนรายใหญ 
ฯลฯ แต การ ให ท ุนม ี ล ักษณะของการจ  า งทำ 
(outsourcing) เพราะกำหนดกรอบการทำงานแกผูรับ
ทุน บางครั้งเปนการใหทุนในลักษณะรวมลงทุนเพ่ือ
ชวยแบงเบาความตึงเคร ียดทางการเง ิน งานอีก
ประเภทคือภาระงานประจำซึ่งตองการความตอเนื่อง
และไมอาจเกิดขึ้นจากการใหทุน เชน งานวิจัย งาน
เผยแพรขอมูลขาวสาร งานฝกอบรม ฯลฯ 

� สภาภาพยนตรตองมีความโปรงใส ปลอดจากการ
แสวงหาผลประโยชน หรือ โดนครอบงำโดยผูมีสวนได
สวนเสีย

� สภาภาพยนตรตองมีความทุ มเทใหแกงานพัฒนา
รวมทั้งทำหนาที่อยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมายใน
ระยะยาว
ในการนี้ผลสัมฤทธิ์ของสภาภาพยนตรมักเปนเรื่องของ
บรรยากาศในวงการ วัฒนธรรมภาพยนตรไดรับการชู
ใหเปนความภูมิใจของชาติ ขณะท่ีการผลิต การบริโภค 
การศ ึกษาเร ียนร ู   และว ัฒนธรรมส ัมพ ันธ ผ าน
ภาพยนตรเติบโตตามแผนงาน ทั้งหมดจะเปนผลเม่ือ
ทุกฝายทำงานอยางจริงจัง ครอบคลุม และมีเอกภาพ 
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ประกอบกับไดร ับแรงสนับสนุนจากอำนาจรัฐ ทุน 
วิชาการ และผูชม

อยางไรก็ตามสภาภาพยนตรไมไดเกิดขึ้นเพ่ือ
แกไขวิกฤติทั้งหมดแตชวยบรรเทาอุปสรรคในวงการ 
แนวงานลักษณะนี้สอดรับกับปญหาของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยซึ่งลวนเปนเรื่องของอุปสรรคเชิงบริบท
มากกวาความออนดอยทางทักษะการผลิต หรือ 
เทคโนโลยี (ฐณยศ โลหพัฒนานนท วรลักษณ กลา
สุคนธ และศักด์ิสิทธิ์ ทวีกุล, 2562; ฐณยศ โลหพัฒนา
นนท และคณะ, 2563) วงการภาพยนตรไทยยังขาด
หนวยงานที่จะขับเคลื่อนในทุกดานไปพรอมกันดวยมี
การปลอยใหกระทรวงตางๆ แบงกันรับผิดชอบจนขาด
การประสานงาน (ธงทอง จันทรางศุ, 2563; ยงยุทธ 
ทองกองทุน, 2563) เมื่อบริบทไมเอื้อ ประเทศไทยก็
ไมอาจผลิตชิ้นงานสนองความตองการผูชมไดแมจะ
มากด วยบ ุคลากรและเทคโนโลย ี  แนวทางสภา
ภาพยนตรจึงถือเปนอีกทางเลือกที่อาจแกปญหาของ
ประเทศไทย

แนวทางสำหรับกรณีสภาภาพยนตรไทย
แนวทางตอไปนี ้พัฒนามาจากองคความรู

เกี ่ยวกับกรณีศึกษาทั ้งสองประเทศผสมกับขอมูล
วงการภาพยนตร

� แนวคิดสภาภาพยนตร เก ิดจากความ
ตองการสงเสริมวงการภาพยนตรไทยโดยรวม นัก
วิชาชีพตอบรับแนวคิดนี้มากขึ้นหลังจากที่เฝาสังเกต
ความย่ำแยของวงการภาพยนตรหลายปติดตอกัน 
จัดเปนความย่ำแยในเรื่องทุนการผลิต รายไดจากการ
ฉาย และเสียงวิจารณ กระนั้น ความสำเร็จของสภา
ภาพยนตรมาจากแนวทางทำงานขององคกรเปนหลัก 
หากจะนำระบบสภาภาพยนตรมาใชในประเทศไทย 
จำเปนอยางยิ ่งที ่จะตองคำนึงถึงแนวทางทำงาน

มากกว าส ิ ่งอ ื ่นใด ไดแก ม ีความโปรงใส ไม เ อ้ือ
ประโยชนใคร ยืดหยุนตามสถานการณ เปดพ้ืนท่ีใหแก
ผูมีความสามารถเสมอ เปนตน ท่ีสำคัญสภาภาพยนตร
ตองไมทำงานตามวิถีราชการไทยเนื่องจากมีความตึง
ตัว ซับซอน และเชื ่องชาดังปรากฏในงานศึกษา
ของขวัญตา เบ็ญจะขันธ (2560) เรื่องไทยแลนด 4.0 

