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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ” (1) เพ่ือศึกษาการ
จัดการภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน ประเทศไทยแและ (2) เพ่ือศึกษา
แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ใช้การสังเกตการณ์ (Observe) ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) ในการเข้าสู่ข้อมูลตามปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ผลิตธุรกิจภาพยนตร์
ผ่านระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 
กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อภาพยนตร์ กลุ่มนักวิชาการด้านภาพยนตร์ กลุ่มเจ้าหน้าที่
รัฐ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย และได้ท าการจัดะเบียบหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และการน าเสนอให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบจากทฤษฏี 

ในการศึกษาการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย พบว่าการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัจจัยภายในและภายนอกโดยมีความส าคัญเป็นระดับมาก ระดับน้อย และไม่ส่งผลเลย ปจจัย
ภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and political Pressure) ในส่วน
นี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความส าคัญในระดับมาก ในส่วนของกฏหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
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(Economic Pressure) ในที่นี้จะเกี่ยวข้อง พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวมลงทุน นั้นมีส่วน
ส าคัญ แต่ก็ต้องมองที่จุดประสงค์ด้วยว่า พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวมลงทุน นั้นมีความ
ต้องการอย่างไรในการท าภาพยนตร์ บางกลุ่มต้องการเพียงแค่สนับสนุนผลงานในทางด้านการมี
ชื่อเสียง หรือบางกลุ่มอาจจะมองที่ทางด้านผลก าไรที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ต่อมา 
แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture Supply) 
นั้นกระบวนการบริหารภาพยนตร์ ต้องดูความเชื่อถือและระเบียบประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่ง
มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์
ถูกห้ามเผยแพร่ 

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย คือ ปจจัยภายในดาน การจัดการ (Management) พบว่าปัจจัยด้านการ
จัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้น ทุกฝ่ายจะต้อง
ท างานสัมพันธ์กันโดยขั้นตอนการสั่งการของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการสั่งการจากผูบริหาร
ระดับสูง สูกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ สั่งงานแบบรายบุคคล ท าใหเกิดการสั่งการที่
รวดเร็วฉับไว ในส่วนของการด าเนินงานและความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) 
การศึกษาพบวาผูปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ ซึ่งหากทุกสวนงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ์ที่สื่อถูกผลิตออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะหากบุคลากร
มีความร ู ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้นมีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นเป็นอย่างมากพราะจะเป็นในส่วนของการวาง
แผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน แต่ในส่วนของ เทคโนโลยี (Technology) การศึกษาพบวาปจจัยดา
นเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคในการหาข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกสบาย
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ อินเตอร เน็ต โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอรในการเข้าถึงข้อมูล ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดรับข้อมูลที่เยอะขึ้น ท าให้รับรู้ข่าวสารได้มากขึ้น 
ท าให้มีผลต่อการการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เป็นอย่าง
มากเป็นการปิดโอกาสทางการรับรู้ต่าง ๆ ต่อประชาชน 

แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่
มีผลต่อการ ปรับแก้ไขภาพยนตร์ กลับมาจากปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ การวางแผนด าเนินงานใน
การปรับแก้การเตรียมตัวรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 
บริษัท ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
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เผยแพร่ในประเทศไทย ประกอบไปดวย ปจจัยแวดลอมภายนอกหลายประการ ปจจัยทางสังคมและ
การเมือง สงผลโดยตรงตอการด าเนินงานขององคการ โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เขามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการบังคับใช้หรือปญหาทางดานการเมืองตาง ๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการด าเนินงานของผู้ผลิต
ภาพยนตร์ยอมท าใหการบริหารงานตาง ๆ ปจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ เขามามีสวนเกี่ยวของกับแนว
ทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์กในสวนของกฎหมายที่รัฐคุ้มครอบผู้บริโภคโดยมีพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ก็มีส่วนในการในการพิจารณาการปรับแก้ หรือไม่
อนุญาติห้ามฉายภาพยนตร์ในประเทศไทย และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ปจจัยทางสังคมจะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบัน ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น มีความนึกคิดและแสดงออกมากขึ้นท าให้เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งในการปรับแก้ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างเรื่อง อาบัติ จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีกระแสทาง
สังคมค่อนข้างมากยิ่งบอกกับการเปิดรับข่าวสารที่รวดเร็วและมีการแสดงความคิดเห็นในโลก social 
เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสการกดดันจากสังคมไปสู่คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
เราต้องค าถึงถึงผู้ร่วมทุนในการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพันธมิตรทางการคาเหลานี้ท าใหการ
ด าเนินงานของ บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ในการมีพันธมิตร ทางธุรกิจจะท าใหการบริหารงานองคกรมี
ความยากล าบากขึ้น เนื่องจากตองค านึงถึงผลประโยชน ของพันธมิตรทางธุรกิจควบคู ไปกับการ
ท างานดวย โดยเฉพาะหากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการ ท างานดวยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการ
ตัดสินใจลาชา 

 
ค าส าคัญ: การบริหารงานภาพยนตร์, ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่, แนวทางแก้ไข 
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ABSTRACT 
 
The objectives of the independent study on “Management of Film 

Production Companies on the Banned Movies in Thailand: Syndromes and a Century, 
Insects in the Backyard and Arbat” are to (1) study the management of the film 
production companies when the films are banned in Thailand and the solutions of the 
film production companies when the films are banned in Thailand. This study applied 
observation method by observing the problem solving procedures of the film 
production companies and qualitative research method through in-depth interview of 
three interviewee groups consisted of the group of executives and film-making 
personnel, group of film academics and group of officials in order to gain the 
information regarding the management of film production companies when the films 
were banned in Thailand. The results were analyzed according to the theories and 
presented in accordance to the study objectives.    

The independent study found that the management of the film production 
companies was depended on the internal and external factors. Each factor had 
different significant effect to the management. As the social and political pressure 
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which was an external factor, the laws, regulations and Film and Video Act B.E. 2551 
enforced by Ministry of Culture had high effect to the executed management.  The 
other factor was economic pressure concerning to business partners or venture capital 
groups. The executed management must consider to the investment objectives of 
each business partner or venture capital group. Some needed to support only for the 
purpose of the success of the film, but some needed profit in return. Events & Constant 
Information and Culture Supply had both direct and indirect effects to the executed 
management as social believes and tradition must be considered.  

The external factors affecting to the management of the film production 
companies were firstly the management which was found out that all departments 
had to work in harmonizing way in which the order was derived from the executives 
to executive boards and then to the officers as an individual assignment so that the 
execution is immediate, secondly the media professional which was found out that 
the effectiveness of the management was depended on the skill and professional of 
each department and individual and lastly the technology which was found out that 
the advancing of technology allowing the audiences to easily access the information 
via internet, mobile phones and computers had effect to the executed management 
of the film production companies.  

The study found out that the factor affecting to the edition of the films was 
from the planning of the executed solution which was the internal factor. According 
to the interview of three film production companies, the external factors affecting to 
the edition of the films were social, political and economic factors. The social and 
political factors had the direct effects to the management of the companies, especially 
laws and political situations. Film and Video Act B.E. 2551 and film censorship 
committee played important roles for the edition of the films as well as the approval 
of film releasing in Thailand. The social factor which was the exposure to information 
and the involvement of the audiences also had the effect to the edition of the films. 
For an example, the social stream for the Arbat movie had sent its pressure to the film 
censorship committee. The last factor was the economic. As the film production 
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companies had to consider to the interests of the business partners, the decision for 
the management was more complicated and delayed.   

 

Keywords: Flim management, The film was banned, Solution 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ”ฉบับนี้เสร็จ
ลุล่วงลงได้ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคณาจารย์หลายท่านของคณะวารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้หมั่นเพียรพยายามหาความรู้มาเพ่ือมอบให้แก่ข้าพเจ้า
ด้วยความตั้งใจจริงโดยไม่ได้หวังผลใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษาและแนะน า 
ตรวจสอบและแก้ไขในรายงานของข้าพเจ้าจนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบรูณ์ และ
ยังเป็นห่วง ดูแลและใส่ใจทุกคนที่ท่านได้เข้ารับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอ่ืน  ๆ ในการใช้ชีวิตอีก และ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. นันทพร วงศ์เชษฐา ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการการค้นคว้า
อิสระและยังเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของผู้ศึกษาที่คอยให้ค าปรึกษาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน
และเรื่องส่วนตัวคอยแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาเสมอ และ อาจารย์ ดร.พีระยุทธ โอร
พันธ์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการการค้นคว้าอิสระ พร้อมให้ค าแนะน าแก้ไขเนื้อหาจนเสร็จ
สมบูรณ์ รวมทั้งแง่คิดดี ๆ ในการท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและเรื่องธุรกิจ นอกจากนี้
ขอขอบคุณพ่ี ๆ เจ้าหน้าที่ของคณะที่ช่วยเหลือเรื่องเอกสารต่าง ๆ มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงวันจบการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้ในทุก ๆ ด้านอย่างดียิ่งจนกระทั่งท าให้การค้นคว้า
อิสระฉบับนี้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ นายกัญฉกาจ ตระการบุญชัย 
ถ้าพ่ีไม่ชวนก็ไม่มีผมในวันนี้ และนายนิชคุณ ตุวพลางกูร ที่คอยช่วนสนับสนุนทุกอย่างเวลามีปัญหา
และค าแนะน าที่ดีเสมอ และนายอรรคพล อุมะวิภาต พ่ีชายที่แสนดีที่คอยสนับสนุนทุกอย่าง
ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจและเป็นก าลังใจให้เสมอตลอดเวลาที่
ผ่านมา และคุณฉัฐธร อภิรมย์พงศ์ และคุณเอกวัสส์ นิธิศถิระศักดิ์ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจ
ในทุก ๆ เรื่องอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือน ๆ ทุกคน (MCA 16,MCA 17,MCA 18 และใจใจที่เราไม่เคย
ทิ้งกันไม่ว่าเจอปัญหาอะไร) ที่คอยให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจมาโดยตลอด ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่
ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้ศึกษาไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณ
ไว้ในโอกาสนี้ 

   
 
 นายฉัฐดนัย ค าโต  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 
 เนื่องจากสื่อภาพยนตร์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นที่ภาครัฐต้องมีกฎหมายที่ใช้คัดกรองภาพยนตร์ที่น ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ที่สร้างจากต่างประเทศตลอดจนภาพยนตร์ที่ถูกสร้างโดยคนไทยก็ตามต้องเข้าสู่
กระบวนการคัดกรองโดย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ โดยใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ตั่งแต่ พ.ศ. 2473 เป็นฉบับแรกซึ่งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์อยู่ใต้อ านาจของกรม
ต ารวจและมีการปรับแก้ไขจนถึง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลใน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 มีเพ่ือการปรับปรุง
พระราชบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการปรับปรุงการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมสื่อสองประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ สื่อภาพยนตร์และสื่อ
วิดีทัศน์ แต่ในทางปฏิบัติ ได้รวมเกมคอมพิวเตอร์ และคาราโอเกะเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พระราชบัญญัตินี้ด้วย ในการคัดกรองเนื้อหาของภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย ให้เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ไม่ให้มีเนื้อหา
ที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อตวามสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรืออาจจะกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ทั้งนี้ “คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์” ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการไม่
เกิน 7 คน โดยการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วิดีทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยการแต่งตั้งนี้ ถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่รัฐจ านวนไม่เกิน 4 คน และภาคเอกชน
จ านวนไม่เกิน 3 คน โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้แก่ ส านักภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซึ่งสังกัดส านัด
งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทภาพยนตร์ มีรายละเอียดปลีกย่อยของกฎหมายที่จะเข้า
ไปควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์ที่จะถูกฉายในประเทศไทย คณะกรรมการสั่งให้แก้ไขหรือตัดทอน
เนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือบางเรื่องอาจจะถูกตัดสินไม่ให้เผยแพร่ เนื่องจาก
เนื้อหาหลักนั้น เข้าข่ายผิดกฎหมาย  

คณะกรรมการชุดดังกล่าว นอกจากจะมีอ านาจในการสั่งแก้ไขภาพยนตร์แล้วยังมีหน้าที่
ก าหนดประเภทของภาพยนตร์ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนจากระบบตรวจพิจารณา
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ภาพยนตร์ รวมทั้งหนัง สารคดี ละคร ที่อาจอยู่ในรูปของหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์หรื อฟิล์ม และ
หนังแผ่นประเภทดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม มาเป็นการจัดประเภท โดยก าหนดภาพยนตร์ไว้ 7 ประเภท คือ 
1) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 2) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3) 
สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 4) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้
ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 5) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป 6) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีดู (ยกเว้นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) และ 7) 
ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร (12 สิงหาคม 2552) ก าหนด
สัญลักษณ์เรตติ้งทั้ง 7 ประเภท (ไทยรัฐ, สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/edu/ 
25775) 

ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นผู้ตรวจพิจารณาและ
ก าหนดประเภทภาพยนตร์ว่าอยู่ในประเภทใด เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเภทภาพยนตร์ถูก
ก าหนดไว้ในกระทรวง ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 โดยสามารถสรุปได้ คือ 
เนื้อหาที่น่ากลัวสยองขวัญ หรือแสดงการกระท าท่ีรุนแรง ทารุณ โหดร้าย หรือขาดมนุษยธรรม เนื้อหา
ที่แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะ
เพศ เนื้อหาที่แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธซึ่งอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ เนื้อหาที่แสดงวิธีการใช้สารเสพติด เนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือค าสอนที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ ใช้ภาษาที่ไม่
เหมาะสมในลักษณะของค าหยาบคายหรือลามก เนื้อหาที่ กระทบกระเทือนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดย
สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่สศาสนาหรือไม่เคารพต่อ        ปู
ชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ และเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนใน
ชาติเนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกณฑ์ที่ควรเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ใน
การพิจารณาได้แก่ ลักษณะเนื้อที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม เช่น ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
ของการเป็นชู้ จะถูกจัดอยู่ในประเภทใด เพราะ “การเป็นชู้” ถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมทาง
ศีลธรรม แต่ก็ได้เป็นลักษณะที่ต้องห้าม ดังนั้น คณะกรรมการจะสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่ประเภท
ภาพยนตร์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ดูทั่วไปจนถึง ประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปี
ขึ้นไป 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2558 มีภาพยนตร์ไทยที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ 
จ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ ทองปาน คนกราบหมา แสงศตวรรษ อินเซคอินเดอะแบ็คยาร์ด เช็คสเปียร์ต้อง
ตาย ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง ปิตุภูมิพรหมแดนแห่งรัก และ อาปัติ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกภาพยนตร์
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ที่ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย มา 3 เรื่อง โดยมีการการปรับแก้ไขที่แตกต่างกัน คือ แสงศตวรรษ 
อินเซคอินเดอะแบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาถึงกระบวนการแก้ไขของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการแก้ไขและทางออกอย่างไร 
ประเด็นของเนื้อหากฎหมายต่าง ๆ ที่ถูกน าไปใช้ตัดสินนั้นบางครั้งมีความรู้สึกคลุมเครือต่อการตีความ
ของคณะกรรมการ  มีนักวิจารณ์ ตลอดจนผู้คนในโลกออนไลน์ต่างก็เข้ามาวิพากวิจารณ์การตัดสินอยู่
หลายต่อหลายครั้ง  

ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ (อังกฤษ: Syndromes and a Century) เป็นภาพยนตร์
ไทย ก ากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นหนึ่งในผลงานรวมของผู้ก ากับทั้ง 6 คนจากทั่วโลก
ร่วมกับผู้ก ากับจากประเทศปารากวัย ประเทศอิหร่าน ประเทศชาด ประเทศไต้หวัน และประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ได้รับเชิญให้ร่วมผลิตภาพยนตร์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” ใน
โอกาสเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองของวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 250 ปีของโมสาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย 
กรุงเวียนนา เป็นปีของโมสาร์ทโดยที่ประเทศออสเตรียได้ติดต่อเชิญศิลปิน แขนงต่าง  ๆ อาทิ ดนตรี 
การแสดง โอเปร่า วรรณกรรม และภาพยนตร์ เพ่ือที่จะสร้างงาน ส าหรับการเฉลิมฉลอง อันยิ่งใหญ่  
เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการผลิตภาพยนตร์จากทางการกรุงเวียนนา และออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีก าหนดฉายในประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 แบบ
จ ากัดโรง จ านวน 2 โรง แต่ภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ โดย
มีเงื่อนไขให้ท าการตัดฉากที่ส าคัญออกไปจ านวน 4 ฉาก ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาให้เหตุผลว่า มี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การศาสนาและองค์การแพทย์ จึงจะอนุญาตให้ฉายเรื่อง แสง
ศตวรรษ ได้ ซึ่งคุณเจ้ย อภิชาติพงศ์ ได้ตัดสินใจที่ไม่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยฉากท่ีไม่ผ่าน
การพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์คือ 1) ฉากพระก าลังเล่นกีตาร์ 2) ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาล
ขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่ 3) ฉากหมอชายจูบแสดงความรักกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล 
ก่อนจะต้องจากกันเมื่อฝ่ายหญิงต้องย้ายไปท างานต่างจังหวัด และเกิดอารมณ์ทางเพศจนเห็นความ
ผิดปกติของเป้ากางเกง (ในกางเกง) และ 4) ฉากพระเล่นเครื่องร่อน ทางผู้ผลิตภาพยนตร์ตัดสินใจไม่
ปรับแก้เพราะจะท าให้เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เสียไป จึงไม่ได้ท าการปรับแก้ไขภาพยนตร์ และกลับ
ส่งไปฉายที่ต่างประเทศและได้รับรางวัลล าดับภาพยอดเยี่ยม จากงานเอเชียน ฟิล์มส์ อวอร์ดส์ ที่
ฮ่องกง และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Lotus du Meuilleur Film-Grand Prix ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์เอเชียโดวิลล์ ครั้งที่ 9 ประเทศฝรั่งเศส 

ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด (อังกฤษ: Insects in the Backyard) เป็น
ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม ก ากับโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ เป็นภาพยนตร์อิสระในโครงการ 
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Indy Spirit Project ของนิตยสารไบโอสโคป ออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแวนคูเวอร์ 
2010 และได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Dragons and Tigers Competition ต่อมาได้เข้าฉายใน
เทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพ เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เนื้อเรื่องเป็นการเล่าชีวิตของตัวละคร
ที่พบเจอประสบการณ์ต่าง ๆ ที่แปลกออกไป 

โดยหลังการฉายภายยนตร์เรื่องนั้นเป็นครั้งแรก ภาพยนตร์ไม่ผ่านการอนุญาตจาก
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลว่า มีเนื้อหาขัดต่อ
ศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม เนื่องจากบางส่วนมีเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมทางเพศในการ
น าเสนอภาพของของอวัยวะเพศชาย การมีเพศสัมพันธ์ และการขายบริการทางเพศ และประกาศไม่
อนุญาตให้ภาพยนตร์เผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อมาผู้ผลิตภาพยนตร์ได้มีการปรับแก้ไขภาพยนตร์และได้
ท าการขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งและก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ทางผู้ผลิตภาพยนตร์จึง
ตัดสินใจท าการฟ้องร้องต่อศาลหลังหนังโดนแบน 5 ปี โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นให้ชนะคดี 
พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท 
ส าหรับการตัดสินจริงโดยองค์คณะตุลาการเจ้าของส านวนจะมีมติตัดสิน พร้อมอ่านผลในวันที่ 25 
ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ หรือชื่อเดิม อาบัติ (อังกฤษ: Arbat) เป็นภาพยนตร์ไทยแนว
สยองขวัญ ผลงานสร้างเรื่องของ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บาแรมยู ก ากับโดยขนิษฐา 
ขวัญอยู่ มีก าหนดฉายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนเรื่อง 
บาป บุญ หรือกรรมเวรที่ปัจจุบันเราหาตัวตนของมันยาก 

ภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการพิจารณาการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวกลับไปแก้ไขเนื้อหาใหม่เพราะมี
เนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อความสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรืออาจจะกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ โดยฉากที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์คือ 1) ปรากฏภาพสามเณรเสพ
ของมึนเมา 2) มีภาพสามเณรใช้ความรุนแรง 3) พูดถึงความสัมพันธ์และใช้ค าพูดเชิงชู้สาวที่ไม่
เหมาะสม 4) มีการแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธรูป โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ท าการปรับแก้และส่ง
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อีกครั้งจนท าให้ออกเผยแพร่ได้ 

ในกรณีศึกษาที่กล่าวมา เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มี
กระบวนการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่มีการปรับแก้ไขจนสามารถน าออกมาฉายได้ และ
ตัดสินใจว่าจะไม่ปรับแก้เพ่ือฉาย แต่ตัดสินใจน าภาพยนตร์ส่งประกวดในต่างประเทศ จนได้รับรางวัล
มากมาย จึงได้น าเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ
ไทย เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่มีวิธีจัดการอย่างไรใน
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ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจของการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ศึกษามีความสนใจ การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์
เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ในครั้งนี้ 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 

การศึกษานี้สนใจศึกษาถึง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ กระบวนการปรับแก้ภาพยนตร์เพ่ือภาพยนตร์
ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรในแต่ละเรื่องตลอดจนมุมมองทางการผลิต
ภาพยนต์ในแต่ละเรื่องให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาการจัดการภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน 
ประเทศไทย 

1.3.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาจะศึกษาถึงการ
จัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการแก้ไขอย่างไรในการ
ปรับแก้ภาพยนตร์โดยการท าการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและนักวิชาการรวมไปถึง
กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนสืบค้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2559 ถึง
เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 
 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
การบริหารงานภาพยนตร์ หมายถึง การจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์ในการสร้าง

ภาพยนตร์ 1 เรื่องต้องมีกระบวนการยังไงบ้าง ในการบริหาร การแจกแจง การแบ่งฝ่าย และหน้าที่
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ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการหาเงินสนับสนุนการผลิตและการวางแผนเพ่ือออก
เผยแพร่ 

ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ หมายถึง ภาพยนตร์ที่ผิดต่อพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขหรือตัดทอนก่อนอนุญาต หรือจะไม่อนุญาตก็ได้ 

แนวทางแก้ไข หมายถึง กระบวนการในการแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ ว่ามี
กระบวนการแก้ไขอย่างไร ให้ภาพยนตร์สามารถออกฉายได้ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ในการศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเชิงประยุกต์ใน
การมองปัญหาแบบปรากฏการณ์จริงจากกรณีศึกษาโดยหวังประโยชน์ ดังนี้ 

 
1.8.1 ท าให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการถูกห้ามเผยแพร่ ใน

ประเทศไทย 
1.8.2 ท าให้ได้รับรู้ถึงกลยุทธ์และวิธีการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการ

แก้ไขเม่ือสื่อภาพยนตร์มีการถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
1.8.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์เมื่อถูกห้าม

เผยแพร่ในประเทศไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษา “การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ” ผู้ศึกษาได้ก าหนด
แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวข้องไว้เป็นกรอบการศึกษา ในครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

2.1 ทฤษฏีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน 
2.2 ทฤษฏี กระบวนการบริหาร POSDCoRB 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฏีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชนร 

 
ในการศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏี
การบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) มาในการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาและกระบวนการแก้ไขที่เกิดขึ้น ในกระบวนการท างานหรือการผลิตสื่อของผูผลิตสื่อนั้นลวน
ต้องอยูภายใตกรอบและขอจ ากัดจากปจจัยภายนอกองคกร เชน การควบคุมดูแลของรัฐ ภายใต
อ านาจของระบบธุรกิจ ท าใหเกิดความสัมพันธที่มองสื่อมวลชน ในฐานะที่เปนระบบยอย (Internal 
System) ระบบหนึ่ง ในระบบสังคม (Social System) ที่ด าเนินงานอยูภายใตระบบใหญภายนอก 
(External System) จึงควรมีการพิจารณาปจจัยทั้งสองดานที่มีผลตอการสรางผลงานขององคกรผู
ผลิตสื่อ เนื่องจาก องคกรผูผลิตรายการวิทยุกรระจายเสียงถือไดวาเปนสถาบันสังคมยอยสถาบันหนึ่ง
ในสังคม ดังนั้น การท างานขององคกรสื่อหนึ่ง ๆ จึงตองเกี่ยวโยงกับปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา 
(อรทัย รุจิราธร, 2541, น. 21-22)  

 เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ไดกลาวถึง การบริหารงานองคกรสื่อสารมวลชน ว
าโดยทั่วไปสื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปจจัยตาง ๆ ของสังคมทั้งภายในและภายนอกองคการ ดังนั้น
สื่อมวลชนจึงไมสามารถปฎิบัติงานโดยอิสระดวยตัวของตัวเอง แตตองด าเนินงานอยูทามกลางความ
กดดันจากตัวแปรตาง ๆ เหลานั้น ที่สงผลตอการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และหลักการใน
การปฏืบัติขององคกร (Denis McQuail, 2005, น. 280-281) ดังภาพที่ 2.1  
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองแสดงปจจัยที่เก่ียวของขององคกรสื่อสารมวลชน  
Source: McQuail’s Mass Communication Theory : An Introduction (5th Edition, p. 282), 
by Denis McQuail, 2005, London: Sage Publications Ltd.  
 

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพองค์การสื่อสารมวลชนท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางสังคม
ของ เดนิส แม็คเควล พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรผู้ผลิตภาพยนตร์สามารแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย 

2.1.1 ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่เกิดข้ึนภายในตัวองค์กรสื่อใหม่ ได้แก่  
2.1.1.1 การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานและนโยบายการ

ผลิตงานขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งเนื้อหาขององค์กรต้องน าเสนอให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการทรัพยากร หมายถึง ปัจจัยในการบริหาร
จัดการว่าถือมูลเหตุที่ส าคัญในการช่วยให้ผู้บริหารสามารถด าเนินงานไปตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่ง
ประกอบด้วย คน หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิต ทีมงานผลิต ผู้เขียนบท ผู้
ก ากับภาพ นักแสดง หรือวัตถุดิบ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตงาน ไม่ว่าจะเป็น กล้องหรือ 
อุปกรณืเข้าฉากต่าง ๆ เงินทุน หมายถึง งบประมาณในการผลิตภาพยนตร์ กา รบริหารหรือ
ความสามารถในการจัดการ หมายถึง แนวคิด การวางแผน นโยบาย การมอบหมายงานการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  
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2.1.1.2 เทคโนโลยี (Technology) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและ
ประสานงานต่าง ๆ ให้การท างานในแต่ละส่วนนั้นเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่มีการพัฒนาทางด้านการสื่อสารและการวางระบบการท างาน    
ท าให้องค์กรที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าย่อมประสบผลส าเร็จในการท างานได้
ง่าย 

2.1.1.3 ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง แนวความคิด
พ้ืนฐานด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของการท างานในแต่ละฝ่าย ที่จะท าให้
เนื้อหาที่ผลิตมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย 

2.1.2 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กรสื่อและส่งผลต่อการ
ด าเนินงานเป็นสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อองค์กรสื่อได้แก่ 

2.1.2.1 แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) การ
ด าเนินงานขององค์กรสื่อมวลชน แรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติต่าง ๆ หรือแม้แต่ปัญหาทางการเมืองในขณะนั้นก็ท าให้การ
ด าเนินงานมีลักษณะที่ต่างออกไป 

2.1.2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ
นั้นจะประกอบไปด้วยคู่แข่งขันและผู้โฆษณาที่การด าเนินงานจ าเป็นต้องรู้คู่แข่งขัน ตรวจสอบการผลิต 
ของรายการที่มีรูปแบบเดียวกัน เพ่ือทั้งนี้จะได้น าข้อมูลมาพัฒนาในการปรับตัว ให้การน าเสนอเป็นไป
อย่างเหมาะสม ไม่น าเสนอด้านลบเกี่ยวกับผู้โฆษณา ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มีผู้ฟังและผู้โฆษณาเพ่ิมมากขึ้น 

2.1.2.3 แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information 
and Culture Supply) หมายถึง การผลิตงานสื่อสารมวลชนต้องถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็น
ความประพฤติของคนในสังคมที่แสดงออกมาในลักษณะของภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบ
ประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่งการผลิตงานสื่อสารมวลชนถือเป็นหนึ่งในผลิตผลของส่วนรวมที่ท า
ให้คนในสังคมได้เรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการผลิตเนื้อหาขององค์กร ซึ่ง
เป็นหน้าที่ขององค์กรสื่อสารมวลชนที่จะต้องน าเสนอผลงานออกมาให้สอดคล้องกับความเชื่อ 
ระเบียบประเพณีของคนในสังคม 

2.1.2.4 ความสนใจและความต้องการของผู้ รับสาร (Audience Interest/ 
Demand) หมายถึง ความคาดหวังของผู้ฟัง ความสนใจของผู้รับสาร และกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลงาน
ขององค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งความสนใจและความต้องการของผู้รับมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
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กระบวนการผลิตรายการขององค์กร นอกจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต่ององค์กร 
สื่อสารมวลชนต้องน าเสนอผลงานที่อยู่ในความสนใจและความต้องการของผู้รับสารอีกด้วย 

ในการศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏี
การ บริหารองค์กรสื่อสารมวลชน เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) มาในการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาและกระบวนการแก้ไขที่เกิดขึ้น พบว่า ปัจจัยภายในและภายนอกมีส่วนในกระบวนการปรับ
แก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ได้แก่ แรงกดดัน
ทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic 
Pressure) และ แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information and 
Culture Supply) ส่วนความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/ Demand) 
แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับแก้ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่เลย ในส่วนของปัจจัยภายใน ที่มี
ผลกระทบต่อการปรับแก้ภาพยนตร์ ได้แก่ การจัดการ (Management) ความสามารถทางวิชาชีพ 
(Media Professional) ในส่วนของเทคโนโลยี (Technology) มีความเกี่ยวข้องน้อยมาก นอกจาก
การศึกษา ทฤษฏีบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) แล้ว ผู้ศึกษาได้น า
แนวทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB มาช่วยในการร่วมศึกษาในส่วนของปัจจัยภายใน เรื่อง 
การจัดการ (Management) อีกด้วยเพื่อให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น 

 
2.2 ทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB 
 

ในการศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฎี
กระบวนการบริหาร POSDCoRB มาในการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและกระบวนการแก้ไขในส่วน
ของการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ เกิดขึ้น POSDCoRB ใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารงานครบวงจรของฝ่ายบริหารระดับสูง เพ่ือบริหารองค์กรอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการวางแผน 
ตั้งเค้าโครงเป้าหมายที่จะท า จัดโครงสร้างองค์กร จัดคนเข้าตามโครงสร้าง อ านวยการ สั่งการ 
ตามล าดับชั้น ให้งานเดินไปสู่เป้าหมาย จากนั้นจะต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่าย แผนกต่าง ๆ ให้
มีความต่อเนื่องกัน โดยมีการรายงานเพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และสุดท้ายมีงบประมาณไว้คอย
ควบคุมทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

กระบวนการ (Process) คือหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องกระท า กลิก
และเออร์วิก (Gulick และ Urwick) เห็นว่ากระบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน (Planning)  
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การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่ง
นิยมเรียก่อว่า POCDCoRB (ดังภาพท่ี 2.1) 

 

 
 
ภาพที่ 2.2 แบบจ าลองแสดงกระบวนการบริหาร POSDCoRB 
 

2.2.1 การวางแผน (Planning) เป็นเทคนิคกระบวนการบริหารที่ส าคัญจ าเป็นต้องท า
เป็นขั้นตอนด้วยการประณีตระมัดระวังมีความหมายส าคัญ ดังนี้  

- การวางแผนเป็นการใช้สามัญส านึกอย่างมีเหตผุล 
- การวางแผนเป็นการมองปัญหาที่มีอยู่และพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น 
- การวางแผนเป็นการหาทางเลือกที่ดีที่สดุการการปฏิบัติงานใด ๆ ภายในเวลาที่

ก าหนด  
- การวางแผนเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- การวางแผนเป็นความพยายามต่อเนื่องในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
- การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

โดยมีขั้นตอนในการวางแผน ดังนี้ 
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2.2.1.1 ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมข้อมูล บุคลากร ทรัพยากร วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการด าเนินการ รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

2.2.1.2 ขั้นวิเคราะห์สรุปวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
2.2.1.3 ขั้นด าเนินการวางแผนก าหนดว่าจะท าอะไร (what) อย่างไร (how) ใคร

ท าบ้าง (who) ที่ไหน (where) และเม่ือไร (when) 
2.2.1.4 ขั้นประเมินผลเป็นการสรุปผลการวางแผน เช่นบอกเวลาที่ได้รับทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสุดท้ายน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2.2.2 การจัดการองค์กร (Organizing) เป็นภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะ

ร่วมกันจัด รูปงานเพ่ือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมีเป้าหมายที่แน่นอนมีการจัดการที่เป็น
รูปแบบ ทุกคนในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจกลไกการด าเนินงานภายใต้ระบบองค์องค์กรอย่าง
ชัดเจน  

เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) การจัดองค์กรจ าเป็นต้อง
ก าหนดเส้นทางเดินของงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของการท างานอ านาจในการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามีความสาคัญหน่วยงาน ต้อง
จัดให้เกิดความคล่องตัวในการท างานส่วนต่อการปฏิบัติและรายงานการวิเคราะห์ประเมินผล สิ่ง
ส าคัญในการสร้างความเป็นเอกภพในการบังคับบัญชาอยู่ที่ความชัดเจนในการวินิจฉัยสั่งการ การรับรู้
ในความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการรับรู้เป้าหมายวัตถุประสงค์สูงสุด ของงานโดย
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่านการวิเคราะห์การวางแผนเป็นอย่างดีแล้ว องค์ประกอบในการจัดการ 
ประกอบไปด้วย 

1) ภารกิจและวัตถปุระสงค์ขององค์กร 
2) ขอบข่ายความรับผิดชอบของงานในองค์กร  
3) สายการบังคับบัญชาการเลื่อนไหลของสายงาน  
4) จ านวนบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละงานแต่ละหน้าที่  
5) การประเมินผลและการควบคุมงาน  

ลักษณะองค์กรที่มีความส าคัญในปัจจุบันมี 2 ส่วนคือ 
1) การจัดองค์กรในภาคราชการ (Bureaucratic Section) ภาคราชการให้

ความส าคัญกับโครงสร้างการบริหาร การจัดล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ล าดับขั้นการ ตัดสินใจ
เป็นรูปเจดีย์ คือ ผู้บริหารสูงสุดอยู่ยอดแหลมของเจดีย์แล้วผู้มีอ านาจ ตามภารกิจรองลงมาตามล าดับ
จนถึงหน่วยปฏิบัติการด าเนินงานเน้นที่ความสาเร็จของงานเป็นประเด็นหลัก 
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2) การบริหารงานธุรกิจเอกชน (PrivatesSection) ภาคธุรกิจเอกชนจะไม่
ซับซ้อน เหมือนภาคราชการ องค์กรจะมีปลายแหลมที่ยอดแต่ฐานจะแยกเร็วกว่าของภาคราชการ 
เอกชน จะเน้นที่ภาคบริการ ความพอใจของลูกค้ามากกว่า ความส าเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองค์กร
จึงมีลักษณะเหมือนหมวกนักรบไทยโบราณผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการอยู่บนยอด และมีผู้ปฏิบัติหรือ 
รองผู้จัดการอยู่ในขั้นรองลงมาไม่มากนัก ส่วนผู้ปฏิบัติจะมีแต่รองผู้จัดการลงไป 

2.2.3 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับบคุคลในการ
ท างานให้หน่วยงานหรือองค์กรเพ่ือให้บคุลากรมาปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ และให้บุคคลได้ปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีกระบวนการส าคัญดังนี้  

2.2.3.1. การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารนโยบายจะเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบาย จากรัฐบาลนโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวงมติคณะรัฐมนตรีส่วนภาคธุรกิจเอกชนที่
เน้นนโยบายและระเบียบที่จ าเป็นแก่การด าเนินงาน  

2.2.3.2 การวางแผนก าลังคน (Man Power Planning) เป็นกระบวนการวางแผน
ว่า หน่วยงานมีก าลังคนกี่คน แต่ละคนปฏิบัติอย่างไร มีความรู้ความสามารถด้านใดบ้างเพ่ือความ 
เหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางแผนความต้องการ การวางแผนการให้ได้มาของก าลังคน และ
การวางแผนการใช้ก าลังคน  

2.2.3.3 การสรรหาบคุคลให้ด ารงต าแหน่ง (Placement & Recruitment)  
- การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการที่จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพ่ือให้

ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับองค์กรให้มาสมัครเพ่ือคัดเลือก (Selection) คนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมที่สดุเข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์กร 

- การจัดบุคคล (Placement) หมายถึง การจัดบุคคลที่ผ่านการเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งที่หน่วยงานวางแผนไว้แล้วเพ่ือให้บคุคลปฏิบัติหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด  

2.2.3.4 ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ( Human Resource Development) เ ป็ น
กระบวนการเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในองค์กร การ
พัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาโดยองค์กรเองหรือให้หน่วยงานอ่ืนช่วยพัฒนาก็ได้ ทั้งนี้ยึดความรู้
ความสามารถที่บคุลากรที่ได้รับประโยชน์ต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร  

2.2.3.5 การให้เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salaryor Compensation) ถือเป็น
ภารกิจส าคัญที่ผู้บริหารเจ้าของกิจการต้องจ่ายให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ือเป็นค่ายังชีพทดแทนการ
ท างาน ถือเป็นรางวัลส าหรับการท างาน การให้ค่าตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบคุณธ รรม 
ดังต่อไปนี้ 
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- หลักความสามารถ (Competence) ยึดผลงานตามความสามารถเหมาะกับ
เงินค่าตอบแทน  

- หลักความเสมอภาค (Equality) ให้โอกาสคนเสมอกันไม่เลือกชั้นวรรณะ  
- หลักความม่ันคง (Security) ถือว่าการเข้าท างานในองค์กรเป็นอาชีพ อาชีพ

หนึ่งการก าหนดค่า ตอบแทนเงินเดือนให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต การเข้า-ออก จากงานมีกฎหมาย
กฎเกณฑ์รองรับที่ชัดเจนและความเป็นธรรม 

- ความเป็นกลางทางการเมือง (Political neutrality) คือการท างานไม่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนรัฐบาล 

- หลักส าคัญในการให้เงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูง ให้
เงินเดือนสูง หรืองานน้อย งานไม่ยาก รับผิดชอบน้อย ให้เงินเดือนน้อย  

2.2.3.6 งานทะเบียนประวัติหรือข้อมูลบคุคลากรเป็นงานธุรการของบคุคลข้อมูล
การเข้ามาท างานของบุคลากรต้ังแต่ ข้อมลู ส่วนตัว การศึกษา การท างาน การเลื่อนต าแหน่ง การ
พัฒนา ศึกษาอบรม เงินเดือน งานข้อมูลทะเบียนประวัติมีความส าคัญมาก คนที่ออกจากงานเพ่ือไป
ท าหน้าที่ในต าแหน่งใหม่หากได้รับค ารับรองหรือหลักฐานการผ่านงานเดิมมาด้วยมักได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์มีความชานาญต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานต้องการ  

2.2.3.7 งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ การ
ประเมิน ความดีความชอบของบุคคลเป็นวิธีการสาคัญที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพธรรมชาติของ
คนเมื่อท างานไปย่อมเกิดความเฉื่อยเมื่อได้รับการประเมินผลเป็นระยะและได้ขวัญก าลังใจย่อมท าให้
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2.2.3.8 งานวินัยและการด าเนินงานทางวินัยเป็นกิจกรรมส าคัญในการควบคุม
พฤติกรรม ของบคุคลไม่ให้ท าความผิดแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติขององค์กรเป็นภารกิจสาคัญของ
ผู้บริหาร ในการสอดส่องดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลกรในองค์กรให้ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การที่วางไว้ถ้ามีบุคคลละเมิดต้องด าเนินการตามแบบแผนตามสมควร 

2.2.3.9 สวัสดิการประโยชน์เกื้อกลูและสิทธิประโยชน์  
2.2.3.10 การให้ออกจากราชการและการรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการพนักงาน 

องค์กรเอกชนมีข้อตกลงข้อก าหนดอายุในการท างานเป็นข้อกาหนดข้อตกลงก่อนการท างานหรือ การ
จ้างานการออกจากงานเป็นบทสุดท้ายของการบริหารงานบุคคลส าหรับการออกจากงานมี 2 กรณี
ส าคัญได้แก่ ออกตามประสงค์พนักงาน เช่น ลาออก และออกเพราะความต้องการของ หน่วยงาน เช่น 
เกษียณอายุ ยุบเลิกตาแหน่ง ออกเพราะท าผิดซึ่งองค์กรต้องให้ออกตามข้อตกลง 
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2.2.4 การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า สั่ง
การประสานกิจกรรม การติดต่อการมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือแผนที่วางไว้  

2.2.5 การประสานงาน (Coordinating) การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบ
วิธีการ ท างานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรู้ถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายงานให้เกิดความต่อเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของหน่วยงานที่ได้ร่วมกัน
วางไว้ โดยการประสานงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้น ตั่งแต่
การวางแผน เรียกประสานแผน เพ่ือให้คนวางรูปแบบการท างาน ตามความรู้ความสามารถเรียกว่า 
ประสานและประสานความเข้าใจทางความคิด โดยเรียกการประสานทั้งหมดว่าการประสานงานเป็น
หน้าที่ของผ้บูริหารหรือผู้จัดการ การแสวงหาความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร กิจกรรมที่อยู่ในทุก
ขั้นตอนการท างาน และเก่ียวข้องกับสื่อสัมพันธ์ 

วัตถปุระสงค์ของการประสานงาน  
1) ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ฏิบัติกับองค์กร  
2) ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
3) เกิดประสิทธิภาพประหยัดแรงงานเวลาและวัสดุอุปุกรณ์  

2.2.6 การท ารายงาน (Reporting) หมายถึงการที่ผู้มีหน้าที่เสนอผลงาน หรือกิจกรรม 
ให้ผู้บริหารหรือผู้ร่วมงานได้ทราบซึ่งมีลักษณะส าคัญ 2 ลักษณะได้แก่ 

- รายงานขณะปฏิบัติงานเป็นการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีการรายงาน
สาธารณชน เช่น ทางสื่อมวลชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความพอใจแก่ประชาชน 

- การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงานเป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานทั้งหมดและ
สามารถสรุปออกมาเป็นรายงานผลการด าเนินงานได้ 

2.2.7 การงบประมาณ (Budgeting) มองที่การจัดหาการจัดท าและการบริหาร
งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องบประมาณ (Budget) หรือต้นทุน (Cost) คือ เงินหรือทรัพย์สิน
ของที่ใช้ในการด าเนินงานขององค์กร หมายถึง ทุนในการด าเนินงาน แบ่งลักษณะงบประมาณไว้ 2 
ภาค ได้แก่ 

- งบประมาณภาคราชการ (Bureaucratic Budgeting) การจัดสรร การจัดท า 
โดย กระทรวงทบวงกรมต่างๆไปตามความจ าเป็นโดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 

- งบประมาณของภาคเอกชน (Private Budgeting) เป็นทุนที่บริษัทห้างร้านได้มา 
จากการระดมทุนเช่น หุ้น เงินกู้จากแหล่งธุรกิจหรืออาจมาจากทุนส่วนตัวการ บริหาร จัดสรรมาจาก
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คณะกรรมการ (Board) ตามแผนงานที่คณะกรรมการได้ ก าหนดนโยบายหรือการก าหนดกลยุทธ์ไว้
ล่วงหน้า งบประมาณ ถือเป็นปัจจัย สาคัญในการบริหาร การด าเนินงานต้องอาศัยเงินงบประมาณ 
ส่วนราชการไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น เงินเดือน การก่อสร้าง รถยนต์พาหนะต่างๆ จ าเป็นต้อง จัดหา
ด้วยเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ชัยวัฒน์ เพชรทับ, 2548, น.19)  

ผลลัพธ์ (Output) คือ เป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ของ
องค์การ ที่น าออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เป้าหมายขององค์การสามารถแบ่ง
หยาบได้ เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์การที่มีเป้าหมายที่มุ่งแสวงหาก าไร (Profit) และองค์การที่มี
เป้าหมายไม่มุ่งแสวงหาก าไร (Non – profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์การที่วัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต
สินค้ากับองค์การที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ (Services) ก็ได้ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบริหารงานคุณภาพบรรลุเป้าหมาย และ วัตถุประสงค์คุณภาพจะต้องค านึงถึงหลักการ
ส าคัญต่อไปนี้ 

1. ความต้องการใช้ทรัพยากรต้องจัดสรรจ านวนขนาดคุณภาพและคุณลักษณะ
ของทรัพยากรให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของหน่วยงานในการสร้างผลงานคณุภาพ ดังนั้น การ
จัดสรรจึงต้องมีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้  

1.1 มีข้อมูลจากหน่วยงาน แสดงความต้องการ จานวน ขนาด คุณภาพ และ
คุณลักษณะของทรัพยากร 

1.2 ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของ
หน่วยงานที่ต้องการทรัพยากรว่าเป็นข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงอนุมัติให้ฝ่ายจัดหา
ด าเนินการจัดหาต่อไป 

1.3 ฝ่ายจัดหาทรัพยากรก็ต้องมีแผนการจัดหาที่มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดหาทรัพยากรได้ตรงกับความต้องการทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

2. ระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรหรือการจัดหามีความเหมาะสม 
3. การเพ่ิมปริมาณคุณภาพหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรเพ่ือใช้ในกระบวนการ 

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีการจัดหาให้ได้
ทรัพยากรคณุภาพสูงต้นทุนต่ า 

4. มีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรทั้งระยะยาวตามแผนการขยายงานและแผน
ระยะสั้นหรือแผนกลยทุธ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุงสุดโดยใช้ต้นทุนต่ าที่สดุด้วย 

5. การจัดท าแผนงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับแผนการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรด าเนินการได้ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณ 
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6. การจัดสรรทรัพยากรต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง ภายในองค์กรและ
ภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมซึ่งมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคุมอยู่แล้วการจัดทรัพยากรต้องน ากฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาด้วย  

7. การจัดสรรทรัพยากรต้องค านึงถึงความประหยัดเพราะต้นทุนการผลิต่ าได้
สินค้า ราคาต่ าลูกค้าพอใจแต่ความประหยัดมิได้เกิดจากการลดคุณภาพสินค้า ดังนั้นการจัดสร ร
ทรัพยากรต้องก่อให้เกิดคุณภาพสูงต้นทุนต่ าลูกค้าพอใจ 

มีระบบประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรเป็นระยะโดยใช้
หลักเกณฑ์ 7 ข้อข้างต้น  

ในการศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏี
กระบวนการบริหาร POSDCoRB มาช่วยวิเคราะห์ในส่วนของการจัดการ (Management) ในหน้าที่
ต่าง ๆ ในการรับแก้งานภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์ พอว่า การวางแผน (Planning) การ
จัดการองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และ 
การท ารายงาน (Reporting) มีส่วนในการปรับแก้ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก และปัจจัยที่มีส่วนในการ
แก้ไขภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ใน
ส่วนของปัจจัยภายใน ความสามารทางวิชาชีพ การจัดการ และ เทคโนโลยี เพราะในเมื่อภาพยนตร์
ถูกห้ามเผยแพร่ ทางผู้ผลิตต้องมีกระบวนการแก้ไขอย่างเร่งเด่วน เพ่ือท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูก
น าออกไปฉายได้ โดยหลัก ๆ ในการจัดการภายในบริษัทมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะในการท า
ภาพยนตร์ หากมีการต้องตัดบางฉากบางตอนออก อาจท าให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้น ต้องใช้
คนที่มีความสามารทางวิชาชีพและประสบกาณ์เข้ามาแก้ไข นอกจากนี้ การจัดการภายในองค์การ ยัง
มีส่วนส าคัญอย่างมาก เพราะถ้ามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน จะท าให้สถานการเหล่านี้ถูกแก้ไขไป
ในทางที่ดี เพราะ ถ้าต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่ในการท างาน จะไม่มีการท างานทับซ้อนกัน ท าให้งานที่แก้ไข
ออกมา เป็นงานที่มีคุณภาพ และอีกปัจจัยที่ส าคัญคือเทคโนโลยี เพราะถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีมี
คุณภาพ ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการท างานได้อย่างมาก ในการที่ภาพยนตร์ถูกหามเผยแพร่ ทาง
กระทรวงวัฒนธรรม จะให้เวลาปรับแก้ไขมา และต้องส่งตรวจให้ตรงเวลาเพ่ือพิจารณาอีกรอบว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารออกฉายได้ไหม ในส่วนของปัจจัยภายนอก ที่ส าคัญท่ีสุดคือด้านของแรงกดดัน
ทางการเมืองและสังคม เพราะแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
กฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติต่าง ๆ หรือแม้แต่ปัญหาทางการเมืองในขณะนั้นก็ท าให้การ
ด าเนินงานมีลักษณะที่ต่างออกไป 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สมบัติ เตชะรัตนประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานองคกรภาพยนตร
ของกล ุมบริษัทสหมงคลฟลมอินเตอรเนชั่นแนลจ ากัด” พบวาการบริหารงานและจัดองคกรใน 
รูปแบบของบริษัทขนาดกลางที่มีการแบงฝายการท างานออกเปนสวนตาง ๆ ตามลักษณะของงาน    
ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการท างาน โดยมีรูปแบบของคณะผูบริหารที่จะบริหารงานใน 
ส่วนตาง ๆ โดยมีประธานกรรมการเปนผูน าขององคกรที่จะเปนผูชี้ขาดในการท างานและตัดสินใจ 
โดยการศึกษานี้ยังศึกษาลงไปถึงความเปนผูน า วิสัยทัศนในการท างานและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลท า ให
ประสบความส าเร็จและเปนที่ยอมรับของประชาชน รวมถึงการศึกษาปจจัยที่เปนขอดอยของ องคกร
ที่อาจท าใหองคกร อาจประสบปญหาในอนาคต รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการท างาน และ
บริหารงานองคกรของกลุมบริษัท สหมงคล ฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จ ากัด  

รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย” พบวาผ ูชมภาพยนตรตองการชมภาพยนตรที่มีคุณภาพโดยภาพยนตร
ไทยไดรับการตอบรับที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาพยนตรที่สามารถสรางไดอยางสนุกสนาน ซึ่งการวางแผน
การตลาดเปนสิ่งที่ส าคัญในการน าผลงานออกสูผูชมลวนสงผลตอรายและการรับรูของประชาชน  

ธีรยา สมปราชญ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสรางสรรคและการด าเนินธุรกิจ
ภาพยนตรไทยของกลุมฟลมบางกอก” พบวา องคกรกลุมฟลมบางกอกนั้นมีการก าหนดนโยบายและ
การผลิตผลงานตามลักษณะของผู น าองคกร ซึ่งใหความส าคัญกับคุณภาพของการผลิตโดยการ
ผสมผสานศิลปะและพาณิชยเขาดวยกัน โดยมีการสื่อสารทางการตลาดที่ใหความส าคัญกับภาพ
ลักษณองคกร และการเพ่ิมชองทางเพ่ือใหเกิดการตลาดแบบเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าตลาด 
และปจจัยที่มีผลตอการด าเนินการก็คือ เรื่องทุน ระบบการเงิน การ เซนเซอรจากภาครัฐ ปญหาสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง อันมีผลท าใหปจจัยทางการตลาดมีตัวแปรมากมายหลากหลายซึ่งลวนแลวแต
สงผลตอการบริหารงานธุรกิจภาพยนตร 

ชลธิศ แกวประเสริฐสม (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานสื่อวิทยุ-โทรทัศนดวยกล
ยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ” พบว่าการบริหางานองคกรที่จ าเปนตองมีการสรางพันธมิตรเฉพาะกิจขึ้น 
เพ่ือท างานรวมกันโดยท าใหเกิดผลในแงของการประชาสัมพันธ และเปนการชวยแบงเบาภาระในด้าน
การลงทุนซึ่งในกิจการวิทยุ-โทรทัศนนั้นยังเกิดความไมแนนอนในการบริหารงานเนื่องจาก ปญหา
ทางดานการเมืองและกฎหมายที่มีผลท าใหเกิดความไมแนนอนในการประกอบกิจการและ ท าใหการ
บริหารงานในดานตาง ๆ มีความยากล าบากข้ึน 
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จากงานวิจัยดังกลาวท าใหเห็นถึงการจัดการองคการของสื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ
และการบริหารงานขององคกรสื่อโดยเฉพาะในดานของภาพยนตรในกระบวนการท างาน กลยุทธใน
การด าเนินการผลิตภาพยนตร แนวทางการแก้ปัญหารวมไปถึงกระบวบการบริการงานต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและการแขงขันที่สูงขึ้น เนื่องจากในปจจุบันโลกยุคไรพรมแดนเปนตัวก าหนด
บทบาทหนาที่และการท างานขององคกรตางๆที่จ าเปนต้องกาวทันความเจริญและตองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพ่ือความอยูรอดขององคกรและท าใหองคการพัฒนาไปไดอยางมั่นคงในโลกยุค
ใหมที่ตองแขงขันกับสิ่งตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะองคกรสื่อซึ่ง จะตองไมลาหลังและปลอยใหกระแส
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เขามามีบทบาทตอการท างาน และท าให องคกรของตนเองประสบปญหาจนใน
ที่สุดตองปดกิจการ ดังจะไดน ามา ศึกษาในครั้งนี้ 

โดยสรุป จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานองคกรภาพยนตรในการบริหารการ
ผลิตภาพยนตรพบวา การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ
ไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ  จะแบงเปน 2 สวน คือ สวน
ของผูวางแผน วิเคราะหการผลิต จะท าหนาที่วิเคราะหภาพยนตร พิจารณาการสรางภาพยนตรจาก
บท และปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น สวนที่ 2 คือสวนของการบริหารการผลิต มีหนาที่ควบคุม
การสรางสรรค ภาพยนตรใหพรอมฉาย โดยควบคุมตั้งแตสวนของของบุคลากรในการผลิต งบที่
ก าหนดในการผลิต จนถึงจบขั้นตอนการผลิตและสงมอบใหสวนของการจัดจ าหนายโดยสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ทฤษฏีแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวถึงและไดน ามาอางอิงขางตนเป็น
แนวทางส าคัญตอการศึกษา การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ซึ่งจะน ามาสรุปและ 
อภิปรายผลในบทตอไป 

  



20 
 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบงานวิจัยแบบวัฒนธรรม
พรรณนา จากสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) รวมถึงการศึกษา
จากเอกสาร (Document Research) ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย โดยมีระเบียบการ
ศึกษาวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 แนวการศึกษาวิจัย 
3.2 เครื่องมือกาศึกษา 
3.3 ภาพยนตร์ที่มีปัญหา 
3.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
3.5 การจัดกระท าข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย 
 

ในการศึกษานี้ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ว่าเมื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่
ในประเทศไทย ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ได้มีการวางแผนจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการเพ่ือท าให้ภาพยนตร์สามารเผยแพร่ได้อย่างไร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเสมือนการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เพ่ือหาค าตอบว่าเมื่อเกิดการห้ามเผยแพร่
ภาพยนตร์ในประเทศไทยผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีกระบวนการแก้ไขและแนวทางอย่างไรในการแก้ไข
ปัญหา 

ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษา ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ 
แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ที่มีความแตกต่างกันของปัญหา เนื่องจากเห็นว่าผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 
เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มีแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่างกันใน
กระบวนการที่แตกต่างกันจึงท าให้ประเด็นของการศึกษาเรื่องเมื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือ
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การศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อมูลในการแก้ปัญหา และกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน
การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์เป็นหลักควบคู่ไปกับการส ารวจเอกสาร และการพิสูจน์ความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักที่มีความเชื่อมโยงกันตามล าดับ
และขั้นตอนดังกล่าวยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาอีกด้วย ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน ประเทศไทย  และ แนวทางแก้ไขเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
 
3.2 เครื่องมือการศึกษา 

 
ในการเข้าถึงข้อมูลในการ ศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์

ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ครั้ง
นี้ ได้อาศัยผู้ศึกษาเป็นเครื่องมือหลักเนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก) การสังเกตการณ์ และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.2.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depthInterview)  

การสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนการรวบรวมขอมูลหลักผานการสัมภาษณอยงเป็น
ทางการเพ่ือหาค าตอบจากผ ูใหขอมูลที่เปน “ผ ูร ู” (key informant) เปนรายบุคคลในประเด็นที่ 
แตกตางกันเนื่องจากบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกตางกันตามระดับการบริหารจัดการ ไดแก
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อภาพยนตร์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการท างานของสื่อภาพยนตร์ ผูศึกษาไดแบงผูใหขอมูลตามกลุมค าถามของวัตถุประสงค
การศึกษาดังนี้  

3.2.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย การศึกษาการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทยได้แก่การก าหนดกรอบการด าเนินงานแนวทางการแก้ไขการ จัดการ
กระบวนการการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสารผู้ส่งสารผูรับสารและสิ่งรบกวนการจัดการเกี่ยวกับความ
ขัดแยงและการสรางบรรยากาศการสื่อสารและการท างานให้มีผลตอประสิทธิผลของการจัดการเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

3.2.1.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ไดแก ปจจัยที่มีผล
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ต่อการแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ไดแก ปจจัยแวดลอมภายนอก(สภาพ
การเมือง กฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี) และปจจัยภายในองคการ (กลยุทธ
โครงสราง ระบบและกระบวนการ และวัฒนธรรมองคการ) ผูศึกษาใชระเบียบการวิธีการศึกษาโดย
การสัมภาษณอยางเปนทางการกับผูที่มีบทบาทในการควบคุมการผลิตและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อ
ภาพยนตร์ไดแกผู้ก ากับภาพยนตร์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ 

3.2.2 การสังเกตการณและการสังเกตแบบมีสวนรวม ท าควบคูไประหวางการสัมภาษณ
ทั้งกิจกรรมที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งผูศึกษาไดใชการขอศึกษางานเป็นเวลา 5 วันในการ
เก็บขอมูล ดังนี้ การสังเกตการณ ไดแก การสังเกตกระบวนการท างานประประชุมการแบ่งหน้าที่ใน
แต่ละงาน การสังเกตการแสดงออกและพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ร่วมงานในการท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
กริยาอาการ ทาทางต่าง ๆ รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการสังเกตต าแหนงการใช้ระยะห่าง
ระหว่างสารสนทนา ตลอดจนบริบทโดยรอบสวนการสังเกตแบบมีสวนร่วมนั้น ผู้ศึกษาใช้การสังเกต
จากการแสดงออกกิจกรรม ความหมาย การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ และสถานที่ ซ่ึงทั้งหมดนี้ผูศึกษา
กระท าจากการเขาประชุมและปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เปนตน 

3.2.3 หลักฐานจากเอกสารตาง ๆ หลักฐานจากเอกสารตาง ๆ ไดมาจากสื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นเอกสารสรุปการประชุม หรือจดหมายเวียนทางอีเมลล์อ่ืนที่ใชประกอบการสื่อสารสาธารณะ แบบ
ซึ่งหนาเรื่องกลยุทธองคการ ไดแก การน าเสนอในพาวเวอรพอยท วีซีดี วีดิทัศน เอกสารการประชุม 
สื่ออ่ืนที่เปนสื่อสนับสนุน ไดแก สื่ออินเตอรเน็ต คือเว็บไซตขององคการต่าง ส่วนหลักฐานรองอ่ืน ๆ 
ได้แก่ สื่ออินเตอรเน็ต เชน youtube รายการข่าวย้อนหลัง 

 
3.3 ภาพยนตร์ที่มีปัญหา 

 
การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับ
การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการ
เผยแพร่ภาพยนตร์ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อภาพยนตร์ ทั้งที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบบุคคลที่อยู่ใน แวดวงวิชาการ และผู้รับสาร เพ่ือน าความคิดเห็นจากคนทุก
ฝ่ายมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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3.3.1 แสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) 
แสงศตวรรษ  (อังกฤษ : Syndromes and a Century) เป็นภาพยนตร์ไทย 

ก ากับโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นหนึ่งในชุดผลงานของผู้ก ากับ 6 คนจากทั่วโลก ร่วมกับผู้
ก ากับจากประเทศระเทศปารากวัย ประเทศอิหร่าน ประเทศชาด ประเทศไต้หวัน และประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ได้รับเชิญให้ร่วมผลิตภาพยนตร์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” ใน
โอกาสเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองของวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 250 ปีของโมสาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย 
กรุงเวียนนา เป็นปีของโมสาร์ทโดยที่ประเทศออสเตรียได้ติดต่อเชิญศิลปิน แขนงต่างๆ อาทิ ดนตรี 
การแสดง โอเปร่า วรรณกรรม และภาพยนตร์ เพ่ือที่จะสร้างงาน ส าหรับการเฉลิมฉลอง อันยิ่งใหญ่  
เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนทุนในการผลิตภาพยนตร์จากทางการกรุงเวียนนา และออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสและ 
ภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ ได้รับรางวัลล าดับภาพยอดเยี่ยม จากงานเอเชียน ฟิล์มส์ อวอร์ดส์ ที่
ฮ่องกง และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Lotus du Meuilleur Film-Grand Prix ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์เอเชียโดวิลล์ ครั้งที่ 9 ประเทศฝรั่งเศส 

เรื่องย่อ เรื่องของ หมอสองคนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หมอที่เป็นพ่อและแม่ ของ
ผู้ก ากับหนังเรื่องนี้ จากนั้นมันจึงค่อย ๆ กลายเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเล่าที่พอจะเล่าคร่าว ๆ 
ได้ว่า เป็นเรื่องของ คุณหมอสาวคนหนึ่ง ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ก าลังสัมภาษณ์คุณหมอคน
ใหม่ที่เข้ามาท างาน เป็นวันแรก เธอก าลังถูกจีบจากเพ่ือนร่วมงานอีกคนหนึ่ง เสร็จจากสัมภาษณ์ เธอ
เข้าไปตรวจรักษา พระรูปหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องเล่าของตัวเอง เกี่ยวกับวิญญาณไก่ พระเหนุ่มที่มาด้วยกัน ไป
ท าฟัน และเล่าเรื่องสมัยยังไม่บวชให้หมอฟันฟัง และหมอฟันก็เล่าเรื่อง ตัวเองด้วยเช่นกัน ย้อนกลับ
มาที่คุณหมอสาว เธอเองก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เกษตรกรหนุ่มและกล้วยไม้เรืองแสงของเขา ก่อนที่เรื่อง
ทั้งหมดจะไปผุดบังเกิดอีกครั้งในอีกสถานที่หนึ่ง อีกมุมมองหนึ่ง ไหลเวียน ย้อนทวน ถอยหลังและเดิน
ไปข้างหน้า เรื่องเล่าบางเรื่องเปลี่ยนมุมมอง บางเรื่องบังเกิดซ้ า บางเรื่องก็เกิดขึ้นใหม ่

เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย ภาพยนตร์เรื่องนี้มีก าหนดฉายในประเทศไทย ในวันที่ 
19 เมษายน พ.ศ. 2550  แบบจ ากัดโรง จ านวน 2 โรง แต่ภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีเงื่อนไขให้
ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก ซึ่งทางคณะกรรมการชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรศาสนา
และองค์กรทางการแพทย์ จึงจะอนุญาตให้ฉายได้ ซึ่งอภิชาติพงศ์ ได้ตัดสินใจที่ไม่ฉายภาพยนตร์เรื่อง
นี้ในประเทศไทย 

แสงศตวรรษ เป็นภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์2550 โดยมีเงื่อนไขให้ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก  ได้แก่ ฉากพระเล่นกีตาร์  ฉากพระเล่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9%2522%2520%255Co
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%2522%2520%255Co
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%2522%2520%255Co
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AA%2522%2520%255Co
http://th.wik/
http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259E.%25E0%25B8%25A8._2550%2522%2520%255Co
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252588%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A0%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252588%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252588%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A
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เครื่องร่อน ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาลขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่  และฉากหมอชายจูบแสดงความ
รักกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล  โดยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่า  ได้มีความผิดตาม
กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความผิดในมาตรา 
6 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ .ศ. 2551 และกฎหมาย
เซ็นเซอร์ อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้
จากความผิดดังกล่าว หากพิจารณาจากทั้ง 4 ฉากที่ห้ามเผยแพร่นั้น จะพิจารณาได้เป็นดังนี้  

1) ฉากที่พระเล่นกี่ตาร์และฉากพระเล่นเครื่องร่อน  
- มีความไม่เหมาะสมในเนื้อหาส่งเสริมการศึกษาจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศีลธรรม 
- มีสาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่

ศาสนาหรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 
2) ฉากหมอดื่มสุราที่โรงพยาบาลในเวลาท างาน และฉากหมอชายแสดงความรัก

กับแฟนสาวโดยการจูบเมื่อแฟนสาวแวะมาหาที่โรงพยาบาล ก่อนจะต้องจากกันไปเพราะว่าฝ่ายหญิง
ต้องย้ายไปท างานต่างจังหวัด และมีภาพที่สื่อถึงการเกิดอารมณ์ทางเพศท่ีเป้ากางเกง 

- แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เนื่องจากแพทย์ควรจะมี
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งในฉากที่หมอจูบปากกับแฟนสาว ถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกทาง
ความรัก แต่ทางคณะกรรมการก็ตัดสินว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรที่จะปฏิบัติในสถานที่ราชการ 
โดยเฉพาะในสถานโรงพยาบาลและต่อวิชาชีพ 

ทางคณะกรรมการพิจารนาจึงมีความเห็นที่จะให้ต้องตัดบางฉากออกไปเมื่อได้
ทราบเรื่องทางทีมงานจึงได้ท าการติดต่อกับคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เพ่ือขอรับฟิล์ม
ภาพยนตร์คืนหลังจากคณะกรรมการลงความเห็นไม่ให้เผยแพร่หากไม่ท าการตัดบางฉากออกเมื่อวันที่ 
11 เมษายน พ.ศ. 2550 ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ไม่คืนฟิล์มภาพยนตร์ให้ โดยชี้แจงว่า ถ้าจะรับ
ฟิล์มคืนได้ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องท าการแก้ไขฟิล์มโดยท าการตัดฉากทั้ง 4 ฉากทิ้งออกเสียก่อน 
โดยคณะกรรมการพิจารนาให้เหตุผลว่า ถ้าหากท าการส่งฟิล์มในสภาพสมบูรณ์คืนแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ 
ผู้ผลิตภาพยนตร์อาจถือโอกาสน าฟิล์มที่ได้กลับไปโดยยังไม่ได้แก้ไขกลับมาตัดเองแล้วส่งเข้าสู่
กระบวนการอุทธรณ์อีกครั้ง อันจะท าให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ มีความผิดในการปฏิบัติงาน
ทันที อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า  แสงศตวรรษ จะถูกห้ามฉายในไทย แต่ได้ถูกน าเสนอออกต่างประเทศ 
และผลตอบรับดีทั้งในเนื้อหาการน าเสนอฉากที่สะท้อนให้แห็นการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
ครบถ้วน จนได้รับจัดอันดับหนังแห่งทศวรรษ ล่าสุดนิตยสารวัฒนธรรมร่วมสมัยสหรัฐฯ จัดให้อยู่ใน
อันดับ 18 แสงศตวรรษได้รับการจัดอันดับเป็นหนังที่ดีที่สุดในทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 
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จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์ทั่วโลก โดยศูนย์จัดฉายภาพยนตร์แห่ง
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ประเทศแคนาดา และเป็นหนังยอดเยี่ยมอันดับที่ 44 ของการ
จัดอันดับภาพยนตร์แห่งทศวรรษโดยเว็บไซต์ไทม์ เอาท์ นิวยอร์ค 

3.3.2 อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด (Insects in the Backyard) 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม เป็นภาพยนตร์อิสระใน

โครงการ Indy Spirit Project ของนิตยสารไบโอสโคป และออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์
น าน าช าติ แ วนคู เ ว อ ร์  ปี  2010 และ ได้ รั บ เ สนอชื่ อ เ ข้ า ชิ ง ร า ง วั ล  Dragons and Tigers 
Competition  ต่อมาได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพ เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

เรื่องย่อ ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่
น าเสนอเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเล่าเรื่องผ่านครอบครัวหนึ่ง อันประกอบด้วยพ่อ
(ธัญญ่า) แม่ ลูกสาว (เจนนี่) และลูกชาย (จอห์นนี่) แต่แม่เสียชีวิตเมื่อคลอดลูกชาย พ่อจึงท าหน้าที่
ดูแลลูกทั้งสองคนตามล าพัง พ่อมีลักษณะทางกายภาพเป็นชายแต่มีเพศสภาพเป็นหญิง ชอบแต่งตัว
เป็นผู้หญิง และมีจินตนาการทางเพศกับเพศชาย แม้พ่อจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่ลูก ๆ ท าหน้าที่
ในครอบครัวให้สมบูรณ์มากเพียงใด แต่ลูกทั้งสองก็ไม่ยอมรับสถานภาพของพ่อ และบอกกับคนอ่ืน ๆ 
ว่าเป็นพ่ีสาวชื่อ ธัญญ่า ความไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศของพ่อ ท าให้เด็กทั้งสองเลือกออก
จากบ้านและพยายามใช้ชีวิตในโลกของตัวเอง ลูกสาวออกไปคบหากับเพ่ือนชายที่ขายบริการทางเพศ 
ส่วนเธอก็อาสาช่วยหารายได้ด้วยการขายบริการทางเพศเช่นเดียวกัน ลูกชายที่ก าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอยู่
ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อถูกภาวะความสับสนในใจที่มีต่อพ่อผลักดันให้เขาเจริญรอยตามพ่ีสาว โดยเลือก
ขายบริการให้คนรักเพศเดียวกัน สุดท้ายเกิดจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะมีเพศ
สภาพแบบใด สิ่งส าคัญ คือ ความรัก ความผูกพันที่มนุษย์มีให้กัน 

เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย หลังการฉายรอบปฐมทัศน์ คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออกค าสั่งไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด โดยให้
เหตุผลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการร่วมเพศระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง 
และชายกับหญิง มีการสูบบุหรี่ ดื่มสุราในขณะแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และยังมีภาพเสนอขาย
บริการทางเพศในขณะที่แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน สาระส าคัญของภาพยนตร์มีการแสดงออกไป
ในทางที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการเห็นว่า สาระส าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้สังคมและผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดและเกิดการเลียนแบบใน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือการขายบริการทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ จึงให้
เหตุผลว่า เนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ต่อมาได้
มีการพยายามฉายภาพยนตร์ เรื่องนี้รอบจ ากัดผู้ชมแม้ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%259E&action=edit&redlink=1%2522%2520%255Co
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คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์คณะใหญ่แต่คณะกรรมการได้มีมติ 13 ต่อ 4 มิให้ฉาย
ภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยทุกกรณี นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยที่ถูกห้ามฉายหลังจาก
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พุทธศักราช 2551 มีผลบังคับใช้ ขณะนี้ผู้ก ากับได้ยื่นเรื่องไป
ยังศาลปกครองเพ่ือขอให้มีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป ต่อมาได้มีการยื่นค าขออนุญาตน าภาพยนตร์
เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรต่อ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์อีกครั้ง โดยขออนุญาตให้จัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภท
ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีดู (เรท ฉ 20) และเพ่ิมค าเตือนเข้าไปในภาพยนตร์ว่า 
“ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้าง พฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวละครในเรื่องเป็นเพียง
เหตุการณ์สมมติมิได้อ้างถึงบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” และในวันเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดเดิม มีมติ
ออกค าสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากมีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หลังหนังโดนแบน 5 ปี  ตุลา
การผู้แถลงคดีมีความเห็นให้ชนะคดี และตัวหนังได้เรท 20+ ตามที่ผู้สร้างยื่นขอไว้แต่แรก พร้อมให้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับการ
ตัดสินจริงโดยองค์คณะตุลาการเจ้าของส านวนจะมีมติตัดสิน พร้อมอ่านผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 

3.3.3 อาปัติ (Arbat) 
อาปัติ หรือชื่อเดิม อาบัติ (อังกฤษ: Arbat) เป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ 

ผลงานสร้างเรื่องของ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บาแรมยู ก ากับโดยขนิษฐา ขวัญอยู่ มี
ก าหนดฉายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนเรื่อง บาป บุญ 
หรือกรรมเวรที่ปัจจุบันเราหาตัวตนของมันยาก 

เรื่องย่อ ซัน (ชาลี ไตรรัตน์) เด็กหนุ่มวัย 19 ปีผู้เอาแต่ใจตนเอง ไม่สนใจใคร และ
ใช้ชีวิตคึกคะนองอย่างสุดขั้ว เขาจึงถูกพ่อบังคับให้มาบวชเณรเพ่ือดัดนิสัย การบวชอย่างไม่เต็มใจ ไร้
ศรัทธา และด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจว่าตนเองท าผิดอะไรนักหนา จึงท าให้ซันยังคงใช้ชีวิตเหมือนปกติ
ทั่วไปแม้จะอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ตาม รวมถึงการแอบคบหากับฝ้าย (พลอย ศรนรินทร์) สาววัยรุ่น
ท้องถิ่นผู้โหยหาในความรักซ่ึงเหมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวที่ทั้งคู่มีให้แก่กันและเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เรื่องผิด
แต่อย่างใด ทุกการกระท าที่ท้าทายการอาบัตินี้ ท าให้เณรซันต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับชวน
ขนหัวลุกที่ถูกปกปิดไว้ภายในวัด ทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ของสีกากับพระ การเผชิญหน้ากับผีเปรตที่
ตามมาขอส่วนบุญและทวงคืนชีวิตที่ต่างเชื่อมโยงกันอย่างคาดไม่ถึงรวมทั้งความผิดที่เขาก าลังวิ่งหนี ก็
เข้ามาตอกย้ าให้เขาต้องชดใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การประกาศห้าม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อาบัติไม่ผ่านการพิจารณาให้
เข้าฉายจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวง
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วัฒนธรรม เนื่องจากมีภาพที่รุนแรงและไม่เหมาะสม เชิงดูหมิ่นศาสนาพุทธ โดยมีภาพสามเณรในขณะ
เสพของมึนเมา สามเณรจับเศียรพระพุทธรูปในลักษณะไม่ให้ความเคารพ ฯลฯ จึงท าให้ก าเนิดฉาย
เดิมในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต้องถูกเลื่อนไปจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอีกครั้ง โดย ภาพยนตร์
เรื่อง "อาบัติ" ถูกสั่งห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย หลังจากที่มติสั่งห้ามเผยแพร่  จนเกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ เผย 4 เหตุผลที่ต้องแบน เพราะมีเนื้อหารุนแรงและไม่เหมาะสม เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ยกใหญ่เลยทีเดียว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ทางผู้อ านวยการส านักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศสั่งระงับการเผยแพร่ ภาพยนตร์เรื่อง 
"อาบัติ" โดยเผยว่าหากต้องการจะให้ฉายต่อก็ต้องน าภาพยนตร์ดังกล่าวกลับไปแก้ไขเนื้อหาใหม่และ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มติของทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ ได้ระบุถึงเหตุผล 4 ประการ
ที่ท าให้ต้องสั่งแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ 1. ปรากฏภาพสามเณรเสพของมึนเมา 2. มีภาพสามเณรใช้
ความรุนแรง 3. พูดถึงความสัมพันธ์และใช้ค าพูดเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม และ 4. มีการแสดงความไม่
เคารพต่อพระพุทธรูป หลังจากเกิดเป็นกระแสในสังคมอย่างหนักส าหรับหนังเรื่อง อาบัติ ของค่าย  
สหมงคลฟิล์มฯ ถูกห้ามฉายเนื่องจากมีเนื้อหาไม่เหมาะสม อาจจะส่งผลเสียต่อศาสนาพุทธได้เป็นเหตุ
ให้ทางผู้สร้างต้องกลับไปแก้ไขเนื้อหาและภาพบางส่วนออก และท าการเปลี่ยนชื่อจาก "อาบัติ" เป็น 
"อาปัติ" ซึ่งเป็นค าที่เขียนตามภาษาบาลี แต่มีความหมายเหมือนเดิม เพราะว่าถ้าท าเรื่องเสนอชื่อเก่า
จะไม่สามารถให้อนุญาตได้เพราะมีการตัดสินไปแล้ว ได้น ามาส่งให้ส านักพิจารณาภาพยนตร์และ    
วีดิทัศน์ ตรวจพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันนี้ 16 ต.ค.และได้มีการปรับแก้จนผ่านการพิจารณาด้วยเรท 
18+ มีการปรับภาพและเพ่ิมค าบรรยายทางศาสนาเพ่ือความเข้าใจเพ่ิมข้ึนโดยจะเริ่มฉายทันทีทาง โรง
ภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
 
3.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 
ผูศึกษาไดแบงผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม ตามกล ุมค าถามตามวัตถุประสงคการศึกษา 