กับการปรับตัวของขาราชการไทย

� สภาภาพยนตรเคยไดรับการเสนอมาแลว
หลายคร ั ้ ง (นนทร ีย   น ิม ิบ ุตร , 2563) ทว าสะดุด
เน่ืองจากปจจัยทางการเมือง ควรท่ีจะมีการสรางวาระ
สภาภาพยนตรเพื่อสรางกระแสสนับสนุน ทำใหสังคม
เขาใจวาสภาภาพยนตรคือยุทธศาสตร และเปดโอกาส
ใหหลายฝายไดแสดงความเห็นสำหรับปรับแกแนวคิด
ใหเหมาะสมกับบริบทของไทย

� ตัวอยางขอเสนอในอดีตระบุใหสภาภาพยนตรมีฐานะ
เปนนิติบุคคล มาจากสมาชิก 36 คน โดย 33 คนเปน
ผู แทนสายอาชีพภาพยนตรและไดร ับการแตงต้ัง
โ ด ย ว ุ ฒ ิ ส ภ า  อ ี ก  3 คนค ื อ ร ั ฐ มน ตร ี ว  า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย หร ือ ผ ู  แทน ผ ู บ ัญชาการ
สำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือ ผูแทน และอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ หรือ ผูแทน (กลุมงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, 2547) หากเทียบ
กับโครงสรางของกรณีศึกษา จะพบวาแนวทางนี้ของ
ไทยจะนำไปสู โครงสรางที ่ใหญโตเกินไปและยังอิง
อำนาจรัฐซ่ึงอาจกอปญหาเรื่องความคลองตัวได  

� สภาภาพยนตรคือการลงทุนครั ้ งใหญ
ประเทศไทยอาจเริ่มจากทดลองจัดตั้งในรูปโครงการ
นำรองกอน หรือ ถาตองเปดตัวสภาภาพยนตรอยาง
เต็มรูปแบบ ควรมีการประเมินผลโดยแบงตามสวน
งาน เชน ผลทางดานการผลิต ผลทางดานการฉาย ผล
ทางดานการเรียนการสอน เปนตน เพื่อหาจุดออนจุด
แข็งในแตละสวน แลวจึงปรับแกตามความเหมาะสม 
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� ตาม เน ื ้ อคว ามในพระร าชบ ัญญ ั ติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 อำนาจสูงสุดใน
การพัฒนาสื่อภาพยนตรอยูท่ีคณะกรรมการภาพยนตร
และว ี ด ิ ท ั ศน  แห  งชาต ิ นำ โดยนายกร ั ฐมนต รี  
ร ั ฐ ม น ตร ี ว  า ก า ร ก ร ะ ทร ว ง ว ั ฒน ธ ร ร ม  แ ล ะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาในฐานะ
ประธาน รองประธานคนท่ีหนึ่ง และรองประธานคนท่ี
สองตามลำด ับ (กล ุ มเลขานุการคณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ, 2562) ความแตกตาง
ระหวางคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ
กับหนวยงานแบบสภาภาพยนตรคือความคลองตัว 
รวมไปถึงลักษณะบุคลากรและความตอเนื่องในการ
ทำงาน ดังนั้นการจัดต้ังสภาภาพยนตร (ถาเกิดข้ึนจริง) 
ต องเร ิ ่มจากการแก  ไขข อกฎหมาย โดยยกเอา
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติออกไป
แลวแทนที่ดวยสภาภาพยนตร หรือ คงคณะกรรมการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติไวตามเนื้อความใน
พระราชบัญญัติเดิมแตใหเพิ่มหนวยงานลักษณะสภา
ภาพยนตร ลงไปแล วกำหนดให อย ู ภายใต ความ
สนับสนุนของคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศน
แหงชาติซ่ึงจะตองไมมีอำนาจแทรกแซงการทำงานเวน
แตอำนาจตรวจสอบความถูกตอง 

ขอเสนอแนะทางวิชาการ
� กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

ถือเปนองคกรสื่อที่ทำหนาที่ดวยเปาประสงคคลายกับ
สภาภาพยนตร เพียงแตเนนเปาการสรางสื่อทุกแขนง
และตองปลอดภัยสำหรับสังคม ควรที ่ภาควิชาการ
ทำการศึกษาเงื่อนไขการทำงานของทางกองทุนฯ ซ่ึง
จะนำไปสู ภาพจำลองเกี ่ยวกับประสิทธิภาพและ
อุปสรรคขององคกรแบบสภาภาพยนตร

� แทจร ิงแลวสภาภาพยนตรค ือองคกร
รูปแบบหนึ่ง การพัฒนาภาพยนตรดวยองคกรรูปแบบ
อื ่นสามารถหาไดในอีกหลายประเทศ ภาควิชาการ
สามารถถอดบทเรียนการทำงานเหลานั้นซึ่งจะชวย
เสริมคลังความรู ด านการพัฒนาภาพยนตรสำหรับ
ประเทศไทย 

� ความเปนไปภายในภาคอุตสาหกรรมคือ
ชุดความรูอีกแขนงที่ตองทำการศึกษาอยางตอเนื ่อง 
เพราะจะทำใหฝายยุทธศาสตรทราบความพรอมใน
การขับเคลื่อน เชน เอกภาพของคนในวงการมีมาก
นอยขนาดไหน ทักษะการผลิตของคนไทยตอบโจทย
ผูชมท้ังในและตางประเทศหรือไม เปนตน
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