ซึ่งสอดคลองกับความรับผิดชอบตามระดับการบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
3.4.1 กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อภาพยนตร์  ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต

ผลงาน มีความรู้ ความ เข้าใจ ในกระบวนการท างานของสื่อภาพยนตร์ จ านวน 6 คน 
- คุณขนิษฐา ขวัญอยู่ ผู้ก ากับภาพยนตร์ (อาปัติ) มีความส าคัญอย่างมากในการ

ผลิตภาพยนตร์ทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทภาพยนต์ การถ่ายท า และการตัดต่อ โดย 
คุณขนิษฐา ขวัญอยู่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
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โทรทัศน์และภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็น อาจารย์พิเศษวิชา Art of Story Telling , 
Screenwriting Workshop ภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผลงานที่ผ่าน
มา หนังสั้นเรื่อง "เวลา...รัก" เข้ารอบสุดท้ายรางวัลช้างเผือก จากเทศกาลหนังสั้นมูลนิธิหนังไทย ครั้ง
ที่ 12 และได้รางวัล รางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 เรื่องน่าสนใจตรงที่เป็นความรักของตายาย
ในช่วงบั้นปลายชีวิต จนเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่อง "ความจ าสั้นแต่
รักฉันยาว" โดยบริษัท GTH  ผู้ก ากับและเขียนบทภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ร้อยเรียงชีวิต" โดยสมาคม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลรามาธิบดี  "ชีวิตที่เป็นไปได้" จากโครงการ บ้านคือลมหายใจแห่งชีวิต โดย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “ณ กระบี่” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และยังเป็นผู้ช่วยผู้ก ากับมิวลิควิดีโอเพลง “ก่อนบอกเลิก ขอบอกรัก” ของ เต้ วิทย์สรัส 
GMM และ เพลง “ขอความสุขคืนกลับมา” เนื้อร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค  

- คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต (อาปัติ) ที่จะดูในเรื่องของหน้าหนังที่จะ
ออกมารวมไปถึงการติดต่อกับนายทุนในการผลิตภาพยนตร์รวมไปถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาผลิต
ภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องว่าใครเหมาะสมกับเรื่องลักษณะไหน รวมไปถึงเป็นคนที่จะค่อยแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในการผลิตภาพยนตร์ โดย คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็นผู้ที่ประกอบการด้านการผลิตภาพยนตร์
เป็นเวลานาน โดยเริ่มจากการเป็นผู้ก ากับศิลป์ ในปี พ.ศ. 2530 และต่อมาได้ท าต าแหน่งอาร์ท  ไดเร็ค
เตอร์ และต าแหน่งครีเอทีฟ โดยเป็นผู้ก ากับมิวสิกวิดีโอที่  บริษัทอาร์เอส โปรโมชั่น ได้รับรางวัลจาก
การประกวดอยู่หลายหน โดยเฉพาะได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองค าจากการเป็นผู้ก ากับมิวสิกวิดีโอยอด
เยี่ยม 4 ครั้ง จากเพลงเก็บตะวันของอิทธิ พลางกูร เพลงลูกผู้ชายของฉัตรชัย เปล่งพานิช เพลงกระจก
ร้าวของไฮร็อก และเพลงไวกว่าแสงของคุณหรั่ง ร็อคเคสตร้า ในปี  พ.ศ. 2535 และได้เริ่มก ากับ
ภาพยนตร์เรื่องแรกคือ รองต๊ะแล่บแปล๊บ ที่มีคุณตั๊ก บริบูรณ์ เป็นนักแสดงน า จากนั้นก็ได้ก ากับ
ภาพยนตร์ และเป็นอ านวยการสร้างภาพยนตร์อีกเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็น เกิดอีกทีต้องมีเธอ , 7 
ประจัญบานภาคหนึ่งและภาคสอง, เฮ้ียน, คน ผี ปีศาจ, บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม, เกิดมาลุย, รักเธอเท่า
ฟ้า, เฉิ่ม, มนุษย์เหล็กไหล ฯลฯ และภาพยนตร์ที่สร้างชื่อ คือ องค์บาก ต้มย ากุ้ง และ       ช็อคโก
แลต ปี 2551 ภาพยนตร์เรื่อง ฝัน-หวาน-อาย-จูบ (4 Romances) ก ากับตอน “หวาน” 

- คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ (อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด) เป็น
ผู้ก ากับภาพยนตร์ และเป็นนักแสดงในเรื่อง (อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด) และมีความส าคัญอย่างมาก
ในการผลิตภาพยนตร์ทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทภาพยนต์ การถ่ายท า  และการตัดต่อ 
นอกจากนี้ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ยังลงไปดูถึงเรื่องการหานายทุนในการผลิตและการวางแผนใน
การ ออกฉายภาพยนตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนายกสมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย คน
ปัจจุบัน  
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- คุณวริทธิ์พล จิวะสุรัตน์ ผู้ควบคุมการผลิต (อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด) ที่จะดู
ในเรื่องของ หน้าหนังที่จะออกมารวมไปถึงการให้ค าแนะน าคุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ในการติดต่อ
กับนายทุนในการผลิตภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด รวมไปถึงคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในการผลิตภาพยนตร์ 

- คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ (แสงศตวรรษ) มีความส าคัญ
อย่างมากในการผลิตภาพยนตร์ทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทภาพยนต์ การถ่ายท า และ
การตัดต่อ ใน พ.ศ. 2543 ภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาวเรื่องแรกของเขา ดอกฟ้าในมือมาร (Mysterious 
Object at Noon) และได้มีโอกาสเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ มากมาย และได้รับค าชมจากนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์พร้อมทั้งได้รับรางวัล 4 รางวัลและได้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี พ.ศ. 2543 
โดยนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร The village voice ต่อมาคุณเจ้ย อภิชาติพงศ์ได้ท าการเปิด
บริษัทภาพยนตร์ Kick the Machine โดยได้ท าการผลิตภาพยนตร์เรื่อง สุดเสน่หา (Blissfully 
Yours) และได้คว้ารับรางวัล ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์คือรางวัล Un Certain Regard 
ประจ าปี พ.ศ. 2545 ที่ประเทศฝรั่งเศส และถูกจัดเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่คานส์โดยนิตยสาร 
Le Cahiers du Cinema นิตยสารภาพยนตร์ของประเทศฝรั่งเศษในปี พ.ศ. 2547 ต่อมาภาพยนตร์
เรื่อง สัตว์ประหลาด! (Tropical Malady) ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท Anna Sanders Films ของประเทศ
ฝรั่งเศสก็ได้รับรางวัล Jury Prize ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก
ที่ได้รับการคัดเลือกในสายการประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในปี พ.ศ. 2551 ต่อมา
คุณเจ้ย อภิชาตพงศ์ ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพ่ือตัดสินรางวัล ในเทศกาลภาพยนตร์
เมืองคานส์ 2008 (ส่วนของภาพยนตร์สายหลัก) 

- คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้ควบคุมการผลิต (แสงศตวรรษ) ที่จะดูในเรื่องของหน้า
หนังที่จะออกมารวมไปถึงการให้ค าแนะน า คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ในการติดต่อกับนายทุนในการ
ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด รวมไปถึงคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในการผลิต
ภาพยนตร์ 

3.4.2 กลุ่มนักวิชาการด้านภาพยนตร์ ในฐานะผู้มีความรู้ความเข้าใจในสื่อภาพยนตร์ 
ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกผู้ที่มีหน้าที่หรือความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จ านวน 
2 คน 

- คุณมนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ (นักวิชาการด้านภาพยนตร์) จบการศึกษาจาก
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง เอกการภาพยนตร์
และภาพนิ่ง ผลงานที่ผ่านมา เขียนบท ภาพยนตร์เรื่อง 18-80 เพ่ือนซี้ไม่มีซั้ว, โลกทั้งใบให้นายคน
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เดียว และรับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมการประกวดภาพยนตร์แห่งชาตรั้งที่ 5 จากเรื่องโลกทั้งใบ
ให้นายคนเดียว ปัจจุบันเป็น หัวหน้าภาควิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

- คุณวาจวิมล เดชเกตุ (นักวิชาการด้านภาพยนตร์ ) จบการศึกษาจากคณะ 
วารสารศาสตร์ (ภาพยนตร์และวีดิทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
จาก New York Institute of Technology, U.S.A. ปัจจุบันเป็น ผู้อ านวยการสถาบันภาพยนตร์และ
การละคร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3.4.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อน
เผยแพร่ในประเทศไทย จ านวน 4 คน 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง อาปัติ เป็น
หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ มีบทบาทในการออกเสียงอนุมัติให้ภาพยนตร์เรื่องอาปัติ 
เผยแพร่ในประเทศไทยได้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นคนคอยให้ค าปรึกษาแก่คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว เป็นผู้
ควบคุมการผลิตภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ อีกด้วยในการแก้ไขปัญหา 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง  อินเซค  
อินเดอะ แบ็คยาร์ด เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ มีบทบาทในการออกเสียงอนุมัติให้
ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด เผยแพร่ในประเทศไทยได้หรือไม่ 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง แสง
ศตวรรษ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ มีบทบาทในการออกเสียงอนุมัติให้ภาพยนตร์ 
เรื่อง แสงศตวรรษ เผยแพร่ในประเทศไทยได้หรือไม่ 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม สวธ. เป็นผู้มีบทบาทในการจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาภาพยนตร์ในการจัดเรต 
และเป็นคนที่มีความส าคัญในการให้ภาพยนตร์เผยแพร่ในประเทศไทยได้หรือไม่ 
 
3.5 การจัดกระท าข้อมูล 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดตั้งประเด็นการศึกษา และข้อสันนิษฐานไว้เบื้องต้นเพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษาตลอดจนในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
สะดวกต่อการจัดท าข้อมูลซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดแนวค าถาม เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วมประกอบกับการสื่บค้นหลักฐานต่างดานเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งผูศึกษาไดตั้ง
ประเด็นการศึกษาและการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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3.5.1 เพ่ือศึกษาการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่มีต่อการการเผยแพร่
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

3.5.1.1 การก าหนดกรอบการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย (ผู้ส่งสาร ผูรับสารและสิ่งรบกวน) 

3.5.1.2 การจัดการเกี่ยวกับภาพยนตร์เมื่อถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย การ
สร้างบรรยากาศการสื่อสารและการท างานให้มีผลตอประสิทธิผลของการจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย (อาทิ การสรางความรู ความเขาใจหรือการมีสวนรวม การฝกอบรมและ 
การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนพนักงานเพ่ือชวยให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) และ
การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาและการรับมีเหตุกาณ์ที่จะเกิดข้ึน 

3.5.1.3 การเปดโอกาสใหผูมีส่วนเกี่ยวข้องแสดงปฏิกิริยาตอบกลับเพ่ือสราง
ประสิทธิผลของ การแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย (มีการล าดับภาพอย่างไรเมื่อ
ต้องมีการตัดบางช่วงของภาพยนตร์ออกเพ่ือไม่ให้เสียความหมาย) 

3.5.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
และปัจจัยที่มีต่อกระบวนการแก้ไขภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

3.5.2.1 อะไรเป็นสาเหตุที่มีผลต่อการเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย 

3.5.2.2 ปจจัยที่มีผลตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย 

- ปจจัยภายนอก ไดแก สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย และ
เทคโนโลยี 

- ปจจัยภายใน ไดแก การวางแผนด าเนินงานในการปรับแก้ การเตรียมตัว
รับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้น กลยุทธ โครงสราง ระบบและกระบวนการ และวัฒนธรรมองคการที่มีผลต
อภาพยนตร์  

3.5.2.3 จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไม่แก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้าม
เผยแพร่ 

3.5.2.4 ในการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่นั้น ได มีขั้นตอนการ
ด าเนินการอยางไร มีอะไรในการพิจารณาการปรับแก้บ้าง ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญมีอะไรบ้าง 
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ปัจจัยใดบางที่ สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่เพราะเหตุใด 
(กฏหมาย ทรัพยากร วัฒนธรรมองคการ)  

3.5.2.5 ขั้นตอนการด าเนินการในการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ 
และผูที่มีบทบาท ในขั้นตอนตาง ๆ เหลานั้นใครเกี่ยวข้องบ้าง 
 
3.6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
  

การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู ศึกษาใชแนวทางการอ่านวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล  โดยจ าแนกข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ าแนก
ข้อมูลเป็นชนิด ๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยท าการจัดแบ่งชนิดข้อมูลเป็นหัวข้อตามความ
เหมาะสมแล้วพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่แบ่งไว้ โดยอิงจากวัตถุประสงค์และ
ประเด็นหรือแนวค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้เบื้องต้น การแสดงข้อมูล (Data Display) ผู้วิจัยแสดง
ข้อมูล ค าสนทนาหรือค าสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นหลักฐานประกอบหมวดหมู่หรือกลุ่มข้อมูลที่
จัดไว้ เพ่ือแสดงให้เห็นหรือให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และป้องกันปัญหาในด้านความ   
มีอคติของผู้วิจัยเองโดยการน าเสนอข้อมูลนั้น และสรางความนาเชื่อถือโดยการกลับไปสัมภาษณ์อีก
ครั้งต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือท าการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งเพ่ือยืนยันผลสรุปการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้นอย่างละเอียดด้วยวิธีพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้  

สรุปได้ว่า ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการเข้าสู่ข้อมูลตาม
ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ผลิตธุรกิจภาพยนตร์ผ่านระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ แนวทาง
การศึกษาวิจัยซึ่งมีเครื่องมือการศึกษาคือตัวผู้ศึกษาเองและแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม และได้ท า
การจัดะเบียบหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และการน าเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึ กษา 
ส่วนการสังเคราะห์ข้อมูลนั้นจะท าจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่หรือภาพรวมซึ่งให้ความส าคัญกับการ
ตีความ การให้ความหมายกับพฤติกรรมและเรื่องราวภายใต้ปรากฏการณ์ที่ศึกษา และสร้างความ
น่าเชื่อถือแก่ข้อสรุปนั้นโดยการ กลับไปสัมภาษณ์อีกครั้งต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือท าการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง
เพ่ือยืนยันผลสรุปการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ของข้อมูล ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่งและตรวจสอบจากทฤษฎี 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่

ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ เป็นการศึกษาถึง
กระบวนการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย โดยปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อกระบวนการปรับแก้ภาพยนตร์ การวางแผนการท างาน การจัดองค์กร การสั่งการ และ
การควบคุมการแก้ไขภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย และยังเป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค์ในทางแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

4.1 การบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 
4.2 แนวทางแก้ไขเม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

 
4.1 การบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

 
ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ

ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ 
อาปัติ นั้นผูศึกษาเห็นวาควรศึกษาสาเหตุของ การบริหารภาพยนตร์ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
จนกระทั่งน าไปส ูการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ผลิตภาพยนตร์มื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทยซึ่งเปนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาพบวาปจจัยแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองค
การเน้นสงผลกระทบตอ การบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ระดับที่แตกตางกัน (ระดับมาก ปานกลาง หรือไมมีผลเลย) และบางปจจัยสงผลกระทบเปนทอด ๆ 
ไปยังปจจัยอ่ืน ๆ ผูศึกษาพบวาสาเหตุหลักที่มีผลตอการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย กลับมาจากปจจัยภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดันทาง
การเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) ในส่วนนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความส าคัญในระดับ
มาก ในส่วนของกฏหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ในที่นี้จะ
เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางการคาหรือกลุมผูรวมลงทุนนั้นมีส่วนส าคัญ แต่ก็ต้องมองที่จุดประสงค์ด้วยว่า 
พันธมิตรทางการคาหรือกลุมผูรวมลงทุนนั้นมีความต้องการอย่างไรในการท าภาพยนตร์ บางกลุ่ม



34 
 

ต้องการเพียงแค่สนับสนุนผลงานในทางด้านการมีชื่อเสียง หรือบางกลุ่มอาจจะมองที่ทางด้านผลก าไร
ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ต่อมา แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant 
Information and Culture Supply) นั้นกระบวนการบริหารภาพยนตร์ต้องดูความเชื่อถือและ
ระเบียบประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ส่วน 
ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/ Demand) แทบจะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปรับแก้ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่เลย ขณะที่ปจจัยภายในดาน การจัดการ 
(Management) ในส่วนของการด าเนินงานและความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) 
นั้นมีความส าคัญในระดับมาก เพราะจะเป็นในส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่
ในส่วนของเทคโนโลยี (Technology) มีความเกี่ยวข้องน้อยมากส่วนมากจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารและกระบวนการแก้ไขงาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1 ปจจยัภายนอกองคการ 

ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ได้แก่ ปัจจัยด้านกฏหมายซึ่งจะอยู่ในส่วนของแรงกดดันทางการเมืองและ
สังคม ซึ่งส่งผลต่อการบริหารภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ต่อมาปัจจัยแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อ การบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เพราะ 
พันธมิตรทางการคาหรือกลุมผู รวมลงทุนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์ แมไมไดสงผลกระทบตอผู้ผลิตภาพยนตร์มากที่สุดแตเปนปจจัยที่ผู้ผลิตภาพยนตร์มีการ
เน้นย้ าความส าคัญในระดับปานกลาง ขณะที่ปัจจัยแหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรมจะอยู่ใน
ระดับปานกลางและ ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร แทบจะไม่มีสนเกี่ยวข้องในการ
ปรับแก้ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่เลย 

4.1.1.1 ปัจจัยด้านแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษาพบวาปัจจัยด้านแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เป็นอย่างมากโดยการควบคุมของ
ภาครัฐทางด้านกฏหมายคุ้มครอบผู้บริโภคพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลจะพบว่าภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด 
และ อาปัติ มีการท าผิดกฎหมายที่ใช้คัดกรองภาพยนตร์ที่น ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ที่สร้างจากต่างประเทศตลอดจนภาพยนตร์ที่ถูกสร้ างโดยคนไทยก็ตาม ก็จะต้องเข้าสู่
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กระบวนการคัดกรองโดย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการคัดกรองเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ไม่ให้มีเนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อตวามสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรือ
อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งอาจจะคณะกรรมการสั่งให้แก้ ไขหรือตัดทอนเนื้อหาบางส่วน
ของภาพยนตร์ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือบางเรื่องอาจจะถูกตัดสินไม่ให้เผยแพร่ 

“รัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์ก่อนที่จะไปสู่สายตา
ประชาชนเพ่ือไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ไม่ให้มี
เนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อความสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของ
ประชาชน หรืออาจจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , สัมภาษณ์, 9 
พฤษภาคม 2559) 

โดยภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ
ความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ดั้งนี้ 

แสงศตวรรษ เป็นภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์ 2550 โดยมีเงื่อนไขให้ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก ได้แก่ ฉากพระเล่นกีตาร์  ฉากพระเล่น
เครื่องร่อน ฉากหมอดื่มสุราในโรงพยาบาลขณะเป็นเวลาท างาน และฉากการแสดงความรักระหว่าง
หมอกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล  โดยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าได้มีความผิดตาม
กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความผิดในมาตรา 
6 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551  และกฎหมาย
เซ็นเซอร์ อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

โดยมติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ลงความเห็นว่าสมควรให้มี
การตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกทั้งสิ้น 4 ฉาก ซึ่งเดิมหนังเรื่องนี้ได้เข้ารับการ
พิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน โดยที่ประชุมมีมติให้ตัดฉากออก 3 ฉาก 
และจากการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน โดยมีตัวแทนจากแพทย
สภาเข้าร่วมพิจารณาเพ่ิมเติม จึงสรุปให้ตัดเพ่ิมอีก 1 ฉาก รวมทั้งสิ้น 4 ฉาก
ด้วยกันฉากที่มีมติให้ตัดออกนั้น ได้แก่ 1.) ฉากพระเล่นกีตาร์ 2.) ฉากที่หมอ
สองคนดื่มเหล้าในโรงพยาบาล 3.) ฉากอวัยวะเพศของหมอแข็งตัวใน
โรงพยาบาล โดยไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศใด ๆ และ 4.) ฉากที่หมอก าลังจูบ
แฟนสาวอยู่ในห้องล็อกเกอร์ จากกรณีภาพยนตร์ “แสงศตวรรษ” ของ 
“เจ้ย” อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ไม่ผ่านการพิจารณาของกองเซ็นเซอร์
ภาพยนตร์ โดยคณะกรรมการมีเงื่อนไขให้ฉายหนังเรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องตัด
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ฉากที่มีปัญหาบางฉากออกไป ได้แก่ ฉากแรกพระสงฆ์ก าลังเล่นกีตาร์ ฉากที่
สองมีภาพของพระปรากฏในฉากที่มีการเล่นเครื่องร่อน ฉากที่สามหมอดื่ม
เหล้าก่อนออกรายการโทรทัศน์ และฉากที่สี่อวัยวะเพศของหมอชายเกิด
แข็งตัวในโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการกองเซ็นเซอร์เห็นว่าทั้งสี่ฉากที่มี
ปัญหานั้นไม่เหมาะสมที่น าเสนอต่อสาธารณชน อ้างจากมาตรา 4 ของ 
“พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.2473” ว่าฉากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ส่งผล
กระทบต่อ “ศีลธรรมอันดี” และได้ด าเนินการตามมาตรา 5 และ 7 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การห้ามฉายภาพยนตร์ห้ามน าภาพยนตร์ออก
นอกราชอาณาจักรและยึดภาพยนตร์นั้นไว้ (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการ
คัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 
2559) 

อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด โดยให้เหตุผลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาโดยรวม
เกี่ยวกับการร่วมเพศระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง และชายกับหญิง มีการสูบบุหรี่ ดื่มสุราในขณะ
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และยังมีภาพเสนอขายบริการทางเพศในขณะที่แต่งกายเครื่องแบบ
นักเรียน สาระส าคัญของภาพยนตร์มีการแสดงออกไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การที่ให้เด็กหญิงและ
ชายประกอบอาชีพขายตัวหรือโสเภณี แทนที่จะแก้ปัญหาโดยหาทางออกด้วยวิธีการอ่ืน มีฉากให้เด็ก
ขายบริการทางเพศในชุดนักเรียน สอนให้เด็กสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสอนวิธีเล้าโลมทางเพศ รวมทั้งมี
ฉากท่ีตัวละครฝันว่าฆ่าพ่อซึ่งแม้จะเป็นความฝันแต่ก็ไม่สมควร คณะกรรมการเห็นว่า สาระส าคัญของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้สังคมและผู้ชมเกิดความเข้าใจ
ผิด และเกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือการขายบริการทางเพศ รวมทั้ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ จึงให้เหตุผลว่า เนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

โดยมติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ลงความเห็นว่า
คณะกรรมการฯ ได้นัดพิจารณาภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด 
อีก ครั้งหนึ่ง โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกคนร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด ที่โรงถ่ายกันตนา ถนนเทียมร่วมมิตร เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาขอยื่นอุทธรณ์ของนายธัญญ์วาริน ซึ่งหลังจากคณะกรรมการฯ ได้ชม
 ภาพยนตร์ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด จนจบ และได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ก็ได้ลงมติ 13 คะแนน ไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด ส่วนที่ลงมติให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็ค
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ยาร์ด มี 4 คะแนน และงดออกเสียง 3 คน ไม่ลงคะแนนอีก 1 คน ส าหรับ
เหตุผลที่ทางคณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด เป็นเพราะเห็นว่า เนื้อหาบางส่วนในภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค 
อินเดอะ แบ็คยาร์ด ขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น มีฉากที่ลูกฝันว่าฆ่าพ่อตัวเอง 
รวมทั้งยังมีฉากลามกอนาจาร เช่น คนใส่ชุดนักศึกษามีเพศสัมพันธ์กันซึ่งขัด
ต่อกฎหมาย (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ 
เรื่อง เรื่องอินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2559) 

อาบัติ ไม่ผ่านการพิจารณาให้เข้าฉายจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากมีภาพที่รุนแรงและไม่เหมาะสม 
เชิงดูหมิ่นศาสนาพุทธ โดยมีภาพสามเณรในขณะเสพของมึนเมา  สามเณรจับเศียรพระพุทธรูปใน
ลักษณะไม่ให้ความเคารพ ฯลฯ จึงท าให้ก าเนิดฉายเดิมในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต้องถูกเลื่อน
ไปจนกว่าจะผ่านการพิจารณาอีกครั้ง โดย ภาพยนตร์เรื่อง "อาบัติ" ถูกแบนในไทย หลังจากที่มติสั่ง
ห้ามฉาย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เผย 4 เหตุผลที่ต้องแบน เพราะมีเนื้อหารุนแรงและไม่
เหมาะสม เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยกใหญ่เลยทีเดียว ที่เมื่อวานนี้ (12 ตุลาคม 2558) ทาง
ผู้อ านวยการส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศสั่งแบน
ภาพยนตร์เรื่อง "อาบัติ" โดยเผยว่าหากต้องการจะให้ฉายต่อ ก็ต้องน าภาพยนตร์ดังกล่าวกลับไปแก้ไข
เนื้อหาใหม่และในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มติของทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ ได้ระบุถึง
เหตุผล 4 ประการที่ท าให้ต้องสั่งแบนภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ 1.ปรากฏภาพสามเณรเสพของมึนเมา 2. 
มีภาพสามเณรใช้ความรุนแรง 3.พูดถึงความสัมพันธ์และใช้ค าพูดเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม 4. มีการ
แสดงความไมเ่คารพต่อพระพุทธรูป 

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์จ านวน 6 คน ตรวจสอบ
เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ มีมติเสียงข้างมาก ไม่อนุญาตให้น าภาพยนตร์
เรื่อง “อาบัติ” เผยแพร่สู่สาธารณชน เนื่องจากเห็นว่า เนื้อหาของภาพยนตร์
กล่าวถึงพระพุทธศาสนาโดยไม่มีการอธิบายถึงหลักทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะเรื่องพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง ขัดกับข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทบต่อความม่ันคงของชาติ
สื่อมวลชนรายงานความเห็นของคณะกรรมการเสียงข้างมากด้ว ยว่า 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีเนื้อหาและภาพบางตอนแสดงพฤติกรรมทางลบของ
พระสงฆ์ในทางชู้สาว และพฤติกรรมทางลบของพระสงฆ์ จึงมีลักษณะของ



38 
 

การประจานความผิด ดูแคลน กดผู้อ่ืนให้ต่ าลง อันเป็นการแสดงถึงการขาด
คาราวะต่อพระสงฆ์ อันเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์
ควรค านึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม และบริบทสังคมไทยด้วย การน า
พฤติกรรมในทางชู้สาวของพระสงฆ์มาแสดงเผยแพร่ เป็นจุดขายของ
ภาพยนตร์สู่สาธารณชน ย่อมกระทบต่อความเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชน เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์โดยไม่มีเหตุ
สมควรโดยเฉพาะบุคคลทั่วไป ย่อมมีศรัทธา วุฒิภาวะ ปัญญา การใฝ่ใจใน
ธรรมที่ไม่เสมอกันอาจท าให้เกิดปัญญายิ่งขึ้น หรือเกลียดพระสงฆ์ได้มากขึ้น 
ทั้งสองทาง (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ 
เรื่องอาปัติ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2559) 

ปัจจัยด้านแรงกดดันทางการ เมืองและสังคมดังกล่าวส่งผลต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เพราะการที่ผู้ผลิตภาพยนต์ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
2551 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า“ภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่าย
ในราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ หากไม่ผ่านการได้รับอนุญาจิจากกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จะไม่สามารถ
น าออกไปสู่ผู้บริโภคได้ 

4.1.1.2 ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษา พบวาแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ นั้นคือ นายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุน ในปจจุบันนี้การท า
ธุรกิจภาพยนตร การบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคอนขางมาก
โดยเฉพาะผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่มีการใช้งบประมาณที่สูงในการผลิตและการจัดจ าหน่ายจึงต้องมี 
นายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุน เข้ามาในการด าเนินธุรกิจภาพยนตร์ เพ่ือให้เกิดผลก าไรที่สูงสุด และเป
นการลดความเสี่ยง ในการผลิตภาพยนตร์ ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการ
บริหารภาพยนตร์ เพราะถ้าภาพยนตร์เรื่องนั้นมีการ นายทุนหรือกลุ มผู รวมลงทุน ในการท า
ภาพยนตร์จะมีผลต่อการบริหารงานภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้และพันธ์
มิตรทางการค้าเพราะว่าถ้าเกิดภาพยนตร์เองนั้นไม่สามมารถเผยแพร่ได้ ก็จะเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก 
แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูที่ นายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุนว่าจุดประสงค์ของกลุ่มผู้ร่วมทุนนั้นต้องการอะไร การ
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บริหารจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ก็จะมีการบริหารที่แตกต่างกันไป 
(มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ , สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) หลัก ๆ ใน
การท าธุรกิจภาพยนตร์เราจะแบ่งนายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุนเป็น 3 แบบ คือ 1.การลงทุนรวมกัน 
เพ่ือลดอัตราเสี่ยงในการ ลงทุนโดยการใชทุนรวม ในการสร้างภาพยนตร์โดยมีการแบ่งสัดส่วนในการ
แบ่งส่วนร้ายได้ตามที่ตกลงกัน เชน การสรางภาพยนตรเรื่อง the eye2: คนเห็นผีภาค 2 (ไทย-
ฮ่องกง) ที่เป็นการร่วมทุนกันระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยกับฮ่องกงเพ่ือการท าการตลาดและประชา
สัมพันธ ท าใหเกิดศักยภาพในการสรางและการลงทุนที่สูงที่สุด 2.การสรางพันธมิตรทางการคาใน
ธุรกิจเดียวกันเพ่ือชวยในการประชาสัมพันธ หรือสงเสริมกันในการท าธุรกิจเชนการเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจของชอง 7 สี และหนาโรงภาพยนตร อย่างที่บริษัทภาพยนตร์ส่วนใหญ่ท ากันในการเป็นพันธมิตร
ทางการค้า เปนตน หรือการรวมลงทุนในโรงภาพยนตรเพ่ือท าใหเกิดความรวมมือในการน าภาพยนตร
เขาฉายและท า ใหเกิดอ านาจในการตอรองที่สูงขึ้น เชน การรวมลงทุนในโรงภาพยนตรของกลุ่มบริษัท 
สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จ ากัด เปนตน 3.การสรางพันธมิตรในการธุรกิจภาพยนตร์ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสและชองทางในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในปจจุบันการท าโฆษณาตามสื่อที่
ทางผู้ผลิตมีอยู่ไม่เพียงพอ ต้องใช้สื่อต่างๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ง่ายการหาพันธมิตรในธุรกิจอ่ืน ๆ เชน รานคา รานอาหาร และ ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เข้ามาอยู่ใน
ภาพยนตร์จึงเปนการเพ่ิมชองทางในการเผยแพรสื่อของภาพยนตร ซึ่งโดยสวนใหญแล้วจะเปนการท า
ประชาสัมพันธหรือจัดกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ ลูกคาของทั้งสองฝ่ายนายทุนหรื
อกลุมผูรวมลงทุนทางการคาเหลานี้ท าใหการด าเนินงานของ บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์สามารถ
ด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะในดานการท างานและ เปนประโยชนอย่างมากใน
การท าการประชาสัมพันธ แตนอกจากขอดีทั้งหลายแลวก็ยังส่งผลกระทบต่อการการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจ มี
ความยากล าบากขึ้นเพราะอ านาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างเดียวโดยเฉพาะ
หากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการท างานดวยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการตัดสินใจลาชา โดย
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มีปัจจัยด้านแรงกดดัน
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพราะมีความต้องการจากผู้ร่วมทุนท่ีต่างกัน ดังนี้ 

แสงศตวรรษ เป็นหนึ่งในชุดผลงานของผู้ก ากับ 6 คนจากทั่วโลก โดยมีคุณอภิชาติพงศ์ 
วีระเศรษฐกุล เป็นผู้ร่วมก ากับภาพยนตร์ ร่วมกับผู้ก ากับจากปารากวัย อิหร่าน ซาด ไต้หวัน และ
อินโดนีเซีย ที่ได้รับเชิญให้ร่วมผลิตภาพยนตร์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” ใน
โอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปีของโมสาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย กรุงเวียนนา เป็นปีของโมสาร์ทโดยที่
ประเทศออสเตรียได้ติดต่อเชิญศิลปิน แขนงต่าง ๆ อาทิ ดนตรี การแสดง โอเปร่า วรรณกรรม และ
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ภาพยนตร์ เพ่ือที่จะสร้างงานส าหรับการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนในการผลิตภาพยนตร์จากทางการกรุงเวียนนา และออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ของนายทุนหรือ
กลุ่มผูรวมลงทุนในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ มีจุดประสงคไ์ปที่การสร้างภาพยนตร์ ในการ
เฉลิมฉลอง 250 ปีชาตกาลของ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท คีตกวีชาวออสเตรียโดยไม่ได้มุ่งไปที่ผล
ก าไรแต่เน้นไปที่การสร้างชื่อเสียงและการส่งเสริมในการท าภาพยนตร์ และเป็นการส่งประกวด
มากกว่า 

ในเหตุการ์ที่เกิดขึ้นในกรณี ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ ไม่สามารถเผยแพร่
ในประเทศไทยได้ ไม่มีอะไรส่งผลต่อการบริหารภาพยนต์ของพ่ีเลย เพราะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้พ่ีได้รับทุนจากต่างชาติเพ่ือสร้างไปฉายในงานเฉลิมฉลอง
และสงประกวดในเทศกาลภาพยนตร์อยู่แลัว มีแต่เสียดายที่ภาพยนตร์ของพ่ี
ไม่สามารถเผยแพร่ที่ไทยได้ แต่พี่ก็ประสบความส าเร็จจากภาพยนตร์เรื่องแสง
ศตวรรษ ได้รับรางวัลล าดับภาพยอดเยี่ยม จากงานเอเชียน ฟิล์มส์ อวอร์ดส์ 
ที่ฮ่องกง และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Lotus du Meuilleur Film-Grand 
Prix ในงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชียโดวิลล์ ครั้งที่ 9 ประเทศฝรั่งเศส  (คุณ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 
16 พฤษภาคม 2559) 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจของภาพยนตร์เรื่อง แสง
ศตรรษ นั้นที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่น้อย
มาก เพราะกลุ มผู ร วมลงทุนไม่ได้มีการคาดหวังทางด้านของผลก าไรไว้ตั้ งแต่แรกแล้ว ท าให้
กระบวนการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้น มีแนวทางแก้ไข
ที่ง่ายและส่งผลกระทบน้อยสุด 

Insects in the Backyard เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยคุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ได้ก ากับและอ านวยการสร้างเป็นภาพยนตร์อิสระใน
โครงการ Indy Spirit Project ของนิตยสารไบโอสโคป ซึ่งเป็นนิตยการเกี่ยวกับภาพยนตร์และได้ออก
ฉายครั้งแรกปี 2010 ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแวนคูเวอร์และยังได้รับโอกาสเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัล Dragons and Tigers Competition ต่อมาได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพ เมื่อ 
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จะเห็นได้ว่า แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ นั้นแทบจะไม่มีเลย โดยจุดประสงค์ของการผลิต
ภาพยนตร์เรื่องนี้หลัก ๆ คือ การส่งเข้าประกวด 
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ภาพยนตร์ที่พ่ีท าส่วนมากจะท าเสนอในมุมของเพศทางเลือก ฉะนั้นในการหา
ผู้ร่วมทุนก็ค่อนข้างยากเพราะเป็นกลุ่มเฉพาะ ส่วนมากคนท าภาพยนตร์
ประเภทนี้จะใช้งบส่วนตัวในการผลิต ท าให้พ่ีมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในการ
ปรับแก้ภาพยนตร์อย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องปรึกษาใครเพราะเป็นหนังที่พ่ีออก
ทุนเอง และพ่ีก็ไม่สนใจเรื่องของก าไร เพราะพ่ีอยากจะเสนอภาพยนตร์แนวนี้
ต่อสังคม (ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ 
แบ็คยาร์ด, สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559) 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจของภาพยนตร์เรื่อง อิน
เซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด นั้นที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่นั้นไม่มีเลย เพราะว่านายทุนหรือผู้ร่วมทุนเป็นผู้ก ากับภาพยนตร์ที่ออกงบประมาณใน
การผลิตเอง ให้ในการปรับแก้ภาพยนตร์นั้นเป็นไปได้อย่างง่าย โดยไม่กระทบต่อจัยด้านแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจ 

อาบัติ เป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ ก ากับโดยขนิษฐา ขวัญอยู่ ผลงานสร้าง
เรื่องของ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บาแรมยู มีก าหนดฉายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนเรื่อง บาป บุญ หรือกรรมเวรที่ปัจจุบันเราหาตัวตนของ
มันยาก จะเห็นได้ว่า แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ มีเป็นอย่างมากเนื่องด้วย การผลิตภาพยนต์เรื่องนี้มีการใช้งบประมาณที่
เยอะทางบริษัทต้องมีการหานานทุนมาร่วมทุนในการผลิต โดยมีจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนคือการ
ได้ผลก าไรตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากจะมีผู้ร่วมทุนแลัวภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีการสร างพันธมิตร
ทางการคาในธุรกิจเดียวกันเพ่ือชวยในกระบวนการประชาสัมพันธสู่ผู้บริโภคมากขึ้นรวมไปถึงการสงเส
ริมกันในการท าธุรกิจเชน การเปนพันธมิตรกับสื่อต่างๆ ในการท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
อย่างเช่น เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของชอง 7 สีเพ่ือขอให้เวลาช่องในการโปรโมทภาพยนตร์  

ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เป็นอย่างมากเพราะเราเป็นองค์กร
ใหญ์และมีกลุ่มผู้ร่วมทุนทางธุรกิจเยอะท าให้กระบวนการท างานต่อการ
บริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้น
เป็นไปได้ยากมากเพราะเราไม่สามารถตัดสินในได้เองคนเดียวต้องมีการ
ประชุมกับผู้ร่วมทุนต่างๆที่เราท าธุรกิจด้วย (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการ
ผลิต เรื่อง อาปัติ ,สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจของภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ 
นั้นพบว่าผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นมีเป็น
อย่างมากเพราะมันคือการลงทุนเพ่ือผลก าไรของหลายๆฝ่ายและหลายๆกลุ่มธุรกิจท าให้กระบวนการ
บริการภาพยนตร์เป็นไปอย่างล าบากต้องมีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงและหาทางออกให้ดีที่สุดของแต่
ละฝ่าย ปัจจัยด้านแรงกดดันทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์
เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุนว่า มีจุดประสงค์อะไร
เพราะการบริหารภาพยนตร์ต้องเป็นไปตามข้อตกลงของนายทุนหรือกลุมผูรวมลงทุนที่ได้ตกลงกันไว้  

4.1.1.3 ปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษาพบวาปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ท าให้มีผลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นใน
ขั้นตอนในส่วนของการผลิต เพราะเทคโนโลยีสามารถเข้ามาอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ได้อย่างมาก รวมไปถึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการท างานของผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ท าให้การผลิต มี
ความรวดเร็ว เพราะจากเมื่อก่อนในการท าภาพยนตร์เราจะถ้ายท าด้วยการใช้ฟิล์มภาพยนตร์ แล้ว
ต้องท าการล้างฟิล์มเพ่ือมาสู่กระบวนการตัดต่อโดยการใช้การตัดฟิล์มที่ท าถารล้างมาเรียบร้อยแล้วมา
ต้อกันเป็นช่วงๆ ในเนื้อหาภาพที่ต้องการเพ่ือท ากระบวนการนี้เสร็จแล้วจะท าการ คัดลอกเป็นฟิล์ม
ภาพยนตร์ที่ใช้เผยแพร่ได้ เมื่อเสร็จจากกระบวนการนี้จะน าไปสู่กระบวนการของการลงเสียง เพราะ
เมื่อก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์จะไม่สามารถบันทึกเสียงลงในแผ่นฟิล์มได้ต้องท าการบันทึกเสียงแยก 
หรือภาพยนตร์บางเรื่องต้องท าการพากษ์เสียงใหม่อีกที แต่ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้กระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ลด
ขั้นตอนการท างานเป็นอย่างมาก รวมไปถึงส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างทันเหตุการณ์
และทันท่วงที 

4.1.2 ปจจัยภายในองคการ  
ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์ป

จจัยที่มีผลตอการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย คือ ปจจัยภายในดาน การจัดการ (Management) ในส่วนของการด าเนินงาน
และความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) นั้นมีความส าคัญในระดับมาก เพราะจะเป็นใน
ส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในส่วนของ เทคโนโลยี (Technology) มีความ
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เกี่ยวข้องน้อยมากส่วนมากจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและกระบวนการแก้ไข
งาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ปจจัยดานการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์
เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษาพบวาการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ การจัดการต่อองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นยอมเกิดจากการ
ท างานรวมกันของทุกสวน กอใหเกิดเปนระบบในการท างานที่มีคุณภาพ ซึ่งปจจัยที่ส าคัญที่สุดปจจัย
หนึ่งก็คือ บุคลากรในองคการโดยเฉพาะในดานของการบริหารงานในธุรกิจและมุมมองของพนักงาน
ในองค์การนั้นยอมเปรียบเสมือนการตรวจสอบผลในการบริหารและการน าหลักในการบริหารมาใชอย
างเปนรูปธรรมในองคกรผู้ผลิตสื่อภาพยนตร บุคลากรในสวนตาง ๆ ขององคกรนั้นมีความรูสึกนึกคิดต
อการบริหารงานองคกรของตนเองนั้น โดยจากการศึกษาดวยการสอบถามและเก็บขอมูลท าใหพบวา
การบริหารงานองคกรของการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค 
อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มีการบริหารงานองคกรตามหลักในการบริหารงานองคกรดานสื่อ 
โดยจะแตกต่างกันที่ขนาดของตัวองค์กร ดังตอไปนี้  

การบริหารและการจัดรูปแบบองคกร (Organization Management) เปนการ 
จัดองคกรในลักษณะของการกระจายอ านาจ โดยมีผูมีอ านาจสูงสุดสั่ง การองคกรเพียงผูเดียวมีอ านาจ
ในการตัดสินใจในสวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางเด็ดขาดและใชการท างานในลักษณะของครอบครัวในการ
ด าเนินการ ท าใหเกิดความใกลชิดในการท างานและเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจโดยเฉพาะใน
เรื่องที่เปนเหตุการณเฉพาะหนาและมีความส าคัญ เรงดวน ท าใหเกิด ความรวดเร็วและสะดวกในการ
ท างาน ท าใหแกปญหาไดรวดเร็ว มีการปรับตัวได งายและทันตอสถานการณ โดยเฉพาะเมื่อผูบริหาร
สามารถจะมองเห็นปญหาหรือ หาทางแกไขในเรื่องตาง ๆ ก็สามารถปฏิบัติไดทันที ซึ่งท าใหเปนประ
โยชนในการ ท างานอยางมาก แต่จะแตกต่างกันตรงที่จ านวนขนาดองค์กรและพนักงานของ
บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์  

รูปแบบการท างานของบริษัทเราเปนการท างานที่มีการแบงเปนฝาย ๆ แต
ละฝายก็ ท าหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด โดยที่ผูบริหารจะคอยดูแลอยางใกล
ชิด การท างาน สวนใหญก็เปนการท างานและประสานงานกันในแบบพ่ีนอง
สามารถคุยกันไดทั้ง เรื่องงานและเรื่องสวนตัว ซึ่งบางครั้งก็มีเรามีกระ
ประชุมเพ่ือให้ได้ มีความคิดใหม ๆ และแนวทางการแก้ไขที่บางทีหลายคนก็
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คิดไมถึง (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ , สัมภาษณ์, 13 
พฤษภาคม 2559) 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การบริหารและการจัดรูปแบบองคกรของผู้ผลิตภาพยนตร์
เรื่อง อาปัติ จะมีความแตกต่างกับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ และ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด 
ตรงที่รูปแบบการบริหารงานของการจัดการภายในองค์กร จะพบว่า องค์กรขนาดเล็กจะมีการจัดการ
ขององค์กรแต่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อกระบวนการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ตรงที่ความรวดเร็วในการท างานและการแก้ปัญหา เนื่องจากบุคคลากรใน
องค์กร มีจ านวนที่น้อยกว่าท าให้การแบ่งงานในการท างานจะแตกต่างกัน เพราะในบุคลากรหนึ่งคน 
อาจจะท างานในหลายส่วนขององค์กร ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน และการแก้ปัญหา 

ในกระบวนการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์นั้น 
รูปแบบการจัดการต่อองค์กรมีส่วนส าคัยอย่างมากในการบริหารภาพยนต์ 
เพราะต้องจัดการของรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กรเพ่ือที่จะ
สามารถบริการงานของผู้ผลิตภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อภิชาติพงศ์ วี
ระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2559) 

โดย คุณ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็ค
ยาร์ด ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณ คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ตรงที่ต้องมีการปรับ
กระบวนการจัดการขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับขนาดของบริษัท และต้องมีการแบ่ งงานอย่าง
ชัดเจนเพราะในองค์กรขนาดเล็กเพราะพนักงานหนึ่งคนอาจจะท างานมากกว่าหนึ่งต าแหน่งก็ได้  

การศึกษาพบว่าการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นถ้าให ประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีรูปแบบขั้นตอนและแนวคิดที่แตกตางกันมากมายโดยเฉพาะในองคการทางด้าน
ภาพยนตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอท าใหการบริหารงานของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์นั้นแต่ละบริษัท
จะมีความแตกตางจากการบริหารงานสื่อมวลชนหรือองคกรธุรกิจอ่ืนๆ มากนอยตามลักษณะการ
บริหารงานในแตละฝาย โดยการใช้ ทฤษฏี กระบวนการบริหาร POSDCoRB มาแยกกระบวนการใน
การบริหาร ดังนี้  

การวางแผน (Planning)  
การวางแผนเปนกระบวนการเพ่ือก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 

เพ่ือใหการท างานบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว ซึ่งจ าเปนตองมีการก าหนดขอบขาย วิธีการและกิจกรรม
ทุกอยางที่จะด าเนินการในองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด จากการศึกษาพบว่า 
ในสวนของการวางแผนพบวา บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ 
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แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มีการวางแผนในการท างานเพ่ือใหทุกฝายสามารถท างานประสานกันไดอยางมี
ระบบและ บรรลุเปาหมายที่วางไวได โดยการวางแผนจะท าโดยกลุมผูบริหารระดับสูงขององคกรเป็น
ผูวาง นโยบาย และก าหนดแผนงานเบื้องตน การวางแผนในแงของกลยุทธในการผลิตและด าเนินการ
เรื่องของการวางตารางภาพยนตรที่จะเขาฉาย และการบริหารองคกรโดยภาพรวม โดยจะมีการ
ทบทวนและปรับแผนตลอดจนหามาตรการในการแกปญหาตาง ๆ แบงยอยเปนเรื่อง ๆ ตาม 
ภาพยนตรที่เขาฉาย ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการท างานรวมกันของผูบริหารและ ผ ู
ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะที่แตกตางกันของภาพยนตรแตละเรื่อง โดยมีการ
เปดโอกาสโอกาสใหพนักงานในองคการได้เข้ามามีสวนรวมในการเสนอความคิดในการท างานต่างๆ
ตลอดจนการรวมกันตัดสินใจโดยมีการวางแผนงานเป็นระยะ ๆ 

บริษัทที่ท างานดานภาพยนตรมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงการท างานของเรา
จึงตองมีการปรับตัวอยูเสมอโดยที่หนังแตละเรื่องเราก็จะมีการวางแผนวาควร
จะท าอะไรกับมันบางแลวก็ประชุมกันแตถาเปาหมายที่เราตั้งไวมันไมไดเรา
ก็ตองมาดูกันวามันมีจุดออนตรงไหนแลวก็พยายามแกไขกันเพ่ือสรางความ
แข็งแกรงซึ่งเปนเปาหมายในการท างานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์พร้อมทั้งที่
พัฒนาวงการภาพยนตรใหมีความหลากหลายและแข็งแกรงขึ้นเพื่อเปดโอกาส
ใหคนท างานและคนดูหนัง (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ, 
สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 

จากการวิจัยพบวาบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ มีกระบวนการการท างานในการผลิตภาพยนตร์เป็นรายปี โดยจะมีการ
ปรับเปลี่ยนการวางแผนงานบ้างถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากการท า
ธุรกิจภาพยนตรนั้นเปนธุรกิจที่ตองเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไม่มีอะไรที่แน่นอนโดยเฉพาะในเรื่อง
ของภาพยนตรที่มีการก าหนดการฉายไว้แล้วอาจมีการเลื่อนขึ้นหรือปรับลงให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการทั้งในสวนของตัวภาพยนตรเองที่อาจประสบปญหาการเสร็จไม
ทันก าหนดที่ไดวางไว ความไมพรอมในการท างาน หรือปจจัยภายนอก ตาง ๆ ท าใหตองแกไขใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงการท างานอยางสม่ าเสมอ เพราะโดยลักษณะการ
ด าเนินงานของธุรกิจภาพยนตรแลวนั้น เปนธุรกิจที่มีการหมุนเวียนสูงและ มีการคงอยูในตลาดที่นอย 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมของผูชมในชวงเวลาตาง ๆ ที่ แตกตางกันไปดวย ดังนั้นระยะเวลา
ในการท างานและประชาสัมพันธภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ๆ จึงไม แนนอนนัก ท าใหการบริหารงานองคกร
ทางดานภาพยนตรจ าเปนที่จะตองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นไดอยูเสมอ การบริหารงานองคกร
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ด้านภาพยนตรนั้นจ าเปนที่จะตองมีความยืดหยุนสูงและตองสามารถปรับตัวเขา กับสถานการณตาง ๆ 
ใหไดอยางรวดเร็ว 

ในการวางแผนงานของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์นั้นจะมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าเป็นปีๆไป เพราะในการท าภาพยนตรเรามีการวางกันไวลวงหนาอยู
แลวในแตละปเพราะต้องดูกระแสของภาพยนตร์ว่าช่วงนั้นกระแสไปทางไหน
แล้วก็จะมีการวางแผนในการที่จะฉายหนังทั้งปีว่าถ้าเดือนนี้เราควรลงหนัง
ประเภทไหนถึงจะได้รับผลตอบรับมากที่สุดหรือเดือนไหนควรเลี่ยงเพราะมี
หนังกระแสหลักมา แตอันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับจังหวะและทางฝายโปรดั๊กชั่นด
วยวาท าหนังเสร็จทันหรือไมถ้าไม่เสร็จระยะเวลาจะเลื่อนไปมากน้อยขนาด
ไหนเพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมด แลวก็ขึ้นอยูกับจังหวะและความ
นิยมที่มีขึ้นมีลงของกระแสภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นๆว่าผู้บริโภคให้ความ
สนใจกับภาพยนตร์แนวไหน และภาพยนตร์แนวไหนหาไปจากตลาด เพราะ
ถ้าเราท าภาพยนตร์ที่หายไปจากตลาดจะสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิต
ภาพยนตร์รายอ่ืนละสามารถแย่งสัดส่วนทางการตลาดได้  (ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด, สัมภาษณ์, 1 
พฤษภาคม 2559) 

มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นปี ๆ ไป เพราะในการท าภาพยนตรเรามีการวางกันไว
ลวงหนาอยูแลวในแตละปเพราะต้องดูกระแสของภาพยนตร์ว่าช่วงนั้นกระแสไปทางไหนแล้วก็จะมี
การวางแผนในการที่จะฉายหนังทั้งปีว่าถ้าเดือนนี้เราควรลงหนังประเภทไหนถึงจะได้รับผลตอบรับ
มากที่สุดหรือเดือนไหนควรเลี่ยงเพราะมีหนังกระแสหลักมา แตอันนี้ก็ตองขึ้นอยูกับจังหวะและทาง
ฝ่ายโปรดั๊กชั่นดวยวาท าหนังเสร็จทันหรือไมถ้าไม่เสร็จระยะเวลาจะเลื่อนไปมากน้อยขนาดไหนเพราะ
ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมด แลวก็ขึ้นอยูกับจังหวะและความนิยมที่มีข้ึนมีลงของกระแสภาพยนตร์
ในช่วงเวลานั้น ๆ ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจกับภาพยนตร์แนวไหน และภาพยนตร์แนวไหนหาไปจาก
ตลาด เพราะถ้าเราท าภาพยนตร์ที่หายไปจากตลาดจะสร้างความแตกต่างจากผู้ผลิตภาพยนตร์รายอื่น
ละสามารถแย่งสัดส่วนทางการตลาดได้ (ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด, สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559) 

ในการวางแผนงานของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ นั้นจะมีความ
แตกต่างจากเรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ตรงที่ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกัน
เพราะภาพยนตร์เรื่องแสศตวรรษ เป็นการได้รับทุนในการสร้างงานเลยท าให้เป็นในการวางแผนงาน
นั้นแตกต่างไปจากภาพยนตร์เรื่องอ่ืน ในเรื่องของระยะเวลาก่อนการผลิต และที่ส าคัญภาพยนตร์เรื่อง
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นี้เป็นการ ร่วมกันก ากับภาพยนตร์ของผู้ก ากับมากมาย และต้องมีการแจ่งกับเวลาในการท างาน เลย
ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานอยู่ตลอดเวลา 

โดยปกติแล้วการท างานของ พ่ีจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าปีนี้จะท า
ภาพยนตร์อะไร และมีงานประกวดอะไรบ้างเพ่ือที่จะได้ท าภาพยนตร์ส่งไป
ประกวด ในแต่ละปี แต่ในภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ เป็นการท างานที่มี
เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยท าให้มีการเตรียมงานที่น้อยมาก โดยการท างานใน
ครั้งนี้ ทางผู้ก ากับทั้งหมดจะมาคุยกันในส่วนของงานแล้วแยกย้ายกันไปท า
ตามที่ได้วางแผนไว้ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสง
ศตวรรษ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

การจัดองคกร (Organization)  
การจัดองคกร หมายถึง การจัดโครงสรางตามแบบแผนอยางมีระเบียบ เพ่ือใหเกิด 

ความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับระบบและสภาพของบุคลากร ใน
องคกรเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการท างาน ซึ่งในการจัดองคกรหนึ่ง ๆ จ าเปนที่จะตองมี การ
วางแผน การสั่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบใหกับหนวยตาง ๆ ขององคกรตาม ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งหากตองการประสิทธิภาพงานที่ดีที่สุดจะตอง อาศัยความรวมมือ
จากทุก ๆ ฝาย โดยยึดเปาหมายขององคกรเปนหลักส าคัญในการท างานและ ท าใหสามารถด าเนินการ
ตามแผนที่ไดวางไวอยางมีระบบ  

จากการศึกษาการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่จะพบวาแบงการท างานออกเปน 7 ฝายหลัก โดยทุกฝายจะตองท างานสัมพันธ กันเพ่ือใหเกิด
เอกภาพในการท างาน เพ่ือท าใหภาพยนตรเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถสรางรายไดใหกับ บริษัทใหไดมาก
ที่สุด โดยฝายตาง ๆ นั้นประกอบไปดวย ฝายขายและโปรแกรม ฝายตางประเทศ ฝายโฆษณา ฝาย
การตลาดและประชาสัมพันธ ฝายบัญชีและบุคลากร ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝาย สรางและควบคุมการ
ผลิตภาพยนตร โดยฝายตาง ๆ เหลานี้มีหนาที่ผลักดันใหภาพยนตรเปนที่รูจัก ของประชาชนโดย
สามารถแบ่งหนาที่ในการท างานโดยจะยกตัวอย่างของการแบ่งฝ่าย ของ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่น
แนล ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ, 
สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 

ในการแบ่งฝ่ายของบริษัท จะมีการแบ่งฝ่ายที่ตอยสนองต่อความต้องการของ
บริษัทและกระบวนการท างานเนื่องจาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม ถือเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีการ
ผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในประเทศและนอกประเทศ จะแตกต่างจากบริษัท
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ขนาดเล็ก ที่จะมีการแบ่งฝ่ายต่างที่น้อย เนื่องจากขนาดขององค์กรและเงินลงทุน โดยการแบ่งฝ่าย
ของบริษัท สหมงคลจะแบ่ง ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการบริหาร (President) ท าหนาที่วางแผนงานและก าหนด
นโยบายทั้งในดานของการสรางภาพยนตรและการตลาด โดย เปนผูตัดสินใจในการเลือกลงทุนในการ
สรางภาพยนตร การก าหนดตารางเขาฉาย และการก าหนดรูปแบบการประชาสัมพันธทั้งภาพยนตร
ไทยและตางประเทศ ซึ่งเนนดานการวาง กลยุทธและการก าหนดแนวทางในการท างานของบริษัท 
โดยจะรับรายงานจากกรรมการบริหารใน แตละฝาย และใหค าปรึกษาในการท างาน รวมถึงการสั่ง
การผานกรรมการบริหารในแตละฝาย  

2. รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารฝายบัญชีและบุคลากร 
(Vice President and Director of Finance) ท าหนาที่ ควบคุมดูแลงานธุรการ และการเงินของ
บริษัท รวมทั้งงานดานบุคลากรของบริษัท และ การบริหาร การเงินของกองถายภาพยนตรไทย  

3. กรรมการบริหารฝายการตลาด (Director of Marketing) ท าหนาที่ดูแลการ
ประชาสัมพันธภาพยนตร และวางแผนการซื้อสื่อ เพ่ือประชาสัมพันธภาพยนตรใหเปนที่รูจัก รวมถึง
การก าหนดแนวทางและแผนงานตลอดจนทิศทางในการประชาสัมพันธของธุรกิจภาพยนตรแตละเรื่อ
งอยางเปนระบบแบบแผนที่วางไว้ 

4 . ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ฝ า ย สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  ( Director of Marketing 
Communication) ท าหนาที่ดูแลการออกแบบ การผลิต และการ ใชสื่อโฆษณาทั้งทางสื่อโทรทัศน
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเลคทรอนิก  

5. กรรมการบริหารฝายขายและโปรแกรมการฉายภาพยนตร์ (Director of Sale 
and Programming) ท าหนาที่ประสานงานกับโรงภาพยนตรต่างๆในการฉายภาพยนตรแต่ละเรื่อง
รวมไปถึงการวางแผนก าหนดวันลงฉายของภาพยนตร์เพราะฝ่ายนี้จะรู้ก าหนดของภาพยนตร์เรื่องอ่ืน
ที่จะฉายเดือนเดียวกับเราโดยถ้าหากมีภาพยนตร์ที่ก าลังมาแรงและผู้บริโภคให้ความคนใจฝ่าย
โปรแกรมฉายภาพยนตร์จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือดูวันและเวลาที่เหมาะสมในการก าหนดวันฉาย
ภาพยนตร์ให้ประสบผมมากที่สุด การติดตั้งสื่อที่โรงภาพยนตร การผลิตฟลมภาพยนตรเพ่ือออกฉาย 
รวมถึงการก าหนดสวนแบงและการบริหารงานโรงภาพยนตรของ บริษัทฯ ดวย  

6. กรรมการบริหารฝายพัฒนาธุรกิจ (Director of Business Development) 
ท าหนาที่บริหารสวนประกอบอ่ืน ๆ (Content) ของ ภาพยนตรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และหาลู
ทางใหมในการด าเนินธุรกิจใหกับบริษัท เชน ธุรกิจ โทรทัศน การท าแผนภาพยนตรเพ่ือจ าหนาย เป
นตน  
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7. กรรมการบริหารฝายตางประเทศ (Director of Foreign Department) มี ท า
หนาที่ดูแลเรื่องการจัดจ าหนายภาพยนตรไทยของบริษัทใน ตางประเทศ และ การจัดซื้อภาพยนตรต
างประเทศเพ่ือน าเขามาฉายในประเทศไทย  

การบริหารงานในแตส่วนในแต่ละฝายนั้นสามารถที่จะแบงแยกยอยออกไปไดอีก
ตามลักษณะของการท างานที่เกิดขึ้นและความเกี่ยวข้องกับงานซึ่ งในแตละฝายจะมีหัวหนาฝายควบ
คุมการท างานโดยแบงไดเปนดังนี้  

1. ฝายบัญชีขึ้นตรงกับรองประธานกรรมการมีหนาที่จัดท าบัญชีควบคุมดูแลการ
เบิกจายเงิน วางแผนดานการเงิน ดูแลสวนธุรการ และงานดานบุคคล 

2. ฝายงานสร้างภาพยนตรไทย แบงเปน 
- ฝายที่ปรึกษา ท าหนาที่ดูแลบทดานภาพยนตรไทย การประสานงานการ

สร้างภาพยนตรไทย การดูแลนักแสดงในสังกัด และควบคุมการผลติ ภาพยนตร 
- ฝายบัญชีงานสราง ท าหนาที่ดูแลเรื่องงบประมาณ และคาใชจายในการ

สร้างภาพยนตรไทยทั้งนี้ทั้งสองฝายท างานขึ้นตรงกับประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน
กรรมการบริหาร 

3. ฝายประชาสัมพันธและการตลาด ขึ้นตรงกับกรรมการบริหารฝายการตลาด แบ
งเปน 

- ฝายประชาสัมพันธภาพยนตรไทยมีหนาที่ในการประชาสัมพันธภาพยนตร
ไทย ใหเปนที่รูจัก รวมถึงการติดตอกับฝายขาวของสื่อตาง ๆ โดยแบงไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ คือ 
สื่อโฆษณาทางวิทยุและโฆษณาทางโทรทัศน โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออินเทอรเน็ต  

- ฝายประชาสัมพันธภาพยนตรตางประเทศ มีหนาที่ในการประชาสัมพันธ
ภาพยนตรตางประเทศท่ีบริษัทฯ น าเขามาฉาย มีลักษณะคลายกับฝายประชาสัมพันธภาพยนตร์ไทย 

- ฝายขอมูลและประชาสัมพันธกองถายภาพยนตร ท าหนาที่หาข้อมลู จาก
กองถ่ายภาพยนตรหรือขอมูลจากแหลงขาวอ่ืน ๆ เชน อินเทอรเน็ต เปนตน เพ่ือเปนขอมูลในเขียนข
าวเพ่ือ ประชาสัมพันธภาพยนตร  

- ฝายกิจกรรมพิเศษหรือฝ่ายส่งเสริมการตลาด ท าหนาที่คิดและหาแนวทาง
เพ่ือเพ่ิมชองทางในการสื่อสาร ใหกับภาพยนตรของบริษัทฯ เพ่ือสงเสริมการขายและท าใหภาพยนตร
เปนที่รูจักและจดจ าต่อกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์ รวมถึงการหาพันธมิตรเพ่ือรวมประชาสัมพันธ
ภาพยนตรดวย  

- ฝายจัดซื้อสื่อโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ โดยมีหนาที่วางแผนในการซื้อ
สื่อโฆษณาต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธภาพยนตรของทางบริษัทฯ ที่จะเกิดข้ึน  



50 
 

- ฝายสื่ออิเลคทรอนิกส มีหนาที่ดูแลและเผยแพรขอมูลข่าวสารของทาง
บริษัทฯ ใหไปถึงกลุ่มเป้าหมายและท าให้เปนที่รู้จักของประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดการดูแลเว็บไซต
บริษัท หรือเว็บไซตของ ภาพยนตรเรื่องตาง ๆ ของบริษัทใหเกิด ประโยชนสูงสุด เชน 

4. ฝายโฆษณา มีหนาที่ผลิตงานในการออกแบบต่างที่เกี่ยวของกับบริษัทและ
ภาพยนตร์รวมไปถึงการติดตังสื่อเพ่ือการโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธภาพยนตรในแต่ละเรื่อง ขึ้น
ตรงกับกรรมการบริหารฝายสื่อสารการตลาดโดยแบงออกเปน  

- ฝายออกแบบสื่อภาพนิ่ง (Graphics) มีหนาที่ในการออกแบบสื่อโฆษณา 
เช่น โปสเตอร สแตนดี้ แบนเนอร ป้ายไวนิล และสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงสวนของภาพยนตร
ไทยและ ตางประเทศ กลาวคือ ในประเทศไทยภาพยนตรไทยนั้นมีการจางบริษัทท าโฆษณาเพ่ือการ
ออกแบบเป็นทอดๆกันไป ในการออกแบบสื่อเพ่ือประชาสัมพันธภาพยนตรเพราะในแต่ละบริษัทใน
การรับจ้างผลิตมีความสามารถที่แตกต่างกัน สวนภาพยนตรตางประเทศนั้นจะมีการน าเขาสื่อ 
โฆษณาตาง ๆ เพ่ือน ามาแกไขใหเหมาะสมกับการท าตลาดในประเทศไทยโดยใหฝายออกแบบสื่อ 
ภาพนิ่งเปนผูด าเนินการ  

- ฝ ายสื่อเคลื่อนไหว (Production) มีหน าที่ในการตัดต อ บันทึกภาพ 
บันทึกเสียง และการท าสื่อเคลื่อนไหวตาง ๆ โดยมีการจัดการคลายกับฝายออกแบบสื่อภาพนิ่ง 
กล่าวคือ มีการวาจางบริษัทรับท าโฆษณาเพ่ือการออกแบบและถายท าส าหรับภาพยนตรไทยและน าเข
าสื่อตาง ๆ จากตางประเทศเพ่ือน ามาแกไข ปรับปรุง หรือถายท าเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ  

5. ฝายขายและโปรแกรมมีหนาที่ในการประสานงานกับโรงภาพยนตรในสวนตาง ๆ 
เชน การวางแผนติดตั้งสื่อภาพยนตรที่โรงภาพยนตรตาง ๆ การประสานงานเรื่องการขอใชพ้ืนที่หรือ
โรงภาพยนตร การตรวจสอบการขายบัตรชมภาพยนตร การตกลงเรื่องสวนแบงจากการฉาย การรวม
กันประชาสัมพันธภาพยนตร การผลิตฟลมภาพยนตรเพ่ือน าไปฉาย การวางแผนการฉาย ภาพยนตร
และการรักษาความปลอดภัยของฟลมภาพยนตรซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นตรงกับกรรมการบริหารฝายขายและ
โปรแกรม โดยสามารถแบงฝายการท างานแยก ยอยไดเปน  

- ฝายโปรแกรมและประสานงานโรงภาพยนตร Sale) มีหนาที่ตกลงเรื่องการ
วาง แผนการฉายภาพยนตร จ านวนโรงภาพยนตรที่ฉาย การขอพ้ืนทีโ่รงภาพยนตร สวนแบงรายได  

- ฝายตรวจสอบและดูแล ณ พ้ืนที่ฉาย (Checker) ท าหนาที่ดูแลผลประโยชน์
ของ บริษัทฯ ณ โรงภาพยนตรตาง ๆ ทังในสวนของการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ การดูแลเร่ืองบัตรชม 
ภาพยนตรโดยมีเจาหนาของทางบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์วาจางในการท างานโดยเรียกวา“เช็คเกอร” 
อยูพ้ืนที่ของโรงภาพยนตรทุกๆที่มีภาพยนตร์ของบริษัทเข้าฉาย 
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- ฝายรักษาความปลอดภัยของฟลมภาพยนตร Security) มีหนาที่ในการ
ดูแลฟลมภาพยนตรรรวมไปถึงคุณภาพของฟิล์มภาพยนตร์ตั้งแตกระบวนการเริ่มพิมพฟลมจนถึงโรง
ภาพยนตรเพ่ือปองกันการลักลอบถายภาพยนตร์ไปท าแผนผีหรือการน าสวนหนึ่งของภาพยนตร์ไปใช
โดยการละเมิดลิขสิทธิ์  

- ฝายสโตรฟลมหรือฝ่ายเก็บรวบรวมฟิล์ม (Films and Store) มีหนาที่ใน
การดูแลจัดเก็บฟลมภาพยนตรที่ผลิตขึ้นมารวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และการสงฟล
มภาพยนตรไปยังสายหนังและบริษัทอ่ืน ๆ  

6. ฝายพัฒนาธุรกิจมีหนาที่บริหารสวนตาง ๆ ของภาพยนตรนอกเหนือจากการ 
น าเขาฉายในโรงภาพยนตรท าการควบคุมโดยกรรมการบริหารฝายพัฒนาธุรกิจซึ่งในฝายนี้จะมีการตั้ง
บริษัทในเครือเพ่ือการบริหารงานดานตาง ๆ ใหเกิดความคลองตัวและเปนระบบมากขึ้น 

7. ฝายตางประเทศมีหนาที่ในการขายสิทธิของภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร
ไทยที่บริษัทฯผลิตขึ้นใหกับบริษัทผูซ้ือชาวตางประเทศท่ีสนใจเอาไปเผยแพร่ในประเทศของตนและท า
การซื้อสิทธิภาพยนตรจากตางประเทศเขามาฉายในประเทศทั้งภาพยนตรจากฮอลลีวูด และบริษัท
ภาพยนตรอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยมีฝายตางประเทศเปนผูดูแล  

ในการจัดองคกร ของบริษัทสหมงคลฟิล์มจะใหความส าคัญกับการท าการตลาด
และประชาสัมพันธภาพยนตรเปนหลัก โดยผูบริหารจะใหความส าคัญกับการ ประสานงานในองคกร 
โดยมีระบบการติดตอสื่อสาร และการท างานที่รวดเร็วจากบนลงลาง และ การท างานในรูปแบบ
ครอบครัวเดียวกัน คือ มีความยืดหยุนสูง แตมีโครงสรางการท างานที่ คอนขางชัดเจนโดยผ ูบริหารจะ
เขามาดูแลงานอยางใกลชิด ทั้งในสวนของการรวมแสดงความ คิดเห็น การตัดสินใจ และการรวม
ปฏิบัติงานโดยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมผูบริหารได (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต 
เรื่อง อาปัติ, สัมภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2559) 

บริษัทของเราท างานกันเหมือนพ่ีนอง ใครมีอะไรก็เขามาคุยกับผมไดโดยตรง 
ลูกนองของผมผมรูวาใครเปนยังไง บริษัทของเราคุยกันไดทุกเรื่อง ประตูหอง 
ท างานผมไมเคยปด ใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็เดินเขามาคุยไดเลย เพราะ
เขา ท างานใหเรามีเรื่องอะไรก็ตองคุยกัน ในเรื่องนี้ คุณขนิษฐา ขวัญอยู่ ผู้
ก ากับภาพยนตร์ กลาวเพ่ิมเติมวา เราท างานกันแบบพ่ีนอง มีความสนิทสนม
ในการท างานและพูดคุยกันได มีอะไรก็ จะปรึกษากันวาควรจะท าอยางไร จะ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นตรงไหนทุกๆวัน พนักงานก็จะเดินเขามาคุยกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของเรื่องงานและบางทีก็เป็นเรื่องสวนตัว ในการ
ท างานเรามีความสนิทกันจนสามารถที่จะนั่งคุยกันได้ทุกเรื่อง ท าให เห็นวา
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การบริหารงานองคกร นั้นเปนการบริหารงานองคกรที่มีความใกลชิดในการ
ท างานคอนขางมากแมวาจะมีการ บริหารในรูปแบบบริษัทก็ตาม 

การบริหารงานบุคคล (Staffing)  
ผูบริหารมีหนาที่ในการคัดเลือกบุคลากรเขาท างาน และก าหนดหนาที่ของแตละ

บุคคล ที่ไดรับการแตงตั้งใหท างานตามหนาที่นั้น ๆ โดยยึดความช านาญเฉพาะอยาง และความ
ช านาญพิเศษของแตละบุคคล เปนส าคัญโดยจะตองมีการฝกอบรม เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ได
อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

จากการศึกษา พบวาบุคลากรของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสง
ศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ซึ่งโดยปกติแลวผูบริหารจะใหอ านาจการสั่งการกับ
หัวหนาฝายตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรเพ่ือเขามาท างานและรายงานโดยตรงตอผู
บริหารแตละฝาย โดยเกณฑในการคัดเลือกนั้นจะเลือกบุคลากรจากความรูความสามารถในดานนั้น ๆ 
และมีคุณลักษณะที่สามารถท างานในวัฒนธรรมองคกรของบริษัทไดทั้งในทางทัศนคติและการท างาน 
มีระบบการทดลองงาน (Probation) เพ่ือวัดศักยภาพในการท างานและความสามารถในการท างาน ร
วมกัน เนื่องจากการท างานของบริษัทนั้นเนนการท างานเปนทีม 

เรามีการคัดเลือกคนที่จะเขามาท างานกับเราโดยสามารถท างานกับเราไดมอง
ไปในทางเดียวกันกับเราและเขากับกระบวนการท างานของวัฒนธรรมองคกร
ของเราไดโดยอาจจะเลือกจากคนที่เคยผ่านงานมาหรือเรียนมาโดยตรงและดู
ดูวาเขาสามารถที่จะเขากับกับพนักงานคนอ่ืนไดหรือไม่เพราะแตละองคการก็
มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ของเราก็มี วัฒนธรรมองคกรอีกแบบหนึ่ง 
บางครั้งก็จะดูจากคนที่ท ากิจกรรมในตอนเรียนมา บาง เพราะงานของเราค
อนขางลุย คนที่ท ากิจกรรมบอย ๆ ก็นาจะเขากับเราได โดยเฉพาะดานการ
ท างานเปนทีมที่ตองลุยพรอม ๆ กัน (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2559) 

คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ กล าว
เพ่ิมเติมวา ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็กก็จะมีการคัดเลือกบุคคลที่คลายคลึงกันกับ
บริษัทขนาดใหญ่ โดยเลือกจากการเข้ากันได้ของผู้ร่วมงานและความคิดไปในทิศทางเดียวกับเรา  

การสั่งการ (Directing)  
การสั่งการ หมายถึง ความพยายามที่จะใหการกระท าตาง ๆ ของทุกฝายในองคกร 

เปนไปในทิศทางเดียวกันและสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการท างาน โดยที่ผูบริหารตอง มี
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ความสามารถในการชี้แนะและควบคุมบังคับบัญชา (Guiding and Supervising) ใหการท างาน
เป็นไปตามที่ตองการใหมากที่สุด และสงผลใหองคกรมีผลส าเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว  

จากการศึกษาพบวาขั้นตอนการสั่งการของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการสั่ง
การจากผูบริหารระดับสูง สูกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ สั่งงานแบบรายบุคคล ท าให
เกิดการสั่งการที่รวดเร็วฉับไว โดยอ านาจการสั่งการสูงสุดจะอยูที่ ประธานกรรมการบริหารเพียงผู
เดียว และมีกรรมการบริหารในแตละฝายมีอ านาจตัดสินใจในฝาย ตาง ๆ ของตน ซึ่งบางครั้งท าใหเกิด
การกระจายอ านาจนอย และบุคลากรในสวนตาง ๆ ไมมี อ านาจอยางเต็มที่ในการตัดสินใจ ท าให
เกิดขอเสียคือเกิดความสับสนในการท างาน และเกิดความ ไมชัดเจนในการสั่งการและการบริหาร โดย
เฉพาะอยางยิ่งการท างานในองคกรมีความเปนกันเอง สูง และกลุมผูบริหารยังมีวัยวุฒิไมแตกตาง
จากกลุมผูท างานมากนัก ท าใหเกิดความไมเด็ดขาดใน การสั่งการ แตโดยปกติแลวการท างานและการ
สั่งการจะเปนการมอบหมายงานใหคิดและรวมมือ กันในการตัดสินใจและด าเนินการ เพ่ือใหเกิดการ
ท างานในลักษณะของการท างานแบบเปนทีม และใหความรับผิดชอบในแตละบุคคลในการท างานในส
วนของตนแลวจึงน าผลงานของแตละสวน มารวมกันเพ่ือใหสามารถท างานไดอยางรวดเร็ว 

บางครั้งในการท างานของเราก็สั่งงานไปที่คนท างานเลยมากกวา เพราะเรา
เป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก และมีความเปนกันเองคอนขางสูงเลยดูเหมือนไมคอยเป
นระบบ ซึ่งความจริงแลวอก็ยากใหคุยกันเฉพาะหัวหนางานของเขามากกวา 
เพราะบางทีเราจะไดสั่งงานทีเดียวและไมตองลงรายละเอียดกับทุกคนเป
นรายบุคคลไป หรือบางทีหัวหนาของเขาก็ไมรูเหมือนกัน วาเปนหัวหนาหรือ
เปลา เพราะวาใกลชิดกันมาก เปนกันเองเกินไปแตก็มีขอดีคือคอนขางที่จะ
รวดเร็วและเปนไปตามที่ตองการคอนขางมาก สวนใหญเราจะใหงาน ตาม
หน้าที่ไปแลวก็น ามาชวยกันคิดชวยกันท า ซึ่งมันก็จะออกมาดี (อภิชาติพงศ์ วี
ระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2559) 

คุณ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์และ กรรมการบริหาร ภาพยนตร์
เรื่อง อินเซคอินเดอะ แบ็คยาร์ด ใหความเห็นในเรื่องนี้วา เราเปดอิสระใหคนอ่ืนเขาท าเหมือนกัน แต
เราตั้งความหวังไวสูง มาตรฐานของเราสูง อยางเชนเราตองการใหเขาท าเต็มที่กับเราก็สอนเขาที่
เหลือตองใหเขาท าเอง ตองเรียนร ู วิธีการท างานมันไมใชมีวิธีที่ถูกวิธีเดียว ถาเขามีวิธีอ่ืนที่ดีเราก็ฟง 
แตสุดทายเราคอยมาตัดสินใจอีกทีวาดีไหม วาเอามาใชไดไหม 

การสั่งการจากกลุมผูบริหารดังกลาวท าใหการท างานขององคกรมีขอดีในการ
ท างานที่ คอนขางรวดเร็วและสามารถเขาใจเนื้องานที่ไดรับไดอยางเต็มที่ รวมถึงเปดโอกาสใหมีการ
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แสดง ความคิดเห็นและชวยเหลือกันในการท างาน นอกจากนี้ยังท าใหสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได
รวดเร็ว เพ่ือใหทันตอสถานการณที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การควบคุมดูแลบุคลากรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราก็จะให้เค้าท าในสิ่งที่เค้าถนัด เพราะงานจะได้ออกมาดีและมีคุณภาพ 
โดยการกระจายงานจะไม่ไปกระจุกอยู่กับคนๆคนเดียวจะมีการกระจายอย่างทั่วถึง ไมใหเยอะเกินไป 
แลวก็ใหอ านาจ ในการตัดสินใจกับเขา แตบางครั้งทีมก็ไมแข็งพอกท็ าใหไมสามารถไวใจได ซ่ึงก็คงตอง
แกไขกันอีกในการแก้ปัญหา ในสวนของการใหรางวัลหรือลงโทษ บางครั้งก็ยากที่จะตัดสินกันวาใคร
ผิดใครถูกส่วนมากจะเป็นการรับผิดชอบร่วมกันหรือหนังไมท าเงินเพราะใครประเด็นเหล่านี้เราจะไม่
สนในมันเพราะถือว่าเราเป็นทีมเดียวกัน เพราะว่าเนื่องจากการท างานดานภาพยนตรมีปจจัยหลาย ๆ
อยางที่ท าใหหนังไดเงินหรือไมไดเงิน จริง ๆ แลวถาเรื่องไหนไดถึงเปาที่เรา วางไวก็จะใหรางวัลนะ แต
สวนใหญก็จะพาไปเลี้ยงพาไปเที่ยวหลังจบงานกันมากกวา  

แนวคิดในการบริหารงานขององคการดานภาพยนตรนั้นในสวนของการสั่งการ
พบวา ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะออกค าสั่งใหหนวยงานหรือฝ่ายตางๆจะสามารถท างานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารหรือผ ูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนใหเปนผูน าที่มีความสามารถและร ูจักวิธีการ
แนะน าและสั่งการพนักงานผูใตบังคับบัญชาใหสามารถท างานตามหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายไว้อยางดี
ที่สุด ซึ่งผู บริหารหรือผู บังคับบัญชาต องรู จักการมอบหมายงานที่ถูกต องและเหมาะสมกับ
ความสามารถของพนักงานในองค์การ และ สามารถกระตุนใหผ ูปฏิบัติงานทุกฝายทุกแผนกเกิดความ
กระตือรือรนในการท างาน และที่ส าคัญผูบริหาร ตองมีมนุษยสัมพันธ และเทคนิคในการสั่งการเพ่ือ
โน้มนาวใหผูปฏิบัติงานสามารถท างานให องคกรอยางเต็มที่เพ่ือใหงานที่ส าเร็จออกมามีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในการสั่งการที่ตองมีความรวดเร็วเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและมี
ความชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการท างาน นอกจากนี้แลว บุคลากรในสายงานสื่อสารมวลชน
โดยเฉพาะดานภาพยนตรมักเปนบุคลากรที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดสรางสรรค และมัก
ไมอยูในกฎเกณฑซึ่งผูบริหารจ าเปนตองท าความเขาใจ ลักษณะเฉพาะดังกลาวเพ่ือน ามาประยุกตใช
และหาวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือให เกิดความเขาใจที่ตรงกัน และท าให
บุคลากรมีจุดมุงหมายเดียวกับองคกรในการปฏิบัติงาน  

การประสานงาน (Coordinating)  
การประสานงาน คือ การท าใหกลไกตาง ๆ ขององคกรท างานไดอยางมีระบบและ

สอดคลองกัน โดยแตละฝายมีหนาที่และความรับผิชชอบที่ต่างแต่ในการท างานต้องประสานงานกัน
เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ และท าให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดีที่สุดแลว 
ยอมท าใหผลงานส าเร็จลุลวงไดดวยดีดังนั้นการประสานงานจึงจัดเปนศิลปะในการจัดการประเภท
หนึ่งที่ท าใหทุกคนรวมใจกันปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความซับซอน มีการแบงงานหรือ จัดสรรหนาที่ไดอย



55 
 

างชัดเจน ซึ่งจะท าใหผลงานมีมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว (ขนิษฐา ขวัญอยู่ ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ เรื่อง อาปัติ, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 

การประสานงานของเรามีการประสานงานเป็นอย่างดี เพราะในกระบวนการ
บริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นทุกฝ่ายจะต้องท างานประสานกัน
ไปมีการพุดคุยและปรึกษากันตลอดเวลา บางสวนก็มีการประสานงานที่ดี 
บางสวนการประสานก็แย ขึ้นอย ูกับวาจะเปนการประสานงานเรื่องใด กับฝ
ายไหนและกับใครท าใหเห็นวามีความสัมพันธสวนตัวมาเกี่ยวของคอนขา
งมาก ใครที่สามารถคุยกัน ไดรูเร่ืองและมีความสนิทสนมกันการประสานงาน
ก็จะเปนไปดวยดี ซึ่งไมดีตอการท างาน 

คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ และคุณ 
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์และกรรมการบริหารภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ   แบ็ค
ยาร์ด กลาวเพ่ิมเติมวาการประสานงานของสวนตางๆของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็กนั้น องคกร
ที่มีลักษณะของการใชความสัมพันธสวนตัวสูง และการประสานงานมักเปนรูปแบบที่ไม่เปน ทางการ
ท าใหการประสานงานในสวนตาง ๆ ขององคกรมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากทั้งในสวนของตวั บุคคล และส
วนของความไมชัดเจนในหนาที่ นอกจากนี้การติดตอกันในลักษณะของลายลักษณอักษรอยางเป็น
ทางการนั้นมีอยูนอยมาก และเกิดความไมชัดเจนในการประสานงานท าใหงาน บางสวนเกิดความลาช
าหรือเกิดขอผิดพลาดจากการประสานงานไดโดย 

จากการศึกษาพบวาการแบงฝายการท างานในองคกร ยังมีสวนตาง ๆ ที่ท างานทับ 
ซอนกันและมีความไมชัดเจนในการท างานในบางสวน แตโดยทั่วไปแลวการแบงงานเปนไปตาม หน
าที่ท่ีไดรับมอบหมาย และทุกฝายจะมีการวางแนวทางในการท างานของตนเองและปฏิบัติตามเกณฑที่
ไดระบุไวท าใหการตัดสินใจภายในฝายฉับไว โดยมีกรรมการบริหารแตละฝายเปนผ ูแบง งานและ
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ทุกฝายยังมีเปาหมายในการท างานที่ชัดเจนท าใหเกิด ประสิทธิภาพในการ
ท างานในแตละฝาย 

การรายงานผล (Reporting)  
การรายงานผลเปนการติดตอสื่อสารภายในองคการประเภทหนึ่ง โดยการแสดงเป

นลายลักษณอักษรอย่างเป็นทางการแกผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ใหรับทราบความเปนไป
ของการท างาน ทั้งในสวนของการด าเนินที่ท าอยูหรือความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จ าเปนตอองคกร ซึ่ง
การรายงาน ผลเปนอีกแนวทางหนึ่งในการควบคุมสั่งการการท างานในองคกร จากการศึกษาพบวากลุ
มผู้ของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติบมี
การท าการรายงานผลแบบไมเปนทางการกลาวคือใชการรายงานผลตามงานแตละชิ้นไปโดยมักไมมี
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เอกสารประกอบหรือเปนเอกสารในลักษณะไมเปนทางการและมีใชการเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารในการสงขอความทางจดหมายอีเเล็คโทรนิคหรือ Email หรือการส่งข้อความภาพและ
เสียงผ่านแอพพิเคชั่นมื่อถือ Line เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการส งขอมูลใหกับ
บุคลากรในบริษัทมากกวาการท ารายงานผลโดยรูปแบบของรายงานการท างานตามปกตินั้นมักจะใช
ท ารายงานผลตาม ภาพยนตรที่เขาฉายแบงเปนเรื่องๆ ไป โดยมีทั้งรายงานผลเชิงสถิติ เชน รายไดจาก
การขาย จ านวนผูรวมกิจกรรมฯ และรายงานผลเชิงขอมูลหรือเหตุการณเพ่ือใหทราบปญหาหรือ
ผลส าเร็จ ของงานที่ไดจัดท าขึ้นมากกวา 

การท ารายงานสรุปผลการท างานทางบริษัทเราก็มีบ้างแต่ก็มีไม่มากนักและ
ส่วนมากจะเป็นแบบไมเปนทางการเพราะบางทีก็เปนการเดิน เขามาบอกหรือ
พูดคุยวาท าไดหรือไม แตสวนใหญการรายงานสรุปผลการท างานจะเปนตาม
เรื่องตางๆ ที่ตองการรับทราบมากกกวาเช่น ยอดค่าใช้จ่าย เงินสนับสนุนวา
เรื่องนี้ตองการรูวาไดผลอยางไร ก็โดยการ สอบถามบาง จัดท าเอกสารบาง ส
ง เป น อี เ มล บ า ง  (ธัญญ์ ว า ริ น  สุ ขะ พิสิ ษฐ์  ผู้ ก ากั บภาพยนตร์ และ 
กรรมการบริหาร ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด , สัมภาษณ์, 1 
พฤษภาคม 2559) 

จากการศึกษาพบว่าการท ารายงานสรุปผลและการประเมินผลงานของพนักงาน
และฝ่ายต่างๆของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เป็นการจัดท ารายงานและการประเมินผลของการท างาน
ขององคการเปนสวนที่ท าใหสามารถวัดไดวาการท างานเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม ซึ่งมีความเห็นวา ในการ
ท ารายงานสรุปผลและประเมินความส าเร็จขององคการนั้นมีคอนขางนอยหรืออาจจะไมมีเลยในบาง
กรณี อันเนื่องมาจากหลายๆเหตุผล อาทิ ปริมาณงานที่มากท าให ไมสามารถสรุปผลการท างานใน
รูปแบบของเอกสารได การท างานในหลายสวนตองมีการรอเวลาหรอื รอขอมูลเพ่ือการประเมินงาน
แตสวนใหญขอมูลที่ตองการจะรวบรวมไดลาชา และไมทันกับความ ตองการในการจัดท ารายงาน 
ดังนั้นการรายงานผลสวนใหญที่เกิดขึ้นจะวัดผลจาก รายไดของ ภาพยนตรและการรับรู ของ
ประชาชนตอภาพยนตรแตละเรื่องเปนหลัก 

งบประมาณ (Budgeting)  
งบประมาณเปนการก าหนดค่าใช้จ่ายของแผนงานที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ใน การจัดการและบริหารทรัพยากรของผู้ผลิตภาพยนตร์เพ่ือให เกิดประโยชนสูงสุดกับองคการ 
งบประมาณ ยังถือไดวาเปนอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารและการควบคุมองคการอีกดวยเพราะว่า 
การวางงบประมาณ คือการวางแผนด้านการใช้เงินทุนในการผลิตภาพยนตร์เพ่ือเป็นแนวทางดาน
การเงินที่สามารถใชเพ่ือกระตุนใหทุกฝายในองคกรใหปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวให แลวเสร็จ
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ภายในงบประมาณนั้น ๆ และท าใหผูบริหารสามารถมองเห็นแนวทางในการก าหนด จุดมุงหมาย โดย
การคาดการณอยางมีประสิทธิภาพจากขอมูลที่มีอยู  

จากการศึกษาพบว่าบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่อง แสงศตวรรษ อินเซค 
อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ในสวนของการจัดท างบประมาณนั้น ผูบริหารจะต้องท าการค านวน 
รายไดของภาพยนตรแตละเรื่องที่บริษัทควรจะไดรับทั้งหมด ทั้งจากการฉายในโรงภาพยนตร การขาย
ลิขสิทธิ์ใหน าไปฉายในฟรีทีวีและเคเบิลทีวี และการขายสิทธิ์ให ศูนยเชาและจ านายแผนภาพยนตร
และเงินจากผูสนับสนุนดานอื่น ๆ จากเจาของผลิตภัณฑตางๆ แลวน ามาก าหนดการวางแผนในการใช
จายงบประมาณในการผลิตภาพยนต์และการใช้จ่ายของบริษัทโดยแบงเปนงบประมาณในสวนตนทุน 
ก าไร ของบริษัท เชน คาเชาอุปกร์ต่างในการถ่ายท าหรือการเช่าส านักงาน คาจางพนักงาน ฯลฯ และ
งบประมาณในสวนของการลงทุน ในภาพยนตรแตละเรื่อง เชน ทุนสราง และงบประมาณในการท า
ประชาสัมพันธ ซึ่งผูบริหารจ าเปน ที่จะตองบริหารตนทุนคาใชจายอยางละเอียด และมีการหมั่น
ตรวจสอบคาใชจายอยูตลอดเวลา เพ่ือหาความเหมาะสมของตนทุนและก าไรของบริษัทเพ่ือใหบริษัท
สามารถด าเนินการไดอยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  

เราก็คุมงบประมาณ ใช งบเปนตัวคุมวาภาพยนตรแตละเรื่องเราจะใช
งบประมาณ เทาไหรในการท าโฆษณา การท าการตลาด โดยดูจากภาพยนตร
วาแตละเรื่อง สามารถที่จะท าก าไรไดขนาดไหน และเรื่องไหนนาจะใช
งบประมาณเทาไหร ก็จะมี เกณฑในการตัดสินและประมาณการงบประมาณ
ในแตละเรื่อง (ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ, สัมภาษณ์, 13 
พฤษภาคม 2559) 

จากการศึกษาพบปจจัยดานการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิ ต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการสั่งการจากผูบริหาร
ระดับสูง สูกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงานโดยแยกตามทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB จะ
พบว่าปัจจัยด้านการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ าม
เผยแพร่นั้น ทุกฝ่ายจะต้องท างานสัมพันธ์กันโดยขั้นตอนการสั่งการของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์
มีการสั่งการจากผูบริหารระดับสูง สู กรรมการบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ สั่งงานแบบ
รายบุคคล ท าให เกิดการสั่งการที่รวดเร็วฉับไว โดยอ านาจการสั่งการสูงสุดจะอยู ที่ ประธาน
กรรมการบริหารเพียงผูเดียว และมีกรรมการบริหารในแตละฝายมีอ านาจตัดสินใจในฝายตาง ๆ ของ
ตน ซึ่งบางครั้งท าใหเกิดการกระจายอ านาจนอย และบุคลากรในสวนตาง ๆ ไมมี อ านาจอยางเต็มที่
ในการตัดสินใจ ท าใหเกิดขอเสียคือเกิดความสับสนในการท างาน และเกิดความ ไมชัดเจนในการสั่ง
การและการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการท างานในองคกรมีความเปนกันเองสูง และกลุมผูบริหารยัง
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มีวัยวุฒิไมแตกตางจากกลุมผูท างานมากนัก ท าใหเกิดความไมเด็ดขาดในการสั่งการ แตโดยปกติแล้ว
การท างานและการสั่งการจะเปนการมอบหมายงานใหคิด 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ 
 

จะเห็นได้ว่าปจจัยดานการจัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์
เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ จะมี
ความแตกต่างกันอยู่ที่การจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์ ที่มีความแตกต่างกันของ ขนาดของบริษัท ที่มี
ความแตกต่างกันของการท างานและการแบ่งฝ่ายการท างาน จะเห็นได้ว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่ จะ
สามารถจัดการได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก โดยภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ และ อินเซค อินเดอะ  แบ็ค
ยาร์ด จัดเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กจะมีการบริหารจัดการที่คลายกันคือ จะมีการสั่งงานจากผู้บริหาร
โดยตรงไปในแต่ละฝ่ายงาน โดยที่ในแต่ละฝ่ายงานใน หนึ่งคนอาจจะท างานหลายต าแหน่ง  

โดยภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ จะมีการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์ จะมีการ
กระจายงานไปเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่ของแต่ละงาน แต่ที่แตกต่างไปจากผู้ผลิตภาพยนตร์รายอื่นคือ มี
การจัดตั้งฝ่ายต่างประเทศขึ้นมาเพราะทาง คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ต้องการจะผลิตภาพยนตร์
เพ่ือส่งประกวดเป็นหลัก เลยต้องมีการจัดตั่งฝ่ายต่างประเทศขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานใน
การส่งภาพยนตร์เข้าประกวด และยังดูและงานขายภาพยนตร์เมื่อผู้ประกอบการต่างประเทศสนใจ
น าไปฉายในต่างประเทศและในการแบ่งฝ่ายของบริษัท จะมีการคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับ
หน้าที่และมีความสามารถโดยตรงในการท างาน แต่เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กจึงท าให้มีพนักงาน
น้อยเลยท าให้ในหนึ่งคนอาจจะท าหน้าที่ในการท างานหลายต าแหน่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งภาพยนตร์
เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด จะมีการจัดการความคลายกับภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ 
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ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็ค
ยาร์ด 
 

โดยที่ คุณ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้อ านวยการสร้างและผู้ก ากับ ภาพยนตร์เรื่อง 
อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า ในการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีขนาดเล็กจะ
มีการจัดการที่คล้ายกันในการท างานและการบริหาร แต่จะแตกต่างกันตรงที่ มุมมองของผู้บริหารและ
จุดประสงค์หลักของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ ว่าต้องการอะไร โดยการท างานของพ่ีจะเน้นไปในการ
ผลิตภาพยนตร์ เฉพาะกลุ่มมากกว่าการผลิตภาพยนตร์ในการส่งประกวด ฉนั้นทางบริษัทผลิต
ภาพยนตร์ของพ่ีจึ่งไม่มีส่วนของฝ่ายต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ของบริษัทโดยส่วนมาก ถ้ามี
ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์สนใจในภาพยนตร์ของพี่ พ่ีจะเป็นคนเข้าไปคุยในเรื่องของรายละเอียด
เอง โดยที่ทางพ่ีจะมีการพูดคุยกับฝ่สยการตลาดไปล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วว่า เราจะคิดราคากันอย่างไร 

ในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในการ
บริหารงานของผู้ผลิตภาพยนตร์ เพราะจะมีการร่วมทุนในการท าบริษัทท าให้มีการวางแผนองค์กร 
อย่าละเอียดมีการแบ่งฝ่ายในการท างานอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน 
ที่ไม่มีการทับซ้อนกัน 
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ภาพที่ 4.3 แสดงโครงสร้างการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง อาปัติ 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานของบริษัท สหมลคลฟิล์มนั้นจะมีการแบ่ง
สายงานอย่างชัดเจนและให้อ านาจการตัดสินใจแก่กรรมการบริหารของฝ่ายต่าง ๆ เพราะว่าเนื่องจาก
เป็นองค์กรใหญ่การท างานต้องมีความรวดเร็วและมีความรัดกุมในการท างานเนื่องจาก ทางบริษัทมี
การร่วมทุนจากนักธุรกิจมากมายและนอกจากจะเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์แล้วยังเป็นบริษัทที่มีการ 
บริหารโรงภาพยนตร์ของตัวเองอีกด้วย ดังนั้นในการแบ่งฝ่ายงานและประสานงานเลยมีความชัดเจน
มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะเม่ือเกิดปัญหาแล้วผลระทบต่อบริษัทจะมีมากกว่าบริษัทอ่ืน 

จากการได้ศึกษาถึงการวางแผนองค์กรของทั้ง ผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ 
แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ จะเห็นได้ว่าในการจัดการองค์การของผู้ผลิต
ภาพยนตร์นั้น จะมีการท างานที่คล้ายกันคือ การตัดสินใจส่วนใหญ่ จะเป็นของฝ่ายบริหาร และการ
แบ่งงานจะจ าแนกออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ที่มีผลต่อการท างาน แต่จุดที่แตกต่างกันก็คือ ในการแบ่งฝ่าย
ในการท างานนั้น จะแตกต่างกันตรงที่ แนวทางของผู้ผลิตภาพยนตร์ว่า มีความต้องการไปในทิศทางใด 
ซึ่งจุดนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการวางแผนองค์การของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ และที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ ในการมอบหมายงานในการท างาน บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่จะมีการแบ่งงานที่ชัดเจน
กว่าบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็กก็คือ จ านวนของบุคคลในองค์การ เพราะว่าบริษัทผู้ผลิต
ภาพยนตร์ขนาดใหญ่จะมีพนักงานในการท างานที่มากกว่าจึ่งสามารถแบ่งงานได้อย่างชัดเจนและไม่มี
ความทับซ้อนกันในการท างาน ซึ่งจะต่างจากบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็ก ที่มีพนักงานในการ
ท างานที่น้อยกว่าจึงท าให้การแบ่งหน้าที่ในการท างาน อาจจะเกิดปัญหาได้เนื่องจาก ในพนักงานหนึ่ง
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คนอาจจะท างานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ท าให้คุณภาพของงานออกมาได้ไม่เต็มที่และร่วมไปถึง
กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนที่อาจจะท าให้มีความล่าช้าของการท างาน 

4.1.2.2 ปจจัยดานความสามารถทางวิชาชีพการต่อการบริหารภาพยนตร์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษาพบวาความสามารถทางวิชาชีพ(Media Professional) อันไดแก ผู
ปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ ซึ่งหากทุกสวนงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ      สม
บูรณ สื่อที่ถูกผลิตออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร  ู 
ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้นมีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นเป็นอย่างมากเพราะในกระบวนของการท างานในสาย
อาชีพภาพยนตรหรือมีความสนใจใน ภาพยนตรอยูแลวท าใหเกิดความรูความเขาใจในการท างานด้าน
ภาพยนตร ท าใหงานสวนใหญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตในบางสวนก็ยังมีบุคลากรที่ไม่ตรงกับ
ความสามารถ หรือมีสวนของ บุคลากรที่เปนปญหากับองคกรซึ่งท าใหเกิดความลาชาในการท างานมี
การ แบงงานใหตรงกับหนาที่ แตบางครั้งเขาก็ไมสามารถท าไดตามที่เราตองการท าให เกิดปญหาใน
การท างานซึ่งโดยปกติแลวพนักงานที่ท างานกับเราก็จะเปนคนที่รัก หนัง หรือเรียนมาตรงสายอยูแลว 
เมื่อเกิดปัญหาหรือการแก้ไข บุคคลที่มีความสามารถทางด้านวิชาชีพจะมีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 
และทันเวลา แต่ผู้ผลิตภาพยนตร์หลายท่านกล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้ว ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพไม่จ าเป็นต้องเกิดจากการเรียนมาแต่อาจเกิดถึนจากการผ่านงานมาก็ได้ เช่นผู้ก ากับหลายท่าน
ไม่ได้จบทางด้านภาพยนตร์มาแต่อยู่ในวงการบันเทิงท าให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจทางด้านสายงาน 
อย่างเช่น ผู้ก ากัที่เป็นนักแสดงตลกหลายคน ที่หันตัวเองมาเป็นผู้ก ากับภาพยนต์ ก็ใจประสบการณ์
จากการท างานที่สั่งสมมาในการท างาน 

4.1.2.3 ปจจัยดานผู้รับสารที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

การศึกษาพบวาปจจัยดานปจจัยดานผู้รับสารที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเนื่องจาก ผู้รับสารมีการเปิดรับ
ขาวสารที่มากขึ้นและสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย ได้
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เปิดกว่าง
และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะเห็นได้ว่าจะมีการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคต่อ
การรับชมภาพยนตร์มากมายและเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องมีการปรับตัวและบรับ
เปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผู้รับสารจะมีผลต่อการ
จัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เป็นอย่างมาก จากกรณี เรื่องภาพยนตร์ 
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อาปัติ ที่มีกระแสทางสังคมต่อการตัดสินภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เพราะสื่อใหมไดมีอิทธิพลต
อพฤติกรรมของผูบริโภคในการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างมากขึ้นท าให้เกิดการกดดันต่อภาครัฐใน
การท างาน และการใช้ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ในการควบคุมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสสังคมในภาพยนตร์เรื่องอาปัติ ที่ถูกห้ามเผยแพร่จนตั้งตั้ง
คณะกรรมการรอบที่สองมาตรวจสอบ และอนุญาติให้เผยแพร่ได้แต่ต้องท าการตัดบางช่วงบางตอน
ออกไป ในมุมของผู้บริโภคมองเห็นว่า การก ากับควบคุมดูแลของรัฐ บางทีเป็นการปิดโอกาสทางการ
รับรู้ต่างๆต่อประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่จะเลื่อกและวิเคราะห์เองได้ อีกทั้งประชาชนมองว่าการท า
หน้าที่ของรัฐ บางครั้งไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่วางไว้ และทัศนคติของคณะ
พิจารณาที่แตกต่างกันออกไป บางทีเอาจจะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวนับว่าปจจัยดานเทคโนโลยีที่มี
ผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน 
 
4.2 แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 
 

ในการศึกษาเก่ืยวกับปจจัยที่มีผลตอ แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพรใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ นั้นผูศึกษาเห็นวาควร
ศึกษาสาเหตุของการบริหารภาพยนตร์ทั้งภายในและภายนอกองคการ จนกระทั่งน าไปส ูแนวทาง
แก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพรในประเทศไทย การแก้ไขของผู้ผลิตภาพยนตร์มื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยซึ่งเปนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอก
ภายในองค์การนั้นส่งผลกระทบต่อการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่
ในประเทศไทยและบางปัจจัยส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปยังปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่มี
ผลต่อการ ปรับแก้ไขภาพยนตร์ กลับมาจากปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ การวางแผนด าเนินงานใน
การปรับแก้การเตรียมตัวรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้น กลยุทธ โครงสราง ระบบและกระบวนการ และ
วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอภาพยนตร์  ที่ส่งผลกระทบในการปรับแก้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า 
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องนั้น หลัก ๆ จะเจอปัญหาทางด้านกฎหมายเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อินเซค 
อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ แสงศตวรรษ แต่ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติกลับ มีกระแสสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
จะเห็นได้ว่า อาปัติ ที่ถูกเผยแพร่ได้เพราะแรกกดดันจากสังคมต่อกระทรวมวัฒนธรรม ท าให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถปรับแก้แล้วออกเผยแพร่ได้ 
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4.2.1 ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์

ปัจจัยที่มีผลตอนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อปจจัยที่มีผลตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย คือ 

4.2.1.1 กลยุทธ์ในการผลิตภาพยนตร์ขององค์การ ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ มีแบบแผน
ในการผลิตภาพยนตร์ที่ชัดเจน คือ “ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของภาพยนตร์” โดยทั้ง 3 ผู้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์ จะมีกลยุทธ์ที่คลายคลึงกันโดยหลักๆ คือ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและแสดงออกถึง
ความใส่ใจในทุกขั้นตอนประกอบได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การสรุปเค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์ (Brief Storyboard) คือการสรุป
และท าความเข้าใจในเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่จะถ่ายท าอย่างละเอียดระหว่างผู้ร่วมงานทุกคน 

2) การเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท (Pre-Production) คือ การเตรียม
งานก่อนการถ่ายท า ได้แก่ การเลือกตัวแสดง สถานที่ถ่ายท า สิ่งประกอบฉาก หรือเสื้อผ้า ฯลฯ และ
สิ่งส าคัญที่สุดคือบทภาพยนตร์ ซึ่งขั้นนี้เป็นการเตรียมงานภายในบริษัทก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์จริง 
ซึ่งทางบริษัทใช้เวลาเตรียมการผลิตในแต่ละเรื่องเป็น 5-6 เดือน หรือในบางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นปี ๆ 
กว่าจะสรุปบทได้สมบูรณ์ที่สุด 

เราท าหนังแต่ละปีแค่ไม่กีเรื่อง เราว่าตอนนั้นกลุ่มผู้บริโภคต้องการอะไร
และอะไรเป็นกระแสของหนังในช่วงเวลานั้น ๆ และหนังประเภทไหนที่
หายไปจากตลาดภาพยนตร์ เราจะวางโครงเรื่องและไปคุยกับนายทุนว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีหน้าหนังเป็นอย่างไร และมีการวางตัวผู้ก ากับไว้ 
และตัวนักแสดงไว้ล่วงหน้าก่อนท าภาพยนตร์แล้วค่อยวางแผนกันว่าจะ
ไปในทิศทางไหน (ขนิษฐา ขวัญอยู่ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อาปัติ , 
สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 

3) การถ่ายท าภาพยนตร์  (Production) คือ การถ่ายท าภาพยนตร์ใน
รายละเอียดทั้งหมด ตามท่ีได้คิดวางแผนกันและตกลงกันไว้แล้ว เป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจในรายละเอียด
อย่างมากเพราะทุกการท างานในแต่ละส่วนจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด กระบวนการนี้เองที่ ท าให้
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ให้ความใส่ใจและรักษาความเป็นมืออาชีพโดยจะไม่ยอมลด
ราคาค่าผลิตภาพยนตร์ลงมาอย่างเด็ดขาด เพราะจะไม่ยอมลดคุณภาพทีมงานด้านการผลิตลงอย่าง
เด็ดขาด จุดนี้บอกถึงความเป็นสากลของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ทั้ง 3 บริษัทอย่างชัดเจน 
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4) การผลิตขั้นสุดท้าย (Post Production) คือ การน าชิ้นงานที่ได้ถ่ายท าไว้
แล้วมาตัดต่อให้เป็นเนื้อเรื่อง ใส่เทคนิคต่าง ๆ ใส่เสียง เพ่ือให้เป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะน า
ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ทั้งในและนอกประเทศ  

4.2.1.2 วัฒนธรรมภายในองค์กร จากการศึกษาพบว่าบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์
ทั้ง 3 บริษัท มีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เหมือนเครือข่ายครอบครัว โดยรวมแล้วการบริการงานแบบ
ครอบครัวนี้ท าให้วัฒนธรรมภายในองค์กรมีความสามัคคีอย่างมาก ทุกคนไม่ว่าจะอยู่แผนกไหนหรือ
ส่วนรับผิดชอบอะไรจะต้องรับประทานอาหารรวมกันในตอนกลางวันและในบางครั้งอาจเป็นตอนเย็น
อีกมื้อหนึ่งด้วย การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรเช่นนี้ท าให้การท างานในแต่ละฝ่ายง่ายดายยิ่งขึ้น 
อาจเป็นเพราะความเป็นกันเองที่น าหน้ามาก่อนเรื่องงาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ โดยไม่กลัวว่าจะผิดพลาดตรงจุดไหน ท าให้พนักงานรู้สึกว่าเค้าที่ครอบครัวเดียวกันและเป็น
หนึ่งในบริษัท 

จากการศึกษาปัจจัยภายในองค์กรของบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัทเรา
สามารถวิเคราะห์ถึง ปจจัยที่มีผลตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่
ในประเทศไทย ดังนี้ 

1) บุคลากรบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัท มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีระบบ มีการคัดเลือกบุคคลที่ไอเดียและความสามารถโดยไม่ค านึงว่าจะต้องเกรดเฉลี่ยดี
หรือจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง และอีกอย่างที่ท าให้บุคลากรของบริษัทมีความแตกต่างออกไปคือ 
ระบบการท างานจะมีการสอนงานกันจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งท าให้ภาพยนตร์ของบริษัทมีคุณภาพคงที่ท าให้
เกิดประสิทธิภาพ 

2) เทคโนโลยี  (Technical) เช น อุปกรณ เครื่องมือต่างๆในการผลิต
ภาพยนตร์ขององคการซึ่งมีสวนส าคัญในการท างานที่จะชวยให้การท างานมีความสะดวกสบายมากขึ้น
รวมไปถึงการประสานงานต่าง ๆ ท าให้เกิดความรวดเร็วฉับไวในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการพัฒนาทางดานการสื่อสารและ การวางระบบงานซึ่งองคกรที่มี
อุปกรณที่มีความทันสมัยและใชประโยชนไดอยางครบถวนยอมจะ ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานไดโดยงาย  

จากการศึกษาพบวาเทคโนโลยีในการท างานของทางบริษัทมีความเพียงพอ
ต่อความตองการของพนักงาน โดยบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์พยายามที่จะพัฒนาศักยของบุคลากรและ
ศักยภาพของเทคโนโลยีใหทันสมัยและทันตอความตองการของพนักงานเนื่องจากในปจจุบันนี้การใช
เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารสามารถ ชวยลดตนทุนในดานเวลา และรายจายของบริษัทได
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โดยเฉพาะในฝายเทคนิคที่ตองมีการพัฒนา อยู เสมอ โดยผูบริหารมองวาอนาคตของการด าเนินธุรกิจ
นั้นจ าเปนที่จะตองน าเทคโนโลยีเขามา ผนวกดวยเพือ่ใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  

ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่คอนขางจะเพียงพอต่การใช้งานไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิตต่างๆท่ท าให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
แต่ท างานได้มีศักยภาพที่สูงขึ้นท าให้สามารถผลิตภาพยนตร์ได้ง่ายขึ้น 
เพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถผลิตภาพยนตร์ได้ 
นอกจากนั้นเรายังใชเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้อีกด้วยไม่ว่าจะ
เป็นการประชุที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็สามารถประชุมกับทีมงานได้หรือการ
ส่งข้อความสื่อสารหรือสังงานผ่าน แอพพิเคชั่น line หรือ facebook 
ติดตอกันระหวางท างานท าใหไดขอมูลที่รวดเร็วและไมตองเสียเวลาเดิน
ไปเดินมาเพ่ือคุยกันสวนงานตาง ๆเราก็สามารถใชอีเมลเพ่ือสงขอมูล
และท าใหเขาใจกันไดเร็วขึน ไมตอง เสียเวลาสงเอกสาร (อภิชาติพงศ์ วี
ระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง แสงศตวรรษ , สัมภาษณ์, 16 
พฤษภาคม 2559) 

ทั้งนี้คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ อินเซค อินเดอะ แบ็ค
ยาร์ดและโดย คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ ไดกลาวเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ว่า 
เทคโนโลยีท าใหการท างานสะดวกขึ้นและเปนสื่อหนึ่งที่มีคนสนใจคอนขางมากโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วท าให ตองมีการพัฒนาศักยภาพของเราอย ูเสมอห้ามหยุดนิ่ง
เพราะเทคโนโลยีไปเราเท่าไหร่เราก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นและในอนาคตมันก็จะเปนอีกชอง
ทางหนึ่งในการหารายไดใหกับบริษัทดวยไม่ว่าจะเป็นการใช้ channel ทาง youtube เราจึงมีสวน
งานที่เก่ียวของกับดานนี้มารองรับการ ท างานซึ่งในอนาคตคงมีการขยายออกไป 

3) บุคลากรที่มีความสามารถดานสื่อหรือความสามารถทางวิชาชีพในการ
ผลิตภาพยนต์ (Media Professional) อันไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ ซึ่งหากทุกสวนงาน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมบูรณ สื่อที่ถูกผลิตออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพ
มากท่ืสุดโดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร ู ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้น ๆ  

จากการศึกษาปจจัยแวดลอมภายใน บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัท 
กพบวา บุคลกรสวนใหญมีความสามารถในสายอาชีพภาพยนตรหรือมีความสนใจใน ภาพยนตรอยู
แล้วท าใหเกิดความรูความเขาใจในการท างานดานภาพยนตร ท าใหงานสวนใหญเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ แตในบางสวนก็ยังมีบุคลากรที่ไม่ตรงกับความสามารถ หรือมีสวนของบุคลากรที่เป็น
ปัญหากับองคกรซึ่งท าใหเกิดความลาชาในการท างานโดย  
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เรามีปญหาบางดานบุคลากร เราพยายามใหทุกคนไดท างานในสิ่งที่ตัวเองถนัด 
แบงงานใหตรงกับหนาที่ แตบางครั้งเขาก็ไมสามารถท าไดตามที่เราตองการท า
ให เกิดปญหาในการท างาน ซึ่งโดยปกติแลวพนักงานที่ท างานกับเราก็จะเป
นคนที่รัก หนัง หรือเรียนมาตรงสายอยูแลว การท างานของเขาก็ไมคอยจะ
ประสบปญหา อะไร นอกจากวาเขาจะท าไมไดไมอยากท า ก็เขามาคุยกันว
าอยากท าอะไรเราก็ จะใหเขาลองท า (พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้ควบคุมการผลิต 
เรื่อง แสงศตวรรษ, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) 

4.2.1 ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอกเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม

เผยแพร่ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปจจัยที่มีผลตอแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย จากการสัมภาษณบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัท ปจจัยภายนอก
ที่มีผลกระทบตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
ประกอบไปดวย ปจจัยแวดลอมภายนอกหลายประการ ซึ่งสามารถแบงได ดังนี้  

1. ปจจัยทางสังคมและการเมือง (Social and Political Pressures) เปนปจจัย
ที่ สงผลโดยตรงตอการด าเนินงานของผู้ผลิตภาพยนต์และขององคการโดยเฉพาะเรื่องในทางกฎหมาย
เขามาบังคับหรือปญหาทางดานการเมืองตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานยอมท าใหการ
บริหารงานตาง ๆ ของ องคกรมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาพบวาปจจัยทางดานสังคม
และการเมือง เปนปจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ เขามามีสวนเกี่ยวของกับแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์
ในสวนของกฎหมายที่รัฐคุ้มครอบผู้บริโภคโดยมีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 มี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ในการพิจารณาการปรับแก้ และประเด็นอะไรที่ต้องให้ความส าคัญต
อการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย มีข้ันตอนในการด าเนินงานดังนี้ 

ในการพิจารนาภาพยนตร์เรามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนจากระบบตรวจพิจารณาภาพยนตร์ (รวมทั้งหนัง สาร
คดี ละคร ที่อาจอยู่ในรูปของหนังภาพยนตร์หรือตัวฟิล์มภาพยนต์ไม่ว่าจะ
เป็น ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม) ต้องถูกมาจัดการแบ่งแยกตามประเภทของ
ภาพยนตร์และเรทของภาพยนตร์ที่ก าหนดไว้ (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส านัก
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , สัมภาษณ์ , 9 
พฤษภาคม 2559) 
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จากการศึกษาพบว่าในการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของกระทรวง
วัฒนธรรมจะถูกแบ่งภาพยนตร์ไว้เป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควร
ส่งเสริมให้มีการดู 2) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและ
วุฒิภาวะตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 4) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 5) 
สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ า
กว่า 20 ปีดู (ยกเว้นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) และ 7) ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร. ( 12 สิงหาคม 2552 ). ก าหนดสัญลักษณ์เรตติ้งทั้ง 7 ประเภท (ไทยรัฐ, 
สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/edu/25775) ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นผู้ตรวจพิจารณาและก าหนดประเภทภาพยนตร์ว่าอยู่ในประเภทใด ทั้งนี้
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องท าการยื่นเรื่องขอพิจารณาจัดเรทภาพยนตร์ และเป็นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวภาพยนตร์โดยจะมีขันตอนต่างๆดังนี้  

ขั้นที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ดูหนังร่วมกัน  
ขั้นที่ 2 ถกประเด็นกันว่ามีส่วนไหนหรือไม่ที่อาจท าให้หนังตกไปอยู่ในเกณฑ์ 

“แบน” (กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์) หรือมีส่วนไหนหรือไม่ที่จะท า
ให้หนังไปอยู่ในเรต “ควรสนับสนุนให้ชม” จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะได้รับแบบสอบถามให้กรอก
ว่าหนังเรื่องนั้นๆ มีความรุนแรงทางพฤติกรรม, เพศ และการใช้ภาษาท่ีเสี่ยงต่อเยาวชนในระดับไหน  

ขั้นที่ 3 เมื่อลงคะแนนเสร็จ จะท าการรวบรวมคะแนนโดยเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคะแนนที่ได้จะออกมาเป็นรหัส ตัวอย่างเช่น หากหัวข้อที่ว่าด้วย “มีฉากการ
ดัดแปลงสิ่งรอบข้างให้เป็นอาวุธ” มีคนติ๊กว่าไม่มีเลย 1 คน น้อย 4 คน ปานกลาง 2 คน และมาก 0 
คน กลุ่มหนาแน่นจะอยู่ที่ “น้อย” และหากรวมเข้ากับข้อต่าง ๆ ในหมวดความรุนแรงแล้ว กลุ่ม
หนาแน่นยังอยู่ที่ “น้อย” อยู่ ระดับความรุนแรงก็จะได้รหัสเป็น 1 (รหัสที่ว่าจะเป็นดังนี้ คือ ไม่มี = 0, 
น้อย = 1, ปานกลาง = 2, และ มาก = 3)  

ขั้นที่ 4 – รวมรหัสจากหมวดความรุนแรง การใช้ภาษา และเพศ ตามล าดับ 
ว่าออกมาเป็นแบบใด ยกตัวอย่างเช่น ‘รัก/สาม/เศร้า’ ได้รหัสความรุนแรง 1 การใช้ภาษา 2 และ
เรื่องเพศ 1 นั่นหมายความว่า ‘รัก/สาม/เศร้า’ ได้เรต น 15+ (ผู้ชมอายุต่ ากว่า 15 ปี ควรได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ปกครอง)  เมื่อกฎกระทรวงตามมาตรา 27 ได้ประกาศออกใช้  และเมื่อเจ้าของหนัง
น าหนังมาตรวจพิจารณา  และได้เรตไปแล้ว จะต้องติดเรตที่ได้นี้ ให้เห็นชัดเจนในบริเวณโรงหนัง  ซึ่ง
ผู้ที่จะเข้าไปชมจะเห็นได้  ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ผู้ดูที่มีอายุไม่เหมาะสมเข้าไปชมหนังที่ไม่เหมาะกับอายุตน นี่
ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องปฏิบัติตามกันทุกครั้งก่อนที่ภาพยนตร์จะถูกฉาย 
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โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ จะมีการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
โดยเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายอาชีพ ผู้ที่จะมาท าการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เหล่านี้ก็
ได้แก่ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ชุดใหม่ล่าสุดที่เพ่ิงได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์แห่งชาติ อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส านักพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 

โดยการเซ็นเซอร์หนังจะกระท ากันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทุกวัน
อังคาร พุธ และพฤหัสบดีซึ่งจากเดิมที่คณะกรรมการเซ็นเซอร์หนัง จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 
11 คน โดยมีต ารวจเป็นแกนน า และมีตัวแทนมาจากภาคส่วนอื่นๆ อาทิ กรมศาสนา สมาคมสมาพันธ์
ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ขณะที่คณะกรรมการชุดใหม่นี้ จะมีประมาณ 5 ชุด ชุดละ 5-7 คน ซึ่ง
ตามกฎหมายนั้น ระบุให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยต้องมีอัตราส่วนของข้าราชการ ไ ม่
เกิน 4 คน และ เอกชน ไม่เกิน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการจะเลือกมาจากผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ก็มีส่วนในการในการพิจารณาการ
ปรับแก้ หรือไม่อนุญาติห้ามฉายภาพยนตร์ใทประเทศไทย และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ปจจัยทาง
สังคมจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารมากข้ึน มีความนึกคิดและแสดงออกมาก
ขึ้นท าให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการปรับแก้ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างเรื่อง อาบัติ จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์
เรื่องนี้มีกระแสทางสังคมค่อนข้างมากยิ่งบอกกับการเปิดรับข่าวสารที่ร่วดเร็วและมีการแสดงความ
คิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดีย เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสการกดดันจากสังคมไปสู่ คณะกรรมการ
เซ็นเซอร์ นี่เป็นอีกหนึ่งที่เห็นได้ชัด 

ในเรื่องอาปัติ คณะกรรมการชุดแลกไม่อนุญาติให้ฉายเนื่องจาก มีภาพที่ไม่
เหมาะสม และมีการเรียกร้องจากคณะสงฆ์ ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สมควรฉายเพราะบ่อนท าลาย
ศาสนา แต่กระแสของสังคมค่อนข้างแรง ทางคณะกรรมการจึงได้ จัดการพิจารณากันอีกครั้ง และ 
เชิญผู้มีคุณวุติทางด้านต่างมาพิจารณากันอีกที และมีข้อสรุปที่จะให้ฉาย แต่ต้องมีการปับแก้ภาพ
บางส่วนออก (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง อาปัติ, สัมภาษณ์, 
9 พฤษภาคม 2559) 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส าคัยในการปรับแก้ภาพยนตร์มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานเพ่ือพิจารณาปรับแก้ภาพยนตร์เป็นไปตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกกฏหมายไว้ โดย
ยึดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นตัวปฏิบัติ ในการอนุญาตฉายและ
การจัดเรทภาพยนตร์ จากการศึกษายังพบอีกว่า ปัจจัยทางด้านสังคมมีส่วนในการปรับแก้ภาพยนตร์
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ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจาก ผู้บริโภคมีการเปิดรับที่มากข้ึนและมีการตัดสินใจในการบริโภคมาก
ขึ้นท าให้เกิดกระแสทางสังคมซึ่งส่งผมกับการปรับแก้ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก 

อย่างเรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ซึ่งถูกห้ามฉายเป็นเวลา 5 ปี ทาง
เราจึงท าเรื่องขออุทธรณ์ชั้นศาล หลังร่วมฟังการพิจารณาคดีขอให้เพิกถอน
ค าสั่งแบนหนัง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ครั้งแรกที่ศาลปกครอง หลัง
หนังโดนแบน 5 ปี โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นให้ชนะคดี และตัว
หนังได้เรท 20+ ตามที่ผู้สร้างยื่นขอไว้แต่แรก พร้อมให้คณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท 
ส าหรับการตัดสินจริงโดยองค์คณะตุลาการเจ้าของส านวนจะมีมติตัดสิน 
พร้อมอ่านผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นี่ก็เกิดจากกระแสสังคมที่มีการ
เปิดกว้างมากขึ้นท าให้มีผลต่อการปรับแก้ภาพยนตร์  (ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์และ กรรมการบริหาร ภาพยนตร์เรื่อง อิน
เซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด, สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559) 

การที่ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลโดยการอกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในปจจุบัน เนื่องจากภาพยนตร์ถือเป็นอีกสื่อหนึ่งที่แพร่หลายและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้ง่ายท าให้ต้องมีการควบคุมดูแลในส่วนของตัวภาพและเนื้อหาของภาพยนตร์ ให้ไม่ผิดใน
ด้านของจารีตประเพณีและ วัฒนธรรม ทั้ งนี้การใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมภาพยนตร์ทั้ ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศนั้น ในทัศนะของผูบริหารองคการภาพยนตรนั้นจะให้ความส าคัญ
ทางด้านแรงกดดันทางสังคมและการเมืองเป็นอย่างมาก คือระเบียบข อบังคับในการพิจารณา
ตรวจสอบภาพยนตรหรือการเซ็นเซอรภาพยนตรเนื่องจากการพิจารณามีมาตรฐานไมแนนอนรวมถึง
มาตรฐานของค าวา “ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ท าใหผูสรางภาพยนตรต้องมีการบวนการคิด
ในการสื่อสารทางด้านภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ภาษาและการใช้ภาพเพ่ือสื่อความหมาย
มากขึ้นท าให้ไมสามารถท างานตามมาตรฐานของการผลิตภาพยนต์ขไดชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแรงกฏ
ดันจากฝายตาง ๆ เชน แพทยสภา สถาบันสงฆ เข้ามามีส่วนในการพิจารณาคดีหรือการแสดงความ
คิดเห็นท าให้การท างานของผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องมีความรัดกุมในการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
มากขึ้นไม่ให้ผิดจากหลักความเป็นจริงต่อสังคม หรือในบางกรณีเกิดจากการที่มาตรฐานการพิจารณา
ของคณะกรรมการไมชัดเจนท าใหผ ูประกอบการไมสามารถท างานไดอยางมัน่ใจ 

ในสวนของกฎหมายและเรื่องการประทวงดานตาง ๆ ในตอนนี้ดูเหมือนว่า
จะมีมาก ขึ้นเปนกระแสไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญที่เกี่ยวของกับ
เขาท าใหการท างานยากขึ้นและมีผลตอเรื่องมาตรฐานการเซ็นเซอรใน
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ปัจจุบันยังไมมีมาตรฐาน ที่แนนอน ท าใหเราไมสามารถน าเสนอผลงานได
อยางเต็มที่ เกิดการปดกั้น จนบางครั้งก็ดูเหมือนไรเหตุผล แตเราก็ตอง
ปฏิบัติเพ่ือใหสามารถฉายได โดยให ประชาชนเปนผูตัดสิน (ขนิษฐา ขวัญ
อยู่ ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรื่อง อาปัติ, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 

2. ปจจัยด านเศรษฐกิจ เช นการควบคุมจากเจ าของทุนปจจัยด านความ
เปลี่ยนแปลงของคาเงินและอีกหลายๆ ปจจัยซึ่งปจจัยเหลานี้ยอมกอใหเกิดผลต่อแนวทางแก้ไขเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เพราะว่า ผู้ร่วมทุนจะมีผลต่อการปรับแก้เป็นอย่างมาก ในแนวทางการ
แก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เราต้องค าถึงถึงผู้ร่วมทุนในการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
พันธมิตรทางการคาเหลานี้ท าใหการด าเนินงานของ บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ในการมีพันธมิตรทาง
ธุรกิจจะท าใหการบริหารงานองคกรมีความยากล าบากขึ้น เนื่องจากตองค านึงถึงผลประโยชนของ
พันธมิตรทางธุรกิจควบคูไปกับการท างานดวย โดยเฉพาะหากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการ ท างานด
วยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการตัดสินใจลาชา และท าใหการท างานชาลงเพราะในกระบวนการ
แก้ไขภาพยนตร์ ต้องอาศัยความรวดเร็วในการปรับแก้งานเพราะถ้าเกิดการล่าช้าก็จะท าให้มีการเสีย
ค่าใช้จ่ายมากขึ้นในส่วนงานอ่ืน จากการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทยจะมีขั้นตอนในการด าเนินการอปรับแก้ภาพยนตร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  

1) คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ท าหน้าที่การจัดเรตติ้งจึงต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสื่อภาพยนตร์ที่เป็นทั้งสื่อมวลชนและผลงานศิลปะ ขณะเดียวกันสื่อภาพยนตร์ยังเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ท าให้คนได้รับรู้ทัศนคติของผู้สร้างได้ในเวลาอันรวดเร็วการควบคุมจึงต้องกระท าภายใต้
ความเข้าใจและความต้องการของผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารด้วย การจัดเรตติ้งถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการให้สิทธิการ
สื่อสารในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในสังคมประชาธิปไตยเพ่ือให้เหมาะกับสภาพสังคม 

2) ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทุกคนมีส่วนใน
การปรับแก้ภาพยนตร์ทั้งหมด เพราะเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกันตาม
สคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกและเทคนิคพิเศษภาพ การเชื่อมต่อ ภาพ/
ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง เพ่ิมเติม อีกก็ได้ อาจมีการน าดนตรีมาประกอบ 
เรื่องราวเพ่ือเพ่ิมอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะด าเนินการอยู่ในห้องตัดต่อ มีเฉพาะ 
คนตัดต่อ (Editor) ผู้ก ากับภาพยนตร์และช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ๆ 
ในการปรับแก้ภาพยนตร์ คือ 



71 
 

ผู้อ านวยการผลิต (Producer) ผู้อ านวยการผลิตเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด นับตั้งแต่การวางแผน การถ่ายท า หลังการถ่ายท า เพ่ือให้การผลิต
ภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสมบูรณ์ที่สุด 

ผู้ก ากับภาพยนตร์ (Film Director) ผู้ก ากับภาพยนตร์ มีหน้าที่ในการท า
ความเข้าใจบทภาพยนตร์ เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นผู้ที่ควบคุม
งานผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดภายใต้การดูแล ของผู้อ านวยการผลิตภาพยนตร์ 

ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) ฝ่ายกฎหมายท าหน้าที่ ในการท า
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งได้แก่การท าสัญญาเช่าลิขสิทธ์ การเช่าเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ การท าประกันภัย ฯลฯ 

คนตัดต่อ (Editor) ก็คือผู้ที่ท าหน้าที่ตัดต่อภาพ ท าหน้าที่น าภาพจากฟิล์มที่
ถ่ายท ามา มาร้อยเรียงให้เป็นภาพยนตร์ ตามบทภาพยนตร์หรือ สตอรี่บอร์ด (Story Board) คือ การ
เขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์หรือหนังแต่ละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่
จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด
และแต่ละอย่างนั้นมีล าดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน-หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน 
เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้าง ที่มีอยู่ แต่ใช่ว่าผู้ตัดต่อจะต้องตัด
ต่อตามบท ผู้ตัดต่อสามารถใส่เทคนิคต่างๆ หรือว่าเสนอวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปได้ แต่ต้องเล่าใน
สิ่งที่ผู้ก ากับต้องการน าเสนอแต่ผู้ตัดต่อภาพก็ต้องรู้วิธีการเล่าเรื่องให้มีความต่อเนื่อง รู้จังหวะว่า
จังหวะไหนที่ควรจะตัดภาพนี้ เปลี่ยนไปอีกภาพหนึ่ง ไม่ให้สะดุด 

ในการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆคือ ผู้อ านวยการผลิต ผู้ก ากับภาพยนตร์ ฝ่าย
กฎหมาย คนตัดต่อ ทั้ง 4 คนนี้จะท างานประสานกันในการปรับแก้ไข
ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ เพราะในการปรับแก้ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ ในเรื่องของ กฏหมาย เนื้อเรื่องภาพยนตร์
และการล าดับภาพ เข้ามาประกอบกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ที่ว่า ทาง
คณะกรรมการเซ็นเซอร์ มีให้ปรับแก้อะไรในส่วนไหนบ้าง เช่น การตัด
ภาพบางภาพออก การตัดเสียงบางเสียงออก หรือการเปลี่ยนสีภาพ 
(ปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต เรื่อง อาปัติ , สัมภาษณ์ , 9 
พฤษภาคม 2559) 
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ในการปรับแก้ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ ทางคณะกรรมการเซ็นเซอร์ ให้มีการ
ตัดภาพบางภาพออก เพ่ือที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ เมื่อเราได้รับอนุญาตให้การแก้ไขมาทางเราจะ
เรียกทีมงานหลัก ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุม โดยหลักๆจะเป็น ผู้อ านวยการผลิต ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ ฝ่ายกฎหมาย คนตัดต่อ เพ่ือมาหาทางแก้ไขตามที่คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ต้องการ โดย
เหตุผลที่ต้องให้ 4 คนนี้เข้ามามีส่วนในการแก้ไข เพราะว่า ผู้อ านวยการผลิต จะรู้รายละเอียดของ
ภาพยนตร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการตกลงของผู้รวมทุ่น หรือ นายทุน และการใช้งบประมาณ เพ่ือเผื่อ
มาการถ่ายเพ่ิมเพ่ือแทนภาพที่ตัดออก ผู้ก ากับภาพยนตร์ เป็นคนที่จะรู้หน้าหนังดีที่สุด และจะรู้ว่าถ้า
เอาภาพนี้ออกควรเอาอะไรมาใส่แทน ส่วน คนตัดต่อ เราต้องให้เค้าใช้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
ในการล าดับภาพให้มีความกลมกลือ ที่สุดและ นักกฏหมายจะเป็น คนคอยตรวจอีกที่ว่าสิ่งที่เรา
ปรับแก้นั้นตรงกับที่ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ต้องการหรือไม่ 

โดยคุณ เจ้ย อภิชาติ พงษ์ ได้กล่าวว่า ส าหรับเรื่อง แสงศตวรรษ ทาง
คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ได้มรการขอให้ตัดภาพบางภาพออก เพ่ือที่จะสามารถท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้
ถูกเผยแพร่ได้ แต่การปรึกษากับทีมงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ อ านวยการผลิต ผู้ก ากับภาพยนตร์ คน
ตัดต่อ เรามองเห็นว่าถ้าตัดภาพเหล่านั้นออกไปแล้ว หน้าหนังที่เราต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปเราจึงตัดสินใจไม่ท าการปรับแก้ภาพยนตร์ท าให้เราไม่สามารถเผยแพร่ได้ แต่
จุดประสงค์หลักๆของทางเราคือการผลิตภาพยนตร์เพ่ือการส่งประกวดในระดับโลกอยู่แล้ว และผู้ร่วม
ทุนของเราก็มีวัตถุประส่งค์เดียวกัน จึ่งไม่ได้ปรับแก้ภาพยนตร์ 

อย่างเรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ของคุณ กอล์ฟ ธัญวาลิน คุณกอล์ฟ 
ธัญวาลินได้กล่าวว่า ในกระบวนการปรับแก้ของพ่ี หลักจะมีพ่ีกับ คนตัดต่อ และนักกฏหมาย เพราะ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ พ่ีเป็นทั้ง ผู้อ านวนการผลิตและผู้ก ากับภาพยนตร์ ในการปรับแก้ของพ่ี ก็เป็นไปตาม
กระบวนการของทางณะกรรมการเซ็นเซอร์ โดยท าการตัดภาพบางภาพออก ในการปรับแก้นั้น พ่ี
อาจจะได้เปรียบกว่าภาพยนตร์เรื่องอ่ืนคือ พ่ีเป็นผู้อ านวยการผลิตและผู้ก ากับภาพยนตร์ พ่ีจึงมี
อ านาจในการตัดสินใจเต็มที่ เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเงินทุนการผลิตของพ่ีเอง และมีนักกฏหมาย 
เป็นคนคอยดูอีกทีว่าตรงกับสิ่งที่ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ได้บอกมาหรือไม่  

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการปรับแก้ของภาพยนตร์ จะมีแนวทางแก้ไขที่
แตกต่างกันแต่จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้อ านวยการผลิต ผู้ก ากับภาพยนตร์ ฝ่าย
กฎหมาย คนตัดต่อ เพราะจากการศึกษาความรับผิดชอบและหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ มีส่วนส าคัญใน
การปรับแก้ไขภาพยนตร์ (มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ , สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2559) ผู้ที่ได้รับรางวัล บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมการประกวดภาพยนตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 
จากเรื่อง โลกทั้งใบให้นายคนเดียว ได้ให้ความเห็นว่า  
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ความรู้เรื่องการสร้างภาพยนตร์เป็นพ้ืนฐานแรกที่ อ านวยการผลิต ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ ฝ่าย คนตัดต่อ ต้องท าความเข้าใจ เนื่องจากค าศัพท์และคุณสมบัติรวมทั้งกระบวนการ
บางอย่าง จะเป็นจุดส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอหรือภาพยนตร์ เพราะ
การตัดต่อภาพยนตร์ คือการล าดับภาพจากภาพยนตร์ที่ถ่ายท าไว้ โดยน าแต่ละฉากมาเรียงกันตาม
โครงเรื่อง จากนั้นใช้เทคนิคการตัดต่อให้ภาพและเสียงมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ได้
ภาพยนตร์ที่เต็มรูปแบบ ถือได้ว่าการตัดต่อภาพยนตร์เป็นขั้นตอนส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้าง
ภาพยนตร์ก่อนการน าไปเผยแพร่  

จากการศึกษาพบว่าการวางโครงเรื่องเป็นการวางแผนว่าต้องการให้
ภาพยนตร์ออกมาแนวใหน เรื่องราวมีล าดับเป็นอย่างไร ซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดจะอ้างอิงจากบท
ภาพยนตร์เป็นหลัก หลังจากนั้นจะรวบรวมสิ่งที่คิดออกมาวางโครงเรื่องอย่างคร่าวๆแล้ววาดเป็น
รูปร่างขึ้นมาโครงสร้างนี้เรียกว่า “สตอรี่บอร์ด (Story Board)” การจัดเตรียมภาพยนตร์ เป็นขั้นตอน
ต่อจากการวางโครงเรื่องซึ่งเราจะเตรียมไฟล์ภาพยนตร์ที่รวบรวมไว้หรือถ่ายท าเก็บไว้เป็นซ็อด ๆ มา
ประกอบกันเป็นเรื่องราวตาม สตอรี่บอร์ด (Story Board) โดยเรียงล าดับตามเหตุการณ์ วัน เวลาและ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ดังที่ตั้งไว้ ท าการตัดต่อภาพยนตร์เป็นการน าไฟล์ภาพยนตร์ที่เตรียมไว้มาตัดต่อและ
เพ่ิมเทคนิคต่าง ๆ เข้าไป เช่น เทคนิคการเปลี่ยนฉาก เทคนิคการเร่งความเร็วให้ภาพยนตร์ ฯลฯ 
เพ่ือให้ภาพยนตร์สมบูรณ์และเป็นไปตาม สตอรี่บอร์ด (Story Board) ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ การ
แปลงไฟล์ภาพยนตร์เพ่ือน าไปเผยแพร่ ขั้นตอนสุดท้ายในการน าไฟล์ภาพยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วมา
แปลงเป็นไฟล์วิดีโอ จากนั้นน าไปบันทึกเป็นสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไป
เผยแพร่ต่อไป 

แนวทางแก้ไขของภาพยนตร์ เรื่องแสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด 
และ อาปัติ ในการแก้ไขภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษนั้น จากที่มีมติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ลงความเห็นว่าสมควรให้มีการตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกทั้งสิ้น 4 ฉาก 1) ฉากพระเล่น
กีตาร์ 2) ฉากที่หมอสองคนดื่มเหล้าในโรงพยาบาล 3) ฉากอวัยวะเพศของหมอแข็งตัวในโรงพยาบาล 
โดยไม่ได้มีกิจกรรมทางเพศใดๆ และ 4) ฉากที่หมอก าลังจูบแฟนสาวอยู่ในห้องล็อกเกอร์จากกรณี
ภาพยนตร์ เมือ่ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางทีมงานได้ท าการประชุมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก ากับทั้ง 6 
ท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มาสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขบัญหาในครั้งที่ 
ทางผู้ก ากับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า เราจะไม่ท าการปรับแก้ไข ฉาก
ทั้งหมด 4 ฉากเพราะว่าจ่าเราตัดฉากพวกนี้ออกไป หน้าหนังของเราจะไม่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน และอีกอย่างโดยจุดประสงค์หลักของการท าภาพยนตร์ในครั้งนี้แล้ว เพ่ือการส่งภาพยนตร์ไป
ฉายในของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” ในโอกาสเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองของวันคล้ายวันเกิด
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ครบรอบ 250 ปีของโมสาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย กรุงเวียนนา เป็นปีของโมสาร์ทโดยที่ประเทศ
ออสเตรีย โดยทั้งนี้ในการตัดสินใจไม่ปรับแก้ไขไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อผู้ผลิตภาพยนตร์ ถึงแม้จะ
เป็นการร่วมทุนจากต่างประเทศ เพราะจุดประสงค์หลักของการร่วมทุนไม่ได้มองด้วยผลก าไร แต่เป็น
การเข้าไปฉายในของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” มากกว่า โดยจะมีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่อง 
อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ตรงที่ จุดมุ่งหมายของการผลิตภาพยนตร์ว่าต้องการอะไร  ใน
ส่วนของภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ดนั้น มีมติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ลงความเห็นว่ามีขัดต่อศีลธรรมอันดี เช่น มีฉากที่ลูกฝันว่าฆ่าพ่อตัวเอง รวมทั้งยังมีฉาก
ลามกอนาจาร เช่น คนใส่ชุดนักศึกษามีเพศสัมพันธ์กัน ซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยแนวทางในการแก้ไข
ของภาพยนตร์ในเรื่องนี้ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ ให้ความเห็นว่า เหตุผลที่ท าการ
ตัดฉากดังกล่าวออก เพราะมองว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการขอเรท 20 เพราะมีความเห็นว่าผู้ที่เข้ามาชม
ภาพยนตร์ จะมีทัศนคติและมีความคิดที่แยกแยะในด้านเน้อหาได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร โดยจริง  ๆ 
แล้วเรามีความพยายามปรับแก้โดยไม่ตัดฉากดังกล่าวออกแต่เป็นการ ใส่ข้อความไปในภาพพยนตร์
แนวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรใช้วิจารณญานในการรับชม และมีการใส่ค าพูดไปในภาพพยนตร์อีกว่า 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาเพ่ือการแสดงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับบุคคลจริงเป็นอย่างไร ใน
การปรับแก้ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด เราได้ท าการประชุมกับทีมงานทั้งหมด ว่าเรา
ควรท าอย่างไร และเราก็ได้มีการจ้างนักกฏหมายมาช่วยว่าความในเรื่ องนี้ด้วย อีกอย่างภาพยนตร์
เรื่องนี้ ทางคุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ เป็นผู้ออกทุนในการผลิตทั้งหมดเอง เลยท าให้กระบวนการ
ท างานและการตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายซึ่งจะแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอ่ืนถ้ามีการร่วมทุน และ
ประเด็นที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์  ตัดสินใจไม่ท าการตัดฉากออก เพราะ
ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในการเปิดรับชมภาพยนตร์ของเพศทางเลือก และมองถึงทัศนคติทางลบของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ ว่ามีทัศนคติไปในทางลบต่อเพศทางเลื่อง เลยตัดสินใจไม่ท าการ
ปรับแก้และท าเรื่องขออุธร์ต่อศาล ในส่วนภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ กับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ามี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพราะในการผลิตภาพยนตร์ เรื่องนี้มี การร่วมทุนจาก
ผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยไม่ได้รับการพิจารณาการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวกลับไปแก้ไขเนื้อหาใหม่เพราะมี
เนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อตวามสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรืออาจจะกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ โดยฉากที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์คือ 1) ปรากฏภาพสามเณรเสพ
ของมึนเมา 2) มีภาพสามเณรใช้ความรุนแรง 3) พูดถึงความสัมพันธ์และใช้ค าพูดเชิงชู้สาวที่ไม่
เหมาะสม 4) มีการแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธรูป โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ได้ท าการปรับแก้และส่ง
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อีกครั้งจนท าให้ออกเผยแพร่ได้ ทางผู้ผลิตภาพยนตร์
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เมื่อได้ทราบถึงเหตุการที่เกิดขึ้น ได้รีบท าการเรียกประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มาประชุมแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะว่า ถ้าไม่สามารถเผยแพร่ได้จะมีปัญหากับผู้ร่วมทุนในการท างานของ
ภาพยนตร์ ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ผู้ผลิตภาพยนตร์ ยอมตัดสินใจตัดภาพที่ทางคณะกรรมการให้
ตัดออกเพ่ือที่จะได้เผยแพร่ได้ โดยการตัดภาพดังกล่าวออกนั้น ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
และความเข้าใจในเรื่องของภาพยนตร์ทั้งหมดมาช่วนในการแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้กระทบต่อเนื้อหา
ของภาพยนตร์ โดยการเลือกมุมภาพและการล าดับภาพใหม่เพ่ือไม่ให้เสียต่อแนวทางของภาพยนตร์ 
จะเห็นได้ว่าแนวทางแก้ไขของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยที่มา
มีส่วนในการปรับแก้ไขภาพยนต์ 
 
4.3 ปัญหาจากการที่มีผลกระทบต่อผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่มีการปรับแก้ไขปจจัยที่ถูกห้ามเผยแพร่ 

  
การศึกษาพบว่า ปจจัยที่มีผลกระทบตอผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไม่มีการปรับแก้ไข

ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายนอกองค์ นั่นก็คือ พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผู
รวมลงทุน เพราะในปจจุบันนี้การท าธุรกิจภาพยนตร การมีกลุ่มผู้ร่วมทุนท าให้ลดอัตราเสี่ยงในการ 
ลงทุนโดยการใชทุนรวมกัน การสรางกลุมผูรวมลงทุน เปนสวนส าคัญใน การท าใหเกิดความรวมมือใน
การท าผลก าไรที่สูงสุด และเปนการลดความเสี่ยง หรือเปนการเพิ่ม ชองทางใหแกกันทั้งในการโฆษณา
และการตลาด โดยการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจของ โดย ปรัชญาปิ่นแก้ว กล่าวว่า   

ถ้าเกิดภาพยนตร์ไม่มีการปรับแก้ไขภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ ทางบริษัทจะท าการ
ประชุทกับนายทุนในการหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะว่าที่เป็นปัญห่ที่นับได้ว่าส าคัญอย่างมากใน
การท าภาพยนตร์ในปัจจุบัน เราจะหาข้อตกลงและวิธีที่ดีที่สุดระหว่างเรากับนายทุน 

ในการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบตอผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไม่มีการปรับแก้ไข
ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายนอกองค์ นั่นก็คือ พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผู
รวมลงทุน นั้นมีส่วนส าคัญ แต่ก็ต้องมองที่จุดประสงค์ด้วยว่า พันธมิตรทางการคาหรือกลุมผูรวม
ลงทุน นั้นมีความต้องการอย่างไรในการท าภาพยนตร์ อย่าเช่น พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวม
ลงทุน บางกลุ่มต้องการเพียงแค่สนับสนุนผลงานในทางด้านการมีชื่อเสียง หรือบางกลุ่มอาจจะมองที่
ทางด้านผลก าไร ท าให้มีมุมมองต่าง ๆ ที่ต่างออกไป โดย เจ้ย อภิชาติพง์ กล่าวว่า 

ส าหรับ พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวมลงทุน ของทางพ่ี เป้าหมายคือการ
ร่วมทุนในการผลิตภาพยนตร์เ พ่ือส่งประกวดในเวทีระดับโลก ดังนั้นการที่
ภาพยนตร์ของพ่ีถูกห้ามฉายนั้นส่งผลต่อพ่ีน้อยมากเพราะจุดประสงค์จริงๆคือการ
ท าภาพยนตรืเพื่อส่งเข้าประกวด 
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ดังนั้นจากการศึกษปัจจัยที่มีผลกระทบตอผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ไม่มีการปรับแก้ไข

ภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ พบว่าปัจจัยส าคัญเมื่อภาพยนตร์ถูกห้าเผยแพร่ในประเทศไทย หลัก ๆ 
อยู่ที่ ผลก าไรและกลุ่มผู้ร่วมทุน แต่ในประเด็นนี้ขึ้นอยู่ที่ว่า วัตถุประสงค์ของ ผู้ผลิตภาพยนต์และกลุ่ม
ผู้ร่วมทุนนั้น มองไปในทิศทางไหนและข้อตกลงระหว่างธุรกิจคืออะไร 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ถึงการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการแก้ไข
อย่างไรในการปรับแก้ภาพยนตร์  โดยในการศึกษาครั้ งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ควบคู่ไปกับ
การเฝ้าสังเกตการณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศิลปิน ผู้จัดการศิลปิน ทั้ง 12 
ท่าน  สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในระ
เทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

 5.1.1 เพื่อศึกษาการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเม่ือภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ใน ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารของผู้ผลิตภาพยนตร์เม่ือภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย  

จากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และการบริหารธุรกิจประสบการณ์ในการท างาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ ว่ามีกระบวนการท างานอย่างไรในการท างาน
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตรวมไปถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทักษะของการท างานด้านผู้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง 

ในการศึกษาการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ พบว่าการจัดการของ
ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัยภายในและภายนอกโดยมี
ความส าคัญเป็นระดับมาก ระดับน้อย และไม่ส่งผลเลย ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดันทาง
การเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) ในส่วนนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความส าคัญในระดับ
มาก ในส่วนของกฏหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ในที่นี้จะ
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เกี่ยวข้อง พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวมลงทุน นั้นมีส่วนส าคัญ แต่ก็ต้องมองที่จุดประสงค์ด้วย
ว่า พันธมิตรทางการคา หรือ กลุมผูรวมลงทุน นั้นมีความต้องการอย่างไรในการท าภาพยนตร์ บาง
กลุ่มต้องการเพียงแค่สนับสนุนผลงานในทางด้านการมีชื่อเสียง หรือบางกลุ่มอาจจะมองที่ทางด้านผล
ก าไรที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ต่อมา แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & 
Constant Information and Culture Supply) นั้นกระบวนการบริหารภาพยนตร์ ต้องดูความ
เชื่อถือและระเบียบประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการ
บริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลตอการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ผลการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย คือ ปจจัยภายในดาน การจัดการ (Management) พบว่า ปัจจัยด้านการ
จัดการต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้น ทุกฝ่ายจะต้อง
ท างานสัมพันธ์กันโดยขั้นตอนการสั่งการของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการสั่งการจากผูบริหาร
ระดับสูง สูกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ สั่งงานแบบรายบุคคล ท าใหเกิดการสั่งการที่
รวดเร็วฉับไว โดยอ านาจการสั่งการสูงสุดจะอยู ที่ ประธานกรรมการบริหารเพียงผู เดียว และมี
กรรมการบริหารในแตละฝายมีอ านาจตัดสินใจในฝายตาง ๆ ของตน ซึ่งบางครั้งท าใหเกิดการกระจาย
อ านาจนอย และบุคลากรในสวนตาง ๆ ไมมี อ านาจอยางเต็มที่ในการตัดสินใจ ท าใหเกิดขอเสียคือ
เกิดความสับสนในการท างาน และเกิดความ ไมชัดเจนในการสั่งการและการบริหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท างานในองคกรมีความเปนกนัเองสูง และกลุมผูบริหารยังมีวัยวุฒิไมแตกตางจากกลุมผูท างาน
มากนัก ท าใหเกิดความไมเด็ดขาดใน การสั่งการ ในส่วนของการด าเนินงานและความสามารถทาง
วิชาชีพ (Media Professional) การศึกษาพบวาผูปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ ซึ่งหากทุกสวนงาน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมบูรณ สื่อที่ถูกผลิตออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดโดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร ู ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้นมี
ผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นเป็นอย่างมากพราะ
จะเป็นในส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในส่วนของ เทคโนโลยี (Technology) 
การศึกษาพบวาปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการบริหารภาพยนตร์ของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
สารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคในการหาข้อมูลเป็นไป
อย่างสะดวกสะบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ อินเตอรเน็ต โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอรในการเข้าถึง
ข้อมูล ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปิดรับข้อมูลที่เยอะขึ้น ท า ให้รับรู้
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ข่าวสารได้มากขึ้น ท าให้มีผลต่อการการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่เป็นอย่างมากเป็นการปิดโอกาสทางการรับรู้ต่างๆต่อประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่จะเลื่อก
และวิเคราะห์เองได้ อีกทั้งประชาชนมองว่าการท าหน้าที่ของรัฐ บางครั้งไม่เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ที่วางไว้ และทัศนคติของคณะพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป บางทีเอาจจะเกิด
จากความรู้สึกส่วนตัวนับว่าปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคต่อการบริหาร
ภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน 

5.1.2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขเม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ 

ผูศึกษาเห็นว าควรศึกษาสาเหตุของ การบริหารภาพยนตร์ท้ืงภายในและ
ภายนอกองคการ จนกระทั่งน าไปส ู แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพรในประเทศไทย การ
แก้ไขของผู้ผลิตภาพยนตร์มื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยซึ่งเป นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกภายในองค์การนั้นส่งผลกระทบต่อการปรับแก้เพ่ือ
เผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยและบางปัจจัยส่งผลกระทบเป็น
ทอดๆไปยังปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่มีผลต่อการ ปรับแก้ไขภาพยนตร์ กลับมาจาก
ปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ การวางแผนด าเนินงานในการปรับแก้การเตรียมตัวรับมือต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น กลยุทธ โครงสราง ระบบและกระบวนการ และวัฒนธรรมองคการที่มีผลตอภาพยนตร์  ที่
ส่งผลกระทบในการปรับแก้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องนั้น หลักๆจะเจอปัญหา
ทางด้านกฎหมาย เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ แสงศตวรรษ แต่ 
ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติกลับ มีกระแสสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า อาปัติ ที่ถูกเผยแพร่ได้เพราะ
แรกกดดันจากสังคมต่อกระทรวมวัฒนธรรม ท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถปรับแก้แล้วออกเผยแพร่
ได้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปจจัยที่มีผลตอแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ
ไทย จากการสัมภาษณบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัท ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการ
ปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ประกอบไปดวย ปจจัย
แวดลอมภายนอกหลายประการ ปจจัยทางสังคมและการเมือง สงผลโดยตรงตอการด าเนินงานของ
องคการโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เขามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้หรือปญหาทางดานการเมืองต
าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของผู้ผลิตภาพยนตร์ยอมท าใหการบริหารงานตาง ๆ ขององค
การผู้ผลิตภาพยนตร์มีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณืที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว าป
จจัยทางดานสังคมและการเมือง เปนปจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ เขามามีสวนเกี่ยวของกับแนว
ทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์กในสวนของกฎหมายที่รัฐคุ้มครอบผู้บริโภคโดยมีพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ก็มีส่วนในการในการพิจารณาการปรับแก้ หรือไม่
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อนุญาติห้ามฉายภาพยนตร์ใทประเทศไทย และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ปจจัยทางสังคมจะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบัน ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น มีความนึกคิดและแสดงออกมากขึ้นท าให้เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งในการปรับแก้ภาพยนตร์ ยกตัวอย่างเรื่อง อาบัติ จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีกระแสทาง
สังคมค่อนข้างมากยิ่งบอกกับการเปิดรับข่าวสารที่ร่วดเร็วและมีการแสดงความคิดเห็นในโลก social 
เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดกระแสการกดดันจากสังคมไปสู่ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
เราต้องค าถึงถึงผู้ร่วมทุนในการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพันธมิตรทางการคาเหลานี้ท าใหการ
ด าเนินงานของ บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ในการมีพันธมิตร ทางธุรกิจจะท าใหการบริหารงานองคกรมี
ความยากล าบากขึ้น เนื่องจากตองค านึงถึงผลประโยชน ของพันธมิตรทางธุรกิจควบคู ไปกับการ
ท างานดวย โดยเฉพาะหากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการ ท างานดวยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการ
ตัดสินใจลาชา 
 
5.2 อภิปรายผล 

 
การศีกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏีกา
รบริกหารองค์กรสื่อสารมวลชน ทฤษฏี กระบวนการบริหาร POSDCoRB และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นกรอบในการอภิปลายผลในการศึกษาได้ดังนี้ 

จากการศึกษาพบวา การศึกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์
ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ เป็น
การศึกษาเพ่ือท าความเขาใจในการบริหารงานเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ทั้งใน
ส่วนของการบริหารงานองคกร และปจจัยตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ ในการท างานของบริษัทผู้ผลิต
ภาพยนตร์ พบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์มีการบริหารงานองคกรในรูปแบบขององคกรบริษัทขนาดกลางที่มี
การ สั่งงานและการท างานในรูปแบบของครอบครัว ซึ่งมีความสนิทสนมกันระหวางกลุมผูบริหารองค
กร และบุคลากรในฝายของตนท างานแบบพ่ีนองหรือระบบเครือญาติกลาวคือ การท างานและ
ประสานงานในลักษณะถอยทีถอยอาศัยและมีความใกลชิดกันของแตละบุคคลคอนขางมาก ท าใหการ
ติดตอและประชุม ประสานงาน 

ทฤษฏีการบริกหารองค์กรสื่อสารมวลชน เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ได
ประมวลหนาที่หลักของสื่อมวลชนที่พึงมีวาสื่อมวลชนตองยอมรับและสอดคลองกับแผนและนโยบาย
การพัฒนา สังคมโดยรวม ตองอยูภายในขอบเขตท่ีก าหนดไววาจะตองขึ้นอยูกับล าดับความส าคัญของ
การ พัฒนาเศรษฐกิจและความตองการการพัฒนาในดานตาง ๆ ของสังคม รัฐมีสิทธิ์ที่จะเขาแทรกแซง
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หรือควบคุมการท างานของสื่อมวลชน ไมวาดวยกลไกแบบตาง ๆ เชน การเซ็นเซอร การใหทุน
สนับสนุน หรือการเขาควบคุมโดยตรง โดย ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เปนองคกรสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง
ซึ่งอยูภายใตบริบทของ สังคมที่ตองยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมก าหนดขึ้น การ
จัดรูปแบบองคกรของกลุมผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ องคกรในรูปแบบของประมิดหัวกลับที่มีการสั่งงานจาก
บนลงลาง โดยมีการแบงฝายการท างาน ตามลักษณะของงานที่เกิดขึ้นผ้ืบริหารต้องกระท า กลิกและ 
เออร์วิก (Gulick และ Urwick) เห็นว่าในกระบวนการจัดการของการบริหารองค์การส่วนมากจะ
ประกอบด้วย การวางแผนงานหรือการวางแผนบริษัท (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), 
การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
รายงานผล (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยมเรียก่อว่า POCDCoRB โดยแบงฝ
ายความรับผิดชอบและมีกรรมการบริหารฝายนั้น ๆ เปนผูควบคุมดูแลการท างานในฝายของตน ซึ่งจะ
มีผูน าขององคกรเปนผูก าหนดทิศทางซึ่งเปนภาพรวม ขององคกรเปนหลัก โดยอาจแบงระดับการ
ท างานออกไดเปน 3 ระดับกลาวคือ ระดับผูบริหาร ระดับหัวหนาฝาย และระดับปฏิบัติการตามหลัก
ของทฤษฎีระบบแตในการท างานจริงระดับหัวหนาฝายอาจท างานคลายระดับปฏิบัติการ ซึ่งท าให
ภาระในการรับผิดชอบสั่งการและ ตรวจสอบตกไปอยูที่ระดับผูบริหารแทน ท าใหภาระในการบริหาร
ของผูบริหารเพ่ิมมากขึ้น โดยการ จัดรูปแบบการบริหารของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ท าใหเกิดขอดี และ
ข้อเสียในการบริหารงานหลายประการ คือ ดานการวางแผนการท างานนั้นการวางแผนในการท างาน
จะขึ้นอยูกับตัวภาพยนตรแตละเรื่องประสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแต่ละเรื่องมีสภาพปัญหาเกิดจาก
อะไรและ ควรแก้ไปในทางทิศทางไหนโดยการก าหนดแผนทั้งหมดจะเริ่มจากการอนุมัติโปรเจ็คทเพ่ือ
สรางภาพยนตรจะมีการวางแผนในการท างานและมีการวางแผนในการรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์และการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการผลิตภาพยนตร์ในสวนของการท างานนั้นมีการแบงฝายการท างานเพ่ือตอบสนองกับ
งานตาง ๆ ที่ เกิดขึ้น โดยการแบงฝายการท างานนั้นมีความชัดเจนในการท างานและหนาที่ของตัว
บุคคล แต ขาดความชัดเจนในเรื่องของการแบงฝายและการก ากับดูแลที่ชัดเจนในบางหนวยงาน 
เนื่องจาก ลักษณะของงานมีความคาบเกี่ยวกันในหลายฝาย ท าใหเกิดความไมชัดเจนในการตัดสินใจ 
หรือมี ความลาชาในการท างาน นอกจากนี้การบริหารและสั่งการเปนไปในรูปแบบของการสั่งงานเปน 
รายบุคคลและใชการสั่งการดวยวาจาเปนหลัก ซึ่งมีขอดีในดานความรวดเร็วของการสั่งการ ความ ยืด
หยุนของการท างานซึ่งมีคอนขางสูง และเกิดความเขาใจในการสั่งงานสูง ท าใหการท างานเกิด ความ
รวดเร็วและสามารถปฏิบัติงานไดในระยะเวลาที่สั้นลง เนื่องจากการการติดตอสื่อสาร สามารถท าได
รวดเร็วและเกิดความคลองตัว โดยการสื่อสารในสวนตาง ๆ นั้นจะใชการ ติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
มือถือ และการสั่งการทางจดหมายอิเลคทรอนิกสซึ่งสะดวกและรวดเร็ว แตมีขอเสีย คือ การสั่งงาน
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ขาดความหนักแนนและไมสามารถอางอิงไดในบางครั้งซึ่งท าใหงาน บางอยางขาดการติดตามและอาจ
ไมเปนไปตามที่ไดตกลงกันไวโดยการสั่งการขององคกรนั้นจะไดรับมอบหมายงานมาจากกลุมผูบริหาร 
มายังกลุมผูปฏิบัติงานโดยมีหัวหนาฝายแตละฝายคอยติดตามและควบคุมดูแลงานที่เกิดขึ้นในสวน
ของตน และมีการรายงานผลในแนวดิ่ง แตปญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการที่หัวหนางานในฝายตาง ๆ 
ไมไดรับอ านาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่จากผูบริหาร หรือไมสามารถควบคุมดูแลงานในฝายของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพท าใหเกิดการรายงานผลโดยตรงกับผูบริหาร และท าให ภาระหนาที่ของ
ผูบริหารเพ่ิมมากขึ้นโดยไมจ าเปนและเกิดความสับสนในสายงานนั้น ๆ จนท าใหการท างานเกิดปญหา
ขึ้นไดในระยะยาว ในสวนหนึ่งของปญหาในการท างานและสั่งการดังกลาว ปญหาที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง ก็คือ ปญหาเรื่องการประสานงานของบุคลากรใน องคกรเนื่องจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ 
เนื่องจากองคกรมีความใกลชิดในการท างาน คอนขางมากและมีการพัฒนาองคกรมาจากองค์กรที่
บริหารงานในระบบครอบครัว ดังนั้น การประสานงานหรือการแจงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหรับทราบโดย
ทั่วกันนั้นจะใชวิธีการในการบอกกลาว ดวยวาจาเทานั้น การรับรูขอมูลตาง ๆ ขององคกรจึงมีการรับรู
แบบปากตอปาก ท าใหการรับรูใน แตละเรื่องขององคกรนั้นมีความไมเสมอภาคในการรับรูขอมูลข
าวสารและอาจมีความเขาใจที่ คลาดเคลื่อนกันไดงาย เพราะไมมีการรับรูแบบเปนลายลักษณอักษร
และมีหลักฐานในการยืนยัน ขอมูลดังกลาว นอกจากนี้ความเปนอิสระและการมีความม่ันใจในตนเอง
ของผูที่ท างานดานนี้ยังมี สวนท าใหเกิดความรูสึกแปลกแยกและมีความเปนตัวของตัวเองสูง ซึ่งท าให
การประสานของแตละบุคคลมีความแตกตางกันออกไป ท าใหผูที่ตองท างานรวมกันตองใชเวลาและ
ท าความเขาใจใน ลักษณะความเปนปจเจกของแตละบุคคลเพ่ือใหสามารถท างานรวมกันไดอยางดี
ที่สุด โดยเฉพาะ เมื่อองคกรมีการท างานในระบบพ่ีนองและเครือญาติท าใหมีปญหาเรื่องของวัยวุฒิ
ซึ่งตองค านึงถึง ในการท างานดวย ท าใหการติดตอประสานงานของสวนตาง ๆ ในองคกรนั้นจะมีการ
ประสานงาน ที่ดีมากภายในฝายของตน แตอาจมีปญหาเมื่อเกิดการประสานงานในฝายอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในสวนงานที่มีการเกี่ยวของกันนอยและมีโอกาสในการประสานงานกันต่ า เมื่อต้องมีการ
ประสานงาน กันอาจมีความลาชาและเกิดความไมเขาใจกันได  

นอกจากนี้การรายงานผลของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการรายงานผลในการท างานคอนข
างนอยและไมเปนเอกสารแบบทางการ ท าใหขอมูล ตาง ๆ ขององคกรไมมีการสงตออยางเปนระบบ
และไมสามารถน ามาอางอิงได โดยสวนใหญแลว การรายงานผลเปนการรายงานผลในที่ประชุมหรือ
การรายงานผลแบบคราว ๆ ในสิ่งที่ตองการรับรู เทานั้น ซึ่งท าใหการท างานไมมีการตรวจสอบงานอย
างเปนระบบและท าใหเกิดข้อ ผิดพลาดในการ ท างานได ดานงบประมาณ มีการก าหนดงบประมาณ
โดยผูบริหาร และในแตละสวนจะมีการน า งบประมาณเหลานั้นมาใชเพ่ือการท างานซึ่งจะแตกตางกัน
ในตัวของภาพยนตรแตละเรื่องวามี โอกาสในการท าก าไรเชนไร ซึ่งมีขอดี คือ สามารถที่จะควบคุม
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งบประมาณไดงาย แตขอเสีย ก็คือ บุคลากรจะไมทราบวาควรจะบริหารงบประมาณอยางไรเนื่องจาก
จะมีการรองของบเปนกรณี ๆ ไป และอาจท าใหเกิดการใชงบประมาณท่ีเกินจ าเปนในบางสวน 

การศึกษาในครั้งนี้ท าใหพบวา การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ การด าเนิน
ธุรกิจดานภาพยนตรนั้น ปจจัยที่ตองค านึงถึง ในการท างานในการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย คือ ปจจัยดานการจัดการและการบริหารองค์กรที่จะท าให้
องคกรประสบความส าเร็จในการบริหารและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพอ 
 
5.3 ขอเสนอแนะ  
 

จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย อาปัติ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และแสงศตวรรศ เปนการศึกษาเพ่ือท าความเขาใจใน
การบริหารงานเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยในการด าเนินการอยู่ในปจจุบันและป
จจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ให้ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพที่ใชการสัมภาษณผู้ให้ข้อมูล 3 กลุม 
ตามกล ุมค าถามตามวัตถุประสงคการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับความรับผิดชอบตามระดับการบริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือใหเห็นภาพของการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทยที่ประสบผลส าเร็จ และใช เปนขอมูลในการท าความเข าใจในธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาเจาะลึกใน
รายละเอียดตาง ๆ ที่นาสนใจ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการอธิบายการท างานใน อุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยผูศึกษามีขอ เสนอแนะ ดังนี้  

1. การรวบรวมขอมูลในดานภาพยนตรนี้ปจจุบันในสวนตางๆของวงการภาพยนตร ยังมี
การรวบรวมขอมูลที่คอนขางนอยและไมเปนระบบ จึงท าใหขอมูลตาง ๆ ของธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาพยนตรเกิดความไมนาเชื่อถือ เนื่องจากมีขอมูลที่ไมตรงกันมากมาย และการอางอิงก็เกิดจากการ
รวบรวมในระบบที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขรายได ภาพยนตรที่ไมมีความแน
นอน ซึ่งท าใหอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการน าขอมูลมาใชเพ่ือ ประโยชนดานอื่น ๆ  

2. ภาครัฐควรเพ่ิมการสนับสนุนการประกอบกิจการดานภาพยนตร เนื่องจากธุรกิจ 
อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนธุรกิจที่ไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชในการเผยแพร
วัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่ผูบริหารและองคกรดานภาพยนตรตาง ๆ น าภาพยนตรไป 
เผยแพรในตางประเทศจึงควรไดรับการสนับสนุน และท าใหเกิดภาพของการรวมกันในการนาื เสนอ 
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ภาพที่ดีของประเทศทั้งในดานความเจริญดานศิลปะ และความสามารถในการสรางภาพยนตรที่ 
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยที่องคกรภาพยนตรเองจะตองค านึงถึงภาระที่จะตองรักษาชื่อเสียง
ของภาพยนตรไทยที่ตนเองน าไปจัดจ าหนายหรือน าเสนอในตางประเทศดวย  

3. การรวมมือกันของบุคลากรและองคกรดานภาพยนตรอยางเปนระบบยอมท าใหเกิด
การพัฒนาในอุตสาหกรรมภาพยนตร โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการระบาดของแผนภาพยนตร ละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่บอนท าลายวงการภาพยนตร การแสวงหาผลประโยชนของบุคลากรในวงการภาพยนตร
บางสวน และการขาดความรวมมือในการท างานของผูประกอบธุรกิจภาพยนตรยอมท า ใหระบบธุรกิจ
และการบริหารงานองคกรดานภาพยนตรประสบอุปสรรคมากข้ึน และท าใหไมสามารถเรียกรองสิทธิ
ที่ควรจะไดของผูประกอบธุรกิจภาพยนตร อาทิ การยกเลิกพระราชบัญญัติเซ็นเซอรภาพยนตร การ
ปราบปรามธุรกิจแผนภาพยนตรละเมิดลิขสิทธิ์อยางจริงจัง  

4. ศึกษาแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจว่า เมื่อผู้ผลิตภาพยนตร์มีการร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืนท าไมถึงมีปัญหาถ้าเทียบกับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีการออกงบประมาณในการผลิต
เอง ถ้าภาพยนตร์ไม่ได้ถูกเผยแพร่ 

5. ความสัมพันธของชื่อเสียงของผู้ก ากับภาพยนตร์ ตอการเลือกรับชมภาพยนตรของ
ผู้บริโภคเนื่องจากผู้ก ากับภาพยนตร์มีแนวทางที่แตกต่างกัน การวิจัยความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันของ
ผู้ก ากับภาพยนตร์ต่อการเลือกรับชมของผู้บริโภคท าใหเกิดความเขาใจในทัศนคติของผูชมตอผู้ก ากับ
ภาพยนตร์วามีความเก่ียวเนื่องกันหรือไมอยางไรในการเลือกรับชมภาพยนตร 

6. ความคิดเห็นของประชาชนตอการท างานของ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มีส่วนในการเปิดรับสื่อต่าง ๆ
ของผู้บริโภคในดานภาพยนตร ในสวนของผูปฏิบัติงานในสายงานดานนี้ เพราะ คิดเห็นของประชาชน
เหลานั้นยอมมีสวนส าคัญในการพัฒนารูปแบบของการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ใหมีการพัฒนา
ยิ่งขึ้นตอไป นอกจากนี้ยังท าใหเกิดการเรียนรูในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการพิจารณา
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ เพ่ือใหสามารถพัฒนางานต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
กรณีศึกษา กรณีภาพยนตร์ที่ถูกห้ามฉายในประเทศไทย 

 
ภาพยนตร์เรื่อง ทองปาน (Thongpan) 

 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
ก ากับโดย   ไพจง ไหลสกุล, สุรชัย จันทิมาธร, ยุทธนา มุกดาสนิท และรัศมี เผ่าเหลืองทอง 
อ านวยการสร้างโดย ไมค์ มอร์โรว์ และThe Isan Film Group 
เขียนบทโดย  ค าสิงห์ ศรีนอก, วิทยากร เชียงกูล และไพจง ไหลสกุล 

ทองปาน เป็นภาพยนตร์ไทยกึ่งสารคดี ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 เรื่องราวเกี่ยวกับ
ชาวนาอีสานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนผามอง  เพ่ือการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนกลาง โครงการนี้เป็นโครงการของสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก เป็น
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย 
หนองคาย หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ จมอยู่ใต้น้ า 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์ลอนดอน (London Film Festival) 
และได้รับรางวัลเกียรติยศ Outstanding Film of Southeast Asia  เข้ามาฉายในประเทศไทยครั้ง
แรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2520 ที่สถาบันเกอเธ่ บ้านพระอาทิตย์ และท่ีสยามสมาคม  

จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ของทองปาน ชาวนาคนชายขอบผู้เคยต้องย้ายที่
ท ากินมาแล้วถึง 2 ครั้ง เนื่องจากการสร้างเขื่อน ทองปานก าลังเดินทางไปซื้อยารักษาวัณโรคให้ภรรยา 
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และถูกเชิญชวนให้มาร่วมการสัมมนาเรื่องผลกระทบจากการสร้างเขื่อนผามอง กั้นแม่น้ าโขง ชายแดน
ไทย-ลาว ซึ่งมีนักวิชาการ ตัวแทนจากภาครัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา นักข่าว และชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบ เข้าร่วม ระหว่างการสัมมนา ทองปานท ากระเป๋าสตางค์ท่ีมีเงินอยู่เพียง 20 บาทหาย 
และไม่ได้ไปซื้อยา และพบว่าภรรยาตายเสียก่อนที่เขาจะกลับไปถึงบ้าน  

คณะผู้สร้างได้น าเรื่องของทองปานมาดัดแปลง ให้ทองปานเป็นอดีตชาวนาที่อาศัยอยู่ใต้
เขื่อน ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นกรรมกร เพราะทางการไม่ยอมปล่อยน้ าเหนือเขื่อน เขาได้รับการ
ชักชวนจากนักศึกษามาร่วมสัมมนา บอกเล่าผลกระทบจากเขื่อน ภาพยนตร์น าเสนอภาพการสัมมนา 
สลับกับภาพชีวิตประจ าวันของทองปาน เป็นการเสียดสี และวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการพัฒนาชนบท
ของรัฐบาล ช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 

ถ่ายท าที่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
ระหว่างการตัดต่อหลังถ่ายท าเสร็จไม่นานเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาบรรดาข้อมูลภาพยนตร์ตกเป็น
ผู้ต้องหากระท าการเป็น คอมมิวนิสต์ หลบหนีเข้าป่า ไพจง ไหลสกุล ผู้สร้าง เขียนบทและก ากับ ต้อง
หนีไปต่างประเทศพร้อมกับฟิล์มหนังต้องห้าม ไม่มีโอกาสฉายในเมืองไทยรอบปกติ อีกทั้งเพลง
ประกอบเรื่อง ชื่อ คนกับควาย ของ สุรชัย จันทิมาธร ก็กลายเป็นเพลงต้องห้ามด้วย 

นักแสดงน าผู้รับบท ทองปาน โพนทอง ชีวิตจริงเป็นนักมวยชื่อ องอาจ มณีวรรณ ต่อมา
ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง ลูกอีสาน (2525) ของวิจิตร คุณาวุฒิ รับบทเป็น พ่อสุดได้รับรางวัล Award 
of Merit จาก Asian American International Film Festival ที่นิวยอร์ก และจัดฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์ที่ วอชิงตันดีซีลอนดอน เอดินเบิร์ก และฮ่องกง 
 
เรื่องย่อ 

นักศึกษาคนหนึ่งเดินทางเข้ามาท่ีอ าเภอเชียงคาน เมืองเล็กๆ ในจังหวัดเลย ติดชายแดน
ไทย-ลาว ซึ่งก าลังจะมีการสร้างเขื่อนผามอง เขื่อนยักษ์กั้นแม่น้ าโขง เขาก าลังจะไปอ าเภอปากชม 
เพ่ือตามหาชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน และได้พบกับคนถีบสามล้อรับจ้าง ชื่อ ทองปาน 

ทองปาน เคยมีที่นาอยู่ที่กาฬสินธุ์ เมื่อมีการสร้างเขื่อนล าปาวกั้นล าน้ าปาว ที่นาของเขา
ไม่ได้ถูกเวนคืนเหมือนเพ่ือนบ้าน แต่ตั้งอยู่ใต้เขื่อน นาของเขาล่ม เพราะขาดน้ าในหน้าแล้ง และน้ า
ท่วมในหน้าฝน ทางการให้เหตุผลว่าเขื่อนสร้างมาราคาแพงมาก ต้องรักษาไว้ให้ดี โดยคงระดับน้ าให้
เหมาะสม ซึ่งทองปานก็ยอมรับผลกระทบแต่โดยดี 

ในที่สุดทองปานก็พาลูกเมีย ย้ายไปรับจ้างในโรงเลื่อยฝั่งลาว ตามเพ่ือนบ้านที่อพยพไป
ก่อนหน้า แต่ไม่นานก็ต้องเลิกหลังเกิดรัฐประหาร รัฐบาลใหม่ของลาวสั่งห้ามการตัดไม้ และส่งทหาร
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เข้ามาเผาท าลายไม้เถื่อน ทองปานหันไปเป็นกรรมกรสร้างสนามบินที่โคราช หันมารับจ้างเลี้ยงไก่ 
เปลี่ยนไปเป็นนักมวย และมาถีบรถรับจ้างในตัวอ าเภอเชียงคานในที่สุด 

ในการสัมมนาที่จัดขึ้น ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ ตัวแทนจากธนาคารโลก 
แพทย์ นักอนุรักษ์ฝ่ายต่อต้านเขื่อน นายอ าเภอเจ้าของท้องที่ ต่างอภิปรายข้อดีข้อเสียของเขื่อนอย่าง
กว้างขวาง มีการวิพากษ์ถึงการสร้างเขื่อนครั้งก่อนหน้า ว่าสร้างขึ้นโดยการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนกลาง โดยไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบ หรือถามความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่เลย ครั้งนี้เป็นครั้ง
แรกท่ีมีการอภิปราย โดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วย 

เมื่อคราวที่ทองปานจะต้องพูด ปรากฏว่าทองปานหายไปไหนไม่มีใครทราบ หลังการ
สัมมนานักศึกษาคนเดิมแวะไปตามหาทองปานที่บ้าน พบว่าทองปานเป็นห่วงเมียที่เป็นวัณโรค จึง
หลบกลับมาก่อนและพบว่าเมียตายเสียแล้ว จากนั้นมา ไม่มีใครเคยพบเห็นทองปานอีกเลย 

 

ภาพยนตร์เร่ือง คนกราบหมา (My Teacher Eats Biscuits)     

 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
แนวภาพยนตร์  Black Comedy 
ก ากับโดย  สมานรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ อ๋ิง เค, มานิต ศรีวาณิชภูมิ 
ผลิตโดย  สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
อ านวยการสร้างโดย  Third eye pictures 

อ๋ิง เค และ มานิต ศรีวาณิชภูมิ เป็นผู้ก ากับอินดี้รุ่นแรก ๆ ของไทย ก่อนที่กระแส
ภาพยนตร์อินดี้ไทยจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยและต่างแดน โดยในขณะนั้นยังมีข้อจ ากัดใน
เรื่องเทคนิคอยู่ค่อนข้างมาก ภาพยนตร์เรื่อง คนกราบหมา ถ่ายท าด้วยระบบ 16 มม. และผู้ก ากับอ๋ิง 
เค เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด การฉายครั้งแรกเป็นการฉายภายในเฉพาะในกลุ่มเพ่ือนฝูงและทีมงานที่
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สถาบันเกอเธ่ หลังจากนั้น หนังได้ถูกวางโปรแกรมฉายในเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพครั้งแรกของเครือ
เนชั่น แต่ถูกแบนห้ามฉายไปในที่สุด 
 
เรื่องย่อ 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตลกร้าย น าแสดงโดย กฤษดา สุโกศล (น้อย วงพรู) 
และ ธาริณี เกรแฮม ตัวหนังเว่าด้วยลัทธิประหลาดที่คนพากันไปกราบไหว้หมา คนกราบหมาเป็น
ภาพยนตร์ความยาว 120 นาที ถ่ายท าด้วยฟิล์ม 16 มิลลิเมตร โดยใช้ทุนส่วนตัว  

หนังเรื่องคนกราบหมาเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการจะเอาชนะใจภรรยาเก่าของ
เค้า ดังนั้นเขาและเพ่ือนจึงได้เข้าร่วมลัทธิ ๆ หนึ่ง ซึ่งภรรยาเก่าของเขาก็อยู่ในลัทธินั้นด้วย ผู้คนใน
ลัทธิแต่งตัวในชุดขาวสะอาด ที่อยู่อาศัยเหมือนสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู พวกเขากิน
อาหารของสุนัขและกินอุจาระของสุนัข นอกจากนี้ยังเลียนแบบท่าทางต่าง ๆ ของสุนัขอีกด้วย คนที่
อยู่ในลัทธินี้มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 

ผู้น าของลัทธินี้เปรียบเสมือนมือขวาของเทพเจ้าสุนัข เธอเป็นคนสวยซึ่ง อ๋ิง เค เป็นผู้
แสดงเอง นอกจากนี้ยังมีนักบวชของศาสนานี้ที่อ้างสิทธิ์ของการเป็นนักบวชว่าสามารถมี Sex กับศพ
ได้เพ่ือการศึกษาธรรมะข้ันสูงสุด จึงต้องมีอะไรกับคนตาย นอกจากนี้ทุกศพนั้นต่างเป็นผู้ชาย ดังนั้นท า
ให้นักบวชหาข้ออ้างในการกระท าดังกล่าวได้อย่างชอบธรรม 
 

ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) 
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ข้อมูลภาพยนตร์ 
ก ากับโดย   อภิชาติ  วีระเศรษฐกุล 
อ านวยการสร้างโดย อภิชาติ  วีระเศรษฐกุล  ,พันธุ์ธัมม์  ทองสังข์  ,ชาร์ลส์  เดอ  โมซ ่
เขียนบทโดย  อภิชาติ  วีระเศรษฐกุล 
น าแสดงโดย  นันทรัตน์  สวัสดิกุล  , จารุชัย เอี่ยมอร่าม, โสภณ ภู่กนก, อาคเนย์ เชื้อข า,  
    ศักดิ์ดา แก้วบัวดี, นุติ์ นิ่มสมบุญ 
วันที่เข้าฉาย   19 เมษายน พ.ศ. 2550 (ก าหนดฉาย) 
ความยาว   105  นาท ี

แสงศตวรรษ (อังกฤษ: Syndromes and a Century) เป็นภาพยนตร์ไทย ก ากับโดย 
อภิชาติพงศ์   วีระเศรษฐกุล เป็นหนึ่งในชุดผลงานของผู้ก ากับ 6 คนจากทั่วโลก ร่วมกับผู้ก ากับจาก
ปารากวัย อิหร่าน ชาด ไต้หวัน และอินโดนีเซีย ที่ได้รับเชิญให้ร่วมผลิตภาพยนตร์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของเทศกาล “นิว คราวน์ โฮป” ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปีชาตกาลของ โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โม
ซาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากทางการกรุงเวียนนา และออก
ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส 

ภาพยนตร์เรื่องแสงศตวรรษ ได้รับรางวัลล าดับภาพยอดเยี่ยม จากงานเอเชียน ฟิล์มส์ 
อวอร์ดส์ ที่ฮ่องกง และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Lotus du Meuilleur Film-Grand Prix ในงาน
เทศกาลภาพยนตร์เอเชียโดวิลล์ ครั้งที่ 9 ประเทศฝรั่งเศส 
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เรื่องย่อ  
เรื่องของ หมอสองคนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หมอที่เป็นพ่อและแม่ ของผู้ก ากับหนัง

เรื่องนี้จากนั้นมันจึงค่อย ๆ กลายเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าที่พอจะเล่าคร่าว ๆ ได้ว่า เป็นเรื่อง
ของ คุณหมอสาวคนหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ก าลังสัมภาษณ์คุณหมอคนใหม่ที่เข้ามา
ท างาน เป็นวันแรก เธอก าลังถูกจีบจากเพ่ือนร่วมงานอีกคนหนึ่ง เสร็จจากสัมภาษณ์ เธอเข้าไปตรวจ
รักษา พระรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องเล่าของตัวเอง เกี่ยวกับวิญญาณไก่ พระเหนุ่มที่มาด้วยกันไปท าฟัน และ
เล่าเรื่องสมัยยังไม่บวชให้หมอฟันฟัง และหมอฟันก็เล่าเรื่อง ตัวเองด้วยเช่นกัน ย้อนกลับมาที่คุณหมอ
สาว เธอเองก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เกษตรกรหนุ่มและกล้วยไม้เรืองแสงของเขา ก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะไป
ผุดบังเกิดอีกครั้งในอีกสถานที่หนึ่ง อีกมุมมองหนึ่ง ไหลเวียน ย้อนทวน ถอยหลังและเดินไปข้างหน้า 
เรื่องเล่าบางเรื่องเปลี่ยนมุมมอง บางเรื่องบังเกิดซ้ า บางเรื่องก็เกิดขึ้นใหม่ 

 
ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด (Insects in the Backyard) 

 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
ก ากับโดย   ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
อ านวยการสร้างโดย วริทธิ์พล จิวะสุรัตน์ 
เขียนบทโดย  ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
น าแสดงโดย  ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, สุชาดา โรจน์มโนธรรม, นนท์ปวิธ ด่านศรีบูรณ์,        อนุ

พงษ ์สกุลมงคลลาภ, สตีเว่น ฟูเรอร์ 
ค่าย    ดาร์คไซด์ ออฟ เดอะ มูน โปรดักชัน )Darkside of the Moon Production) 



94 
 

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคม เป็นภาพยนตร์อิสระในโครงการ 
Indy Spirit Project ของนิตยสารไบโอสโคป ออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแวนคู
เวอร์ 2010 และได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Dragons and Tigers Competition  ต่อมาได้เขา้ฉายใน
เทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพ เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ .ศ.2553  
 
เรื่องย่อ 

ภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่น าเสนอ
เรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเล่าเรื่องผ่านครอบครัวหนึ่ง อันประกอบด้วยพ่อ (ธัญญ่า) 
แม่ ลูกสาว (เจนนี่) และลูกชาย (จอห์นนี่) แต่แม่เสียชีวิตเมื่อคลอดลูกชาย พ่อจึงท าหน้าที่ดูแลลูกทั้ง
สองคนตามล าพัง พ่อมีลักษณะทางกายภาพเป็นชายแต่มีเพศสภาพเป็นหญิง ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง 
และมีจินตนาการทางเพศกับเพศชาย แม้พ่อจะพยายามให้ความอบอุ่นแก่ลูก ๆ ท าหน้าที่ในครอบครัว
ให้สมบูรณ์มากเพียงใด แต่ลูกทั้งสองก็ไม่ยอมรับสถานภาพของพ่อ และบอกกับคนอื่น ๆ ว่าเป็นพี่สาว
ชื่อ ธัญญ่า ความไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศของพ่อ ท าให้เด็กทั้งสองเลือกออกจากบ้านและ
พยายามใช้ชีวิตในโลกของตัวเอง ลูกสาวออกไปคบหากับเพ่ือนชายที่ขายบริการทางเพศ ส่วนเธอก็
อาสาช่วยหารายได้ด้วยการขายบริการทางเพศเช่นเดียวกัน ลูกชาย ที่ก าลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอยู่ในวัยหัว
เลี้ยวหัวต่อถูกภาวะความสับสนในใจที่มีต่อพ่อผลักดันให้เขาเจริญรอยตามพ่ีสาว โดยเลือกขายบริการ
ให้คนรักเพศเดียวกัน สุดท้าย เกิดจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีท าให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะมีเพศสภาพแบบ
ใด สิ่งส าคัญ คือ ความรัก ความผูกพันที่มนุษย์มีให้กัน 

หนังจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านเรื่องของความรักที่พยายามไขว่คว้า ความฝันที่ไม่มี
วันเป็นจริง มิตรภาพที่ต้องพิสูจน์ อีกทั้งความต้องการทางเพศที่คุกรุ่นอยู่ในใจ ทั้งหมดนี้ต่างเป็นตัว
ปัญหาของพวกเขา และมีผลท าให้พวกเขาเหล่านี้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด ของคนที่มีความ
แตกต่างระหว่างวัยและเพศท่ีแตกต่างกัน หนังเล่าเรื่องราวของแต่ละคนก่อนและหลังเหตุการณ์ส าคัญ
ที่ท าให้พวกเขาต้อง แยกจากกันไป เพ่ือได้เรียนรู้สิ่งที่ท าลงไป และได้ท าความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีต ที่จะท าให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและตัดสินใจเลือกชีวิตที่
เหลืออยู่ด้วยตัวเอง 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ภาพยนตร์เร่ือง เช็คสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) 

 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
ก ากับโดย   สมานรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ อ๋ิง เค 
อ านวยการสร้างโดย  มานิต ศรีวานิชภูมิ  
เขียนบทโดย  สมานรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ อ๋ิง เค 
น าแสดงโดย  พิศาล พัฒนพีระเดช, ธาริณี เกรแฮม, นิวัติ กองเพียร, สกุล บุณยทัต 

เช็คสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) เป็นภาพยนตร์นอกกระแส เขียนบท
และก ากับโดย “สมานรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ อ๋ิง เค” และมี “มานิต ศรีวานิชภูมิ” เป็น
ผู้อ านวยการสร้าง ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ดัดแปลงจากบทละครโศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ (The 
Tragedy of Macbeth) ของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีเอกของโลก โดยมีปรับให้เป็นภาษาไทยและเข้า
กับบริบทของวัฒนธรรมไทย  

เช็คสเปียร์ต้องตาย เป็นเรื่องราวของขุนพลที่มักใหญ่ใฝ่สูงอย่างไร้ขอบเขตและคลั่งไคล้
ในไสยศาสตร์ เมื่อมีแม่มดมาทักว่าจะได้เป็นกษัติริย์ในภายหน้า และโดยการยุยงของภรรยา เขา
สังหารพระราชาเพ่ือสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ แมคเบธปกครองแผ่นดินด้วยความบ้าอ านาจ พา
ให้บ้านเมืองตกอยู่ในยุคมืดมนแห่งความหวาดกลัว โดยที่ตัวเขาเองก็ปราศจากความสุข ต้องใช้ความ
รุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือรักษาอ านาจของตน  

โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบละครซ้อนละคร ด าเนินเรื่องควบคู่กันไป มีเหตุการณ์สองส่วน 
คือ ละครเวที ในเหตุการณ์ร่วมสมัยของขุนพลกระหายเลือด มักใหญ่ใฝ่สูง งมงายในไสยศาสตร์ มีตัว
ละครน าชื่อ “เมฆเด็ด” เป็นขุนนางที่ล้มอ านาจกษัตริย์และสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ 
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เฆฆเด็ดลุ่มหลงในอ านาจ เกิดหวาดระแวงว่าจะถูกล้มล้างจนต้องฆ่าใครต่อใคร เพ่ือจะได้อยู่ในอ านาจ
ต่อไป และโลกภายนอก ในชีวิตร่วมสมัยของนักปกครองเผด็จการของประเทศสมมติแห่งหนึ่ง ผู้ที่    
งมงายในไสยศาสตร์ โหดเหี้ยมบ้าอ านาจ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าท่านผู้น าและภริยาไฮโซน่าสะพรึงกลัวของ
ท่าน เรื่องราวทั้งหมดเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่ชื่อว่า “บุญรอด” ที่ส่องสะท้อนโลกทั้งสองเข้าหา
กัน ค่อยๆ เริ่มซึมเข้าหากัน จนกระทั่งสุดท้ายมันประสานงากันอย่างรุนแรงและโหดร้าย เมื่อคณะ
ละครต้องชดใช้ด้วยชีืวิต โทษฐานที่แสดงละครเรื่องนี้ในสังคมที่ถูกปกครองด้วยท่านผู้น า พวกเขาคิด
ต่อสู้กับความกลัวด้วยศิลปะ 

สมานรัชฎ์เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็น “หนังผีต้นทุนต่ า” เป็นหนังที่ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนสร้างจากกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 
กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นเรื่องสุดท้าย ด้วยเงินจ านวน 
3 ล้านบาท ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการน าเสนอตัวบทต่าง ๆ ก็ผ่านตามขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยมีก าหนดออกฉายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

 
โดยคุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ผู้อ านวยการสร้าง ให้เหตุผลว่าท าไมถึงท าภาพยนตร์เรื่องนี้ 

“แม็คเบธเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของเชคสเปียร์ เราเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ 15 และเป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดเรื่องหนึ่ง” และเล่าต่อว่า “เชคสเปียร์ต้องตายเล่าเรื่องของแม็คเบธ ซึ่งลุ่ม
หลงในอ านาจและต้องฆ่าใครต่อใครไม่สิ้นสุด เพ่ือจ าได้อยู่ในอ านาจต่อไป และเรื่ องทั้งหมดถูกมอง
สังเกตการณ์ผ่านตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “บุญรอด” ที่ได้รับเกียรติจากคุณสกุล บุณยทัต นักวิจารณ์
วรรณกรรมและอาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

“เพราะตัวละครของเชคสเปียร์มักจะให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน
งานของเขากส็อนให้รู้ว่าเมื่อเกิดความสะพรึงกลัวจากเรื่องราวที่เห็นในบทละครนั้น เราต้องเข้าสู่ภาวะ
บริสุทธิ์ใจ เข้าสู่การช าระล้าง ว่าเราจะไม่ผิดพลาดแบบตัวละครที่เราเห็น โดยตัวละครของเชคสเปียร์
นั้น จะมีลักษณะ Tragic Greatness คนที่ยิ่งใหญ่ในอ านาจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของ 
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Tragic Flaw คือมีข้อบกพร่องในตัวเองอันน าไปสู่สิ่งเลวร้ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญในงานของเชคสเปียร์ 
เพราะเค้าจะมักจะท าให้ตัวละครมีทั้งด้านขาวและด้านด าผสมกัน ซึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ที่น าออกมา
ตีแผ่ เพ่ือให้คนดูหนังอ่านวรรณกรรมได้เข้าใจสัจจธรรมของชีวิต” 

 
ภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง (Boundary) 

 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
แนวภาพยนตร์     สารคด ี
ก ากับโดย    นนทวัฒน์ น าเบญจพล 
อ านวยการสร้างโดย  นนทวัฒน์ น าเบญจพล 
เขียนบทโดย     อภิชาติ  วีระเศรษฐกุล 
ก าหนดฉาย      25 เมษายน พ.ศ. 2556  (ยกเลิกฉาย) 
    27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ฉายเฉพาะโรงภาพยนตร์) 
ความยาว     105  นาท ี
จัดอยู่ในเรต   น 18+ 
เรื่องย่อ 

ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง Boundary (2013) ภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวที่ว่าด้วยการเดินทาง
อันเริ่มจากความอยากรู้อยาก เห็นของวัยรุ่นกรุงเทพฯ คนหนึ่ง ที่อยากรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ต่างจังหวัดและคนที่อาศัยอยู่บริเวณชาย แดนนั้นด าเนินชีวิตและมีทัศนคติต่อเรื่องราวต่าง  ๆ ใน
สังคมไทยอย่างไร ภาพยนตร์น าพาไปสู่พ้ืนที่ที่สวยงามและพ้ืนที่ที่คนในเมืองไม่มีโอกาสได้พบ เห็น
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ทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดในประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และเป็น
พ้ืนที่พิพาทกันระหว่างสองประเทศพอดี ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง พยายามน าเสนอประเด็นความขัดแย้งด้วย
ความระมัดระวัง และมุ่งหวังประเด็นเพ่ือสันติภาพเป็นหลัก โดยได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการสร้าง 
จากองค์กรศิลปะระหว่างประเทศ ART NETWORK ASIA และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน 
ASIAN NETWORK DOCUMENTARY DMZ Fund และออกฉายครั้ งแรกในเทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ เบอร์ลินครั้งที่ 63 
 

ภาพยนตร์เรื่อง ปิตุภูมิ พรหมแดนแห่งรัก (Fatherland) 

 
 
ข้อมูลภาพยนตร์ 
อ านวยการสร้างโดย  สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ 
ก ากับโดย    ต้อม - ยุทธเลิศ สิปปภาค 
น าแสดงโดย   อนันดา เอเวอริ่งแฮม , เวียร์ - ศุกลวัฒน์ คณาเรศ, ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ 
จัดจ าหน่าย   บริษัท มหาการพิคเจอร์ 
เข้าฉาย    29 พฤศจิกายน 2555 
งบประมาณ   80 ล้านบาท 
 
เรื่องย่อ 

สะท้อนชีวิตของทหารต ารวจที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดชายแดน เป็นการพบ
กันครั้งแรกของ อนันดา เอเวอริงแฮม กับ ศุกลวัฒน์ คณารศ  ยังเป็นการหยิบเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีผู้
ก ากับของบ้านเราเอามาน าเสนอในช่วงหลายปีนี้ หนังดัดแปลงจากนิยายเรื่อง “พรมแดน” ของ 
วสิษฐ เดชกุญชร ที่ ถ่ายทอดมุมมองของต ารวจสองนายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีนิสัยและ
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พ้ืนเพต่างกัน แต่ร่วมงานด้วยกันได้เป็นอย่างดี คนหนึ่งเป็นลูกชายนายต ารวจที่เที่ยงตรง และขอไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ยะลา หลังจากครูของเขาเสียชีวิตเพราะถูกคนร้ายลอบยิงขณะท าหน้าที่
คุ้มครองครูกับ นักเรียน และเพ่ือที่จะลืมคนรักที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์สึนามิ ส่วนอีกคนเป็นหนุ่ม
นักเรียนนอกจากอังกฤษ ลูกชายข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ ที่มาสมัครเป็นต ารวจเพราะผู้หญิง
ในฝันของเขาเป็นลูกสาวนายต ารวจ และการที่เขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ยะลาก็ท าให้เขาต้อง
ห่างไกลหญิงคนรัก หนังยังมี ดาวิกา โฮร์เน รับบทด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่กลับมา
สอนหนังสือด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยทางภาคใต้ และมีส่วนในการช่วยเหลือการท างานของสอง
หนุ่มนายต ารวจด้วย 
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ภาคผนวก ข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

 
ภาพยนตร์เรื่อง ทองปาน (Thongpan) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

มาตรา 26 ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ให้คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก าหนดด้วยว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 
2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีข้ึนไป 
4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีดู 
7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
มาตรา 29 ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ถ้าคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศ
ไทย ใ ห้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอน
ก่อนอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้มั่นคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 

เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์ก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดและรัฐประหาร “6 ตุลา 
19” ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีอาจารย์ป๋วย อ้ึงภากรณ์รวมอยู่ด้วย ถูกหนังสือพิมพ์
ฉบับหนึ่งน าไปลงข่าวว่าเป็นการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ ภาพยนตร์เรื่อง "ทองปาน" กลายเป็น 
"หนังต้องห้าม" ข้อมูลภาพยนตร์ต้องระหกระเหินแยกกันไปคนละทิศทาง แต่โชคดีที่ฟิลม์ภาพยนตร์
รอดไปได้และตัดต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2520 

ต่อมา “ทองปาน” ได้ออกอากาศที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก และได้รางวัลเกียรติยศ 
"Outstanding Film of Southeast Asia" ด้วย กลายเป็นภาพยนตร์ที่ชาวต่างประเทศที่สนใจเอเชีย
อาคเนย์ "ต้องดู" 

แม้ “ทองปาน” จะเคยฉายในเกอเธ่ กรุงเทพฯ ครั้งแรกในราวปลายปี พ.ศ. 2520 และ
ฉายที่สยามสมาคมในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ก็ไม่ได้หาดูได้ท่ัวไป คงอยู่เฉพาะในวงจ ากัดเท่านั้น 
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สามสิบปีผ่านไป ภาพยนตร์เรื่องทองปานได้เผยแพร่สู่สาธารณชนอีกครั้ง มีซีดี
ภาพยนตร์วางขายพร้อมหนังสืออย่างเต็มภาคภูมิในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ลุ่มน้ าโขง : วิกฤต 
การพัฒนา และทางออก” เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2549 และต่อมาได้เริ่มมีวางจ าหน่ายใน
ร้านหนังสือทั่วไป 

 
บทวิเคราะห์โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

“ทองปาน ภาพยนตร์สารคดีที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของอุษาคเนย์ ว่าด้วยปัญหาการพัฒนา 
ชีวิตผู้คน นิเวศวิทยาและโลกาภิวัตน์ ” (ค าโปรย จากปกพอกเกตบุ๊คแถมวีซีดีชื่อ ทองปาน) 

“ทองปาน เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีขาวด า ความยาว 60 นาทีสร้างขึ้นในสมัยของ 
มรสุมการเมืองไทย  เมื่อปี 2519 (สร้างเสร็จก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ไม่กี่วัน) โดยทีมงานสมัครเล่น  
ที่เป็นอาจารย์ นักศึกษาทั้งไทยและเทศ รุ่น 14 ตุลา 2516 ... คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ดู  แต่ในวงการ 
อุษาคเนย์ศึกษา นอกบ้านเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเหนือ ยุโรปและออสเตรเลีย ทองปาน  
กลายเป็นหนังที่ must see “ต้องดู” ของอาจารย์และนักศึกษา...หนังต้องห้ามในไทยเรื่องนี้ไปเปิดตัว
ที่ London Film Festival จนได้รางวัลเกิยรติยศ Outstanding Film of  Southeast Asia” (ค าน า
จาก ชาญวิทย์ เกษตรศิริ) 

“ทองปาน สร้างตามรอยเหตุการณ์การสัมนากรณีเรื่อง เขื่อนผามอง ปัญหาการตั้ง
รกรากใหม่และการเคลื่อนย้ายประชากร เกิดในปี พ.ศ. 2518 ณ บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ผู้เข้าร่วม
สัมนาประกอบไปด้วย นักศึกษา นักวิชาการ นักข่าว ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน และตัวแทนจาก
ภาครัฐ” (บทสัมภาษณ์ของไพจง ไหลสกุล หนึ่งในทีมผู้ก ากับ) 

“เกือบจะพูดได้ว่า หนังเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเพราะเดิมทีเดียว เพ่ือนๆที่คิดจะ
ท าหนังสือเกี่ยวกับชีวิตชนบทของประเทศไทยตั้งใจจะสร้างจากเรื่องสั้นของผมเรื่องหนึ่ง   แต่หลังจาก
ที่เราได้พบกับทองปาน เราก็คิดว่า เรื่องราวชีวิตของเขาดูจะมีชีวิตชีวามากกว่า” (ค าสิงห์  ศรีนอก 
หนึ่งในทีมเขียนบทภาพยนตร์) 

เรื่องราวหลากหลายของภาพยนตร์กึ่งสารคดี (Feature film) เรื่องคนชายขอบชาว
อีสานนาม ทองปาน นี้ได้บังเกิดและถูกขับขานเผยแพร่ขึ้นอีกครั้งเนื่องในวาระบรรจบครบรอบ 30 ปี
ของหนัง  ชวนให้เป็นบทท้าทายที่ต้องการรอการพิสูจน์ในการด ารงอยู่ เป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งถ้าหากได้รับ
การจับตามองด้วยดวงตาแห่งยุคมิลลิเนียมของชนรุ่นหลังด้วยแล้ว น่าจะท าให้เกิดอาการทะลุทะลวง
ทางใดทางหนึ่งหรือไม่มากก็น้อยให้พอเห็นซึ่งความเข้มข้นในการถ่ายทอดการชี้แจง น าเสนอ เรื่องราว
แห่งความเป็นจริงส่วนหนึ่งของประเทศโลกที่สาม ถึงแม้ว่าจะต้องหรี่ตามองข้ามหรือละเลยในส่วน
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ของเทคนิคงานสร้างอันแสนธรรมดาเก่าแก่ เชยๆไร้ซึ่งความโฉบเฉี่ยวอลังการงานสร้างที่มักตัดภาพ
ฉับ...ฉับถี่ยิบเป็นหมื่นพันภาพต่อหนึ่งนาทีอันแสนคุ้นตาแห่งยุคสมัยนี้  ไปบ้างก็ตาม 

 
วิเคราะห์ฉากต่าง ๆ ที่ท าให้ภาพยนตร์เรื่องทองปานถูกห้ามฉาย และท าให้นักแสดงและทีมงาน
ถูกใส่ความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ 

หนังเปิดเรื่องที่ฉากการตักน้ าในคูน้ าเล็ก ๆ ของ ผัน ภรรยาวัยกลางคนของทองปาน 
แล้วค่อย ๆ หาบน้ าด้วยไม้คานที่ทาบลงบนบ่าอันแกร่งกร้าน  เดินผ่านใต้โครงเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด
ใหญ่ยักษ์มหึมา ภาพความขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเปิดประเด็นหนังให้มีพลังเป็นอย่างยิ่งขึ้น  เมื่อตัวละคร
เดินเข้าหากล้องพร้อมกับเสียงเพลง คนกับควาย (ซึ่งขณะนั้นเป็นเพลงต้องห้าม ทางการเมืองที่ถูก
กล่าวอ้างว่าเป็นเพลงแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์) ค่อยดังขึ้น ซ้ ายังไม่พอเมื่อกล้องไม่เคลื่อนไปไหน แต่ยัง
จับภาพของผันหามครุน้ ามุ่งหน้าเข้าหากล้องโดยค่อย ๆ ซ้อนทับกับภาพควายตัวหนึ่งยืนเล็มหญ้าใน
ฉากหลังจนทับมิดทั้งภาพควาย เหลือเพียงแต่หญิงชาวบ้านหาบน้ า 

แค่เปิดเรื่องยังไม่มีบทสนทนาใด ๆ ก็สามารถสื่ออารมณ์ของหนังได้อย่างทรงอานุภาพ
แฝงมีเสน่ห์จึงไม่น่าแปลกใจว่าอีก 50 กว่านาทีที่เหลือเรื่องราวภาษาของภาพจะน าเสนอได้อย่าง
อารมณ์ประชดประชันสักแค่ไหน อีกทั้งถ้าดูที่ความหมายของเพลงแล้วยิ่งสามารถน าไปคิดต่อได้อีก
กว้างไกล 

คนกับคนท านาประสาคน                คนกับควายท านาประสาควาย 
คนกับควายความหมายมันลึกล้ า                ลึกล้ าท านามาเนิ่นนาน 
แข็งขันการงานมาเนิ่นนาน                        ส าราญเรื่อยมาพอสุขใจ... 

ปัญหาแรกของคนใต้เขื่อน ต้องแล้งน้ าเพราะถูกกักน้ าไว้เหนือเขื่อน พอหน้าฝนถูก
ปล่อยให้น้ าท่วมนาเพราะกลัวเขื่อนพัง เป็นค าบอกเล่าจากปากค าของ ทองปาน พร้อมภาพเล่าเรื่อง
ชีวิตแสนอัตคัตความเป็นอยู่กับภรรยาและลูก 4 คน ภาพซูมหน้าบุตรชายคนหนึ่งของทองปาน ถัดมา
กับภาพฝูงแพะเดินข้างถนนที่มีเสียงกระหึ่มของมอเตอร์ไซด์วิ่งผ่าน ชวนให้อดคิดถึงการมาเยือนของ
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ามกลางเหล่าๆแพะสองขาในชนบทไม่ได้ 

เนื้อเรื่องที่ด าเนินต่อไป หลังจากทองปานถูกชักชวนให้เป็นตัวแทนไปร่วมสัมนาถึง การ
สร้างเขื่อน ผามอง ที่มุ่งมั่นจะสร้างขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลาง กินพ้ืนที่แถบจังหวัดเลยและ
หนองคายของไทย หนังใช้ภาพการประชุมที่ประกอบด้วยผู้คนหลายฝ่ายทั้ง นักวิชาการ ข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายต่อต้าน ผู้เชียวชาญต่างชาติ ผู้แทนราษฏร นักศึกษา ชาวบ้าน ตัดสลับกับภาพความ
เป็นอยู่ของครอบครัวทองปาน เช่นการ การวิดน้ าจับปลา การวางแหแต่ไร้เงาปลาเหมือนแต่ก่อน  
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อาการป่วยของภรรยา การดิ้นรนหาเงินด้วยการขึ้นชกมวย หรือการหันหน้าเข้าหาเหล้าหนีปัญหา 
ฯลฯ 

หนังมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษตลอด ยกเว้นเมื่อตอนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติลุกขึ้นอภิปราย  
หนังจงใจตัดซับฯ ออกน่าจะพยายามท าให้ได้อารมณ์เดียวกับตัวละครทองปาน ที่ฟังข้อความไม่รู้เรื่อง
จับใจความไม่ครบถ้วน  ท่ามกลางการประชุมอันดูสวยหรู ที่สรรหาแต่ถ้อยค าข้อความหลากมุมมอง
ของผู้ลุกข้ึนพูดป่าวประกาศปาว ๆ เช่น 

- พอการพัฒนามาแล้ว ไฟฟ้ามา วิทยุมา ทีวีมา คนถูกโฆษณาให้ซื้อของ คนรวย
และต่างชาติก็รวยมากข้ึน  ชาวบ้านต้องผลัดถิ่นจากพ้ืนที่สร้างเขื่อนอีกท้ังปลาบึกแถวนั้นอาจสูญพันธุ์
เพราะถูกถือว่าไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

- ปัญหาของการพัฒนา คือ ท าอย่างไรให้พอใจแกคนหมู่มากและยาวนานที่สุด  
แต่ติดขัดที่ความซับซ้อนของปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้ 

- ประชุมกันบนโต๊ะ ตัดสินชะตากรรมให้ชาวบ้านรึ? น้ าท่วมแล้วใครได้ ใครเสีย? 
- การพัฒนามีทั้งผลดีและผลเสีย  ให้ได้ร้อยเปอเซนต์คงไม่มี  แต่ค านวณดูแล้ว

ได้รับผลดีมากกว่าเสีย ก็ควรพิจารณากันให้ดี 
- ถ้าเข่ือนสร้างได้ ประเทศไทยร่ ารวยแน่ ๆ พลังงานน าไปดัดแปลงได้อีกเยอะแยะ 
- คนที่จะท าอะไรได้ส าเร็จต้องมีอ านาจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ความเศร้าของ

นักวิชาการ คือนอกจากปากกา ไมโครโพน ปริญญาบัตรคนละ 3-4 ใบ เรายังมีอ านาจอะไรหนุนหลัง
พวกเราอยู่อีกหรือ? 

- ประชาธิปไตยจาก 14 ตุลาที่ได้มา จะมีความหมายอะไร?  ถ้ามันไม่ประกันชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ได้ดีกว่านี้ 

- เขื่อนเป็นสัญญาว่าชีวิตดีขึ้นรึ?  แต่ท าไมบางกลุ่มต้องอพยพหนี  เสาไฟฟ้ามัน
ข้ามหัวชาวบ้านให้แต่ชาวเมืองสว่างไสวจนแยกไม่ออกว่ากลางวันกลางคืนแล้ว 

- เพราะประชาชนไขว้เขว้และมีความไม่เข้าใจ ประชาชนส่วนน้อยควรต้องเสียสละ
ให้คนส่วนใหญ่บ้าง ฯลฯ 

และมีตัวแทนจากชาวบ้านเสียงหนึ่ง ที่พูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นได้เพียงแค่การ
ตั้งค าถามด้วยน้ าเสียงแผ่วเบาว่า 

“น้ าก็อยากได้ ดินก็อยากได้อยู่ แต่ปัญหาอ่ืนของชาวบ้าน เช่น ขโมยขโจร ราคาข้าว
ตกต่ า สัมประทานทางเดินรถถูกเอารัดเอาเปรียบ ขาดแคลนหมอ ถ้าสร้างเขื่อนมาแล้วจะแก้ปัญหา
เหล่านี้ได้บ?่” 
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หรือฉากเปรียบเปรยในตอนทองปานขึ้นชกมวยเพ่ือแลกเงิน หมัดล้วน ๆ ที่ถูกระดมเข้า
ใส่อย่างไม่นับถี่ยิบ แล้วเขาถูกน็อค อย่างสิ้นท่าไม่ต่างจาก ชีวิตที่โดนมรสุมโหมกระหน่ าภายใต้ถ้อยค า 
“การพัฒนาประเทศ”นั่นเอง ในช่วงท้ายเรื่องส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง เมื่อผัน ภรรยาต้องจากไป
ด้วยด้วยวัณโรคเพราะขาดเงินค่ารักษา โดยมีเพียงฝากข้อความไว้กับลูกชายว่า เธอต้องการควายสัก
ตัวเท่านั้น ถึงแม้นัยยะของควาย คล้ายจะเป็นความหมายที่ซ้อนสัญลักษณ์ให้ตีความกันไปได้ต่างๆ
นานา เพราะภาพสัตว์สี่ขาคู่วิถีชาวนาไทยประเภทนี้ยังมีให้เห็นตอกย้ าความมีอยู่ความเป็นจริงของมัน
อยู่เป็นระยะ ๆ ในฉากอ่ืน ๆ 

ถึงแม้ในการสัมนา ทองปานจะหายตัวไปตอนท้าย ๆ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอันใดเลย  
ก็ถือว่าคล้ายประดุจเป็นไปตามประสาคนที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงในสังคม หรือยิ่งนานวันผู้คนแบบทอง
ปานก็มักจะมีพฤติกรรมในแบบค่อยๆจางลงจนหายตัวไปในสังคมจนแทบเสมือนไม่มีตัวตนใด ๆ 
ทั้งสิ้น  เช่นเดียวกับการหายไปจากหมู่บ้านของทองปานในตอนจบของเรื่องราว 

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า การน าเสนอบทพูดบทสนทนาของตัวละครบางตัวจะดูคล้ายการ
ท่องจ าไปบ้างตามประสานักแสดงสมัครเล่นทั้งหมด ที่ถือเป็นจุดด้อยหนึ่งของหนัง แต่ทั้งหลายทั้งปวง
ก็ถูกหักกลบลบหนี้ไปด้วยประเด็นของเรื่องราวเข้มข้นที่มาจากชีวิตจริงของทองปาน การสัมนาเรื่อง
เขื่อนที่เกิดขึ้นจริง ชวนให้อดร่วมตามติดประเด็นต่างๆหลังเครื่องหมายเควชั่นมาร์คขึ้นไม่ได้ ถึง
ค าถามท่ีถูกตั้งทิ้งท้ายไว้ว่า 

ตกลง ถ้าสร้างเขื่อนแล้วจะแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้รึเปล่า? 
ซึ่ง เขื่อน ในที่นี้สามารถตีความว่าคือ สัญลักษณ์แห่ง การพัฒนาประเทศ ในรูปแบบ

หนึ่งนั่นเอง ที่หนังน าเสนอการให้ความคิดความเห็นในหลาย ๆฝ่าย โดยสังเกตกันดี ๆ จะพบว่า ทุก
ฝ่ายใช้วิธีการแอบอิงจากเพียงเรื่องที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายเกี่ยวข้องหรือมีข้อมูล หรือมีผลประโยชน์อยู่
เท่านั้น ดูแล้วไม่ต่างจากการน าเพียงประสบการณ์ส่วนตัวเพียงด้านเดียวไปจับกับปัญหาใหญ่ที่ซับซ้อน
ลึกล้ ากว่า ฉะนั้นการจะตีความว่าใครถูก ใครผิด ใครดี ใครไม่ดี ใครน่าเชื่อถือ จึงอยู่ที่ว่าใช้อะไรมา
เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจในแต่ละประเด็นๆไป ซึ่งไม่ง่ายที่จะฟันธงตัดสินใจอะไรใด ๆ      ดังนั้น
บทสรุปอันเปิดกว้างไว้จึงเป็นค าถามปลายเปิดมากว่า 30 ปีแล้ว 
 
ภาพยนตร์เรื่อง คนกราบหมา (My Teacher Eats Biscuits) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

ภาพยนตร์มีก าหนดฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพ ครั้งที่ 1 (Bangkok Film 
Festival) ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีคุณไบรอัน เบนเน็ทท์ , คุณพนา จันทร์วิโรจน์ และหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น เป็นผู้จัดงาน แต่ก่อนงานเปิดมีผู้ส่งสารร้องเรียนไปที่กองเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ ว่าบท
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ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมาะสมและดูหมิ่นศาสนาพุทธ กองเซ็นเซอร์จึงเข้ามาตรวจสอบ และมีค าสั่งไม่
อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้และถึงขั้นระงับการออกอากาศภาพยนตร์ตัวอย่างในสื่อออนไลน์ อาทิ 
YouTube Channel อีกด้วย 

มาตรา 26 ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ให้คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก าหนดด้วยว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ดังต่อไปนี้ 

1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 
2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีข้ึนไป 
4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีดู 
7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
มาตรา 29 ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ถ้าคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ใ 
ห้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้มั่นคง และเกียรติภูมิของประเทศไทย 

ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงและหมิ่นหลายสถาบันของประเทศ คนกราบหมา ได้
วิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ในตอนแรกนั้น ทางกอง
เซ็นเซอร์ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะเป็นโปรเจ็คอินดี้ที่จะฉายในเทศกาลเท่านั้น 
แต่มีมือลึกลับส่งแฟกซ์ไปตามสื่อ ลงตีพิมพ์ว่า เทศกาลหนังครั้งนี้มีหนังต้องห้ามหลายเรื่อง รวมทั้ง
ภาพยนตร์คนกราบหมา เมื่อสื่อตีพิมพ์ข่าวดังกล่าว ท าให้กองเซ็นเซอร์ต้องเรียกหนังมาดู ส่งผลให้ คน
กราบหมาถูกสั่งห้ามฉายในที่สุด อ๋ิงเคไปประท้วงถึงหน้าสภา แต่คนกราบหมาก็ไม่เคยฉายในเมืองไทย
จนถึงขณะนี้ ยกเว้นรอบเดียวที่สถาบันเกอเธ่นั้น 

มีฉากเสียดสีเรื่องการเสพศพของพระ และถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์ที่ก้าวล่วง เสียดสี 
และเยอะเย้ยศาสนา ที่น่าเศร้า คือ คนกราบหมานั้นเป็นภาพยนตร์ที่เสียดสังคมไสยศาสตร์ได้ตลก
ที่สุด แยบคายที่สุด และสนุกมากเรื่องหนึ่งเท่าที่ประเทศไทยเคยสร้างมา น่าเสียดายที่คนไทยไม่ได้ดู 
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ 
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ต่อมา ภาพยนตร์เรื่องคนกราบหมา ได้ไปฉายในภาพยนตร์นานาชาติที่ ฮาวาย , ลอส
แองเจลิส, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีโอกาสได้ฉายในประเทศไทย ยกเว้นการฉายภายใน
เพียงรอบเดียวที่สถาบันเกอเธ 
 
ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ (Syndromes and a Century) 
เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย 

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีก าหนดฉายในประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550  แบบ
จ ากัดโรง จ านวน 2 โรง แต่ภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีเงื่อนไขให้ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก ซึ่งทาง
คณะกรรมการชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรศาสนาและองค์กรทางการแพทย์ จึงจะ
อนุญาตให้ฉายได้ ซึ่งอภิชาติพงศ์ ได้ตัดสินใจที่ไม่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทย 

ฉากที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์คือ  
1) ฉากพระก าลังเล่นกีตาร์  
2) ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาลขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่  
3) ฉากหมอชายจูบแสดงความรักกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล ก่อน

จะต้องจากกันเมื่อฝ่ายหญิงต้องย้ายไปท างานต่างจังหวัด และเกิดอารมณ์ทางเพศจนเห็นความ
ผิดปกติของเป้ากางเกง (ในกางเกง) 

4) ฉากพระเล่นเครื่องร่อน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

แสงศตวรรษ เป็นภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
2550 โดยมีเงื่อนไขให้ตัดฉากส าคัญออกไป 4 ฉาก  ได้แก่ ฉากพระเล่นกีตาร์  ฉากพระเล่นเครื่องร่อน 
ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาลขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่  และฉากหมอชายจูบแสดงความรักกับแฟน
สาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล  โดยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าได้มีความผิด ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความผิดในมาตรา 6 และมาตรา 
26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551  และกฎหมายเซ็นเซอร์ อันเป็น
กฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ทั้งนี้จากความผิด
ดังกล่าว หากพิจารณาจากทั้ง 4 ฉากท่ีห้ามเผยแพร่นั้น จะพิจารณาได้เป็นดังนี้  

1. ฉากที่พระเล่นกี่ตาร์ และฉากพระเล่นเครื่องร่อน  
- มีความไม่เหมาะสมในเนื้อหาส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือศีลธรรม   
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- มีสาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา
หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

2. ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาลขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่ และฉากหมอชายจูบแสดง
ความรักกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล ก่อนจะต้องจากกันเมื่อฝ่ายหญิงต้องย้ายไปท างาน
ต่างจังหวัด และเกิดอารมณ์ทางเพศจนเห็นความผิดปกติของเป้ากางเกง (ในกางเกง)  

- แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมต่อ วิชาชีพ เนื่องจาก แพทย์ ควรจะมี
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งในฉากที่หมอจูบปากกับแฟนสาว  ถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงออก
ทางความรัก แต่ทางคณะกรรมการก็ตัดสินว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรที่จะปฏิบัติ ในสถานที่ราชการ 
โดยเฉพาะในสถานโรงพยาบาล และต่อวิชาชีพ 
มุมมองความคิดเห็นของนักเขียน นิตยสาร 

เว็บไซต์ของนิตยสาร “เพสต์” นิตยสารเพลง หนัง และวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
สหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับ “50 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ” ระหว่างปี ค.ศ.2000-2009 ผล
ปรากฏว่าหนังไทยเรื่อง “แสงศตวรรษ” ของ "อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล" ถูกยกย่องให้เป็นภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมล าดับที่ 18 จากการจัดอันดับดังกล่าว 

โรเบิร์ต เดวิส นักเขียนของนิตยสารเพสต์ ได้เขียนบรรยายถึงหนังไทยเรื่องนี้ว่า ด้วย
ความที่อภิชาติพงศ์เล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ในประเทศไทย และเดินทาง
ไปเรียนปริญญาโทด้านภาพยนตร์ในสหรัฐฯ การมีประสบการณ์ในสองวัฒนธรรมอันแตกต่างของเขา 
จึงส่งผลให้งานของอภิชาติพงศ์เป็นภาพยนตร์ทดลองอย่างเข้มข้นที่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัว 

“หนังของอภิชาติพงศ์เป็นดังวัตถุอันงดงามที่ถูกผ่าแยกออกจากกันตรงกึ่งกลาง ใน
ชั่วขณะหนึ่ง กล้องถ่ายภาพยนตร์ของเขาจะแช่ภาพนิ่งอยู่กับหมู่บ้านเอเชียอันเขียวขจี แต่ในอีก
ชั่วขณะ มันก็จับจ้องไปที่เรื่องราวซึ่งเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลา อันส่งผลให้เกิดงานภาพยนตร์ที่
น่าประทับใจและน่าประหลาดใจถึงขีดสุด เรื่องราวในแสงศตวรรษอิงอยู่ประวัติชีวิตพ่อและแม่ของผู้
ก ากับที่เป็นหมอทั้งคู่ หนังถูกแบ่งเป็นสองช่วง จากท้องเรื่องเป็นสถานีอนามัยชนบทในครึ่งแรกมาสู่
โรงพยาบาลสมัยใหม่ในครึ่งหลัง ซึ่งถือเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงโลกสองโลก” นักเขียนของนิตยสาร
เพสต์กล่าวถึงแสงศตวรรษ 
มุมมองความคิดเห็นของ สื่อต่างประเทศ (นิตยสาร) 

เว็บไซต์ไทม์ เอาท์ นิวยอร์ค ได้ส ารวจความคิดเห็นนักวิจารณ์หนังเพ่ือจัดอันดับ “50 
ภาพยนตร์แห่งศตวรรษ”  ปรากฏว่า  แสงศตวรรษ  อยู่ในอันดับที่ 44 ขณะหนังสือพิมพ์เทเลกราฟ 
ประเทศอังกฤษ ได้ยกย่องให้ 97 ของรายชื่อ “100 ภาพยนตร์ ซึ่งนิยามความเป็นทศวรรษแรกของ
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ศตวรรษที่ 21”  นอกจากนั้นนิตยสารเพลย์ยังจันอันอับให้ แสงศตวรรษ อยู่ในล าดับที่ 18 ในอันดับ 
“50 ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ” อีกด้วย  
ข้อก าหนดของการฉายภาพยนตร์  

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีก าหนดฉายในประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550  แบบ
จ ากัดโรง จ านวน 2 โรง แต่ภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน และ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 
สรุป 

แสงศตวรรษ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ที่ห้ามฉายภายในราชอาณาจักรไทย มีความผิด 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความผิดใน
มาตรา 6 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 เชื่อว่าผู้
ก ากับต้องการน าเสนอ เนื้อหามุมมองในแง่มุมของสังคมไทย เช่น ศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับกรรม การ
เวียนว่ายตายเกิด จากสังคมไทยที่ต้องก้าวข้ามผ่านทุนนิยม แต่ด้วยฉากที่สะท้อนให้ภาพอย่างชัดเจน 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสีย มาสู่ศาสนา หรือ
ความประพฤติต่อวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีความไม่เหมาะสมพ่ึงปฏิบัติวัฒนธรรมไทยที่มีความเฉพาะ
ในการรักษาขนบธรรมเนียมที่ต้องควรพึ่งระวัง 

ทางคณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นที่จะต้องตัดบางฉากออกไป   
ทีมงานได้ติดต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ เพ่ือขอรับฟิล์มภาพยนตร์คืนเมื่อ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ไม่คืนฟิล์มภาพยนตร์ให้ โดยชี้แจงว่า จะคืน
ให้ก็ต่อเมื่อได้น าฟิล์มไปท าการตัดฉากทั้ง 4 ฉากทิ้งออกเสียก่อน ด้วยเหตุผลว่า หากส่งฟิล์มในสภาพ
สมบูรณ์คืนแก่ทีมงาน ทางทีมงานอาจถือโอกาสน ากลับมาตัดเองแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์อีก
ครั้ง อันจะท าให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาฯ มีความผิดในการปฏิบัติงานทันที  

หลังจากเหตุการณ์ไม่คืนฟิล์มภาพยนตร์ ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางสื่อมวลชน และสังคมอินเทอร์เน็ต และผู้
ไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าว น าโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นิตยสารไบโอสโคป มูลนิธิหนังไทย หอ
ภาพยนตร์แห่งชาติ และกลุ่มผู้ก ากับภาพยนตร์ชาวไทย ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้พิจารณากฎหมาย
เซ็นเซอร์ และระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของไทย โดยเปิดให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนผ่านเว็บไซต์ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 มีประกาศว่าผู้ก ากับภาพยนตร์ได้น าภาพยนตร์นี้เข้ารับการ
พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถูกสั่งให้ตัดเพ่ิมเป็น 6 ฉาก โดยอภิชาติพงษ์ใส่ฟิล์มด าแทนฉากที่โดนตัด เพ่ือ
แสดงถึงการโดนบังคับตัดออก 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า  แสงศตวรรษ จะถูกห้ามฉายในไทย แต่ได้ถูกน าเสนอออก
ต่างประเทศ และผลตอบรับดีทั้งในเนื้อหาการน าเสนอ ฉาก ที่สะท้อนให้แห็นการด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างครบถ้วน จนได้รับจัดอันดับหนังแห่งทศวรรษ ล่าสุดนิตยสารวัฒนธรรมร่วมสมัยสหรัฐฯ จัดให้
อยู่ในอันดับ 18 แสงศตวรรษได้รับการจัดอันดับเป็นหนังที่ดีที่สุดในทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 
21 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์ทั่วโลก โดยศูนย์จัดฉายภาพยนตร์
แห่งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ประเทศแคนาดา และเป็นหนังยอดเยี่ยมอันดับที่ 44 ของ
การจัดอันดับภาพยนตร์แห่งทศวรรษโดยเว็บไซต์ไทม์ เอาท์ นิวยอร์ค 
 
ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด (Insects in the Backyard) 
เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย 

หลังการฉายรอบปฐมทัศน์ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออกค าสั่งไม่
อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard โดยให้เหตุผลว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหา
โดยรวมเก่ียวกับการร่วมเพศระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง และชายกับหญิง มีการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
ในขณะแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน และยังมีภาพเสนอขายบริการทางเพศในขณะที่แต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียน สาระส าคัญของภาพยนตร์มีการแสดงออกไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การที่ให้
เด็กหญิงและชายประกอบอาชีพขายตัวหรือโสเภณี แทนที่จะแก้ปัญหาโดยหาทางออกด้วยวิธีการอ่ืน 
มีฉากให้เด็กขายบริการทางเพศในชุดนักเรียน สอนให้เด็กสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสอนวิธีเล้าโลมทางเพศ 
รวมทั้งมีฉากที่ตัวละครฝันว่าฆ่าพ่อซึ่งแม้จะเป็นความฝันแต่ก็ไม่สมควร คณะกรรมการเห็นว่า 
สาระส าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้สังคมและผู้ชม
เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือการขายบริการทางเพศ 
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ จึงให้เหตุผลว่า เนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้ ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ต่อมาได้มีการพยายามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้รอบจ ากัดผู้ชม ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญระหว่างเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์กับ
รัฐธรรมนูญไทย จัดโดยมูลนิธิหนังไทย, หอภาพยนตร์, สมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย , 
เครือข่ายคนดูหนังแห่งประเทศไทย และนิตยสารไบโอสโคป แต่ก็ได้มีการระงับการฉายภาพยนตร์
รอบพิเศษนั้น  

แม้ธัญญ์วารินได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์คณะใหญ่ที่มี
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการแล้วก็ตาม แต่คณะกรรมการได้มีมติ 
13 ต่อ 4 มิให้ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยทุกกรณี นับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยที่ถูก
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ห้ามฉายหลังจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พุทธศักราช 2551 มีผลบังคับใช้ ขณะนี้ผู้
ก ากับได้ยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองเพ่ือขอให้มีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

บริษัท ป๊อบ พิคเจอร์ จ ากัด ยื่นค าขออนุญาตน าภาพยนตร์เรื่อง Insects in the 
Backyard ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยขออนุญาตให้จัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เรท น 18+)  และในวันเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
คณะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย นายวิภาส สระรักษ์ นายรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม นางสาวววรณสิริ โมรากุล 
นายนคร วีระประวัติ นายสันติ ชูขวัญทอง นายปกรณ์ ตันสกุล มีมติออกค าสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากมี
เนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ต่อมาธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ผู้ก ากับ ยื่นค าขออนุญาตน าภาพยนตร์เรื่อง Insects in the 
Backyard ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์อีกครั้ง ในนามของตัวเอง โดยขออนุญาตให้จัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภท
ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีดู (เรท ฉ 20) และเพ่ิมค าเตือนเข้าไปในภาพยนตร์ว่า 
“ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้าง พฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครในเรื่องเป็นเพียง
เหตุการณ์สมมติมิได้อ้างถึงบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” และในวันเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดเดิม มีมติ
ออกค าสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากมีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รอง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประชุมเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์อีกครั้งและลงมติไม่อนุญาต 13 เสียง 
อนุญาต 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติออกหนังสือแจ้งมติให้ ธัญญ์วารินทราบ 
โดยระบุว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาโดยรวมเป็นการถ่ายทอดลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมเพศ
ระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง และชายกับหญิง มีการสูบบุหรี่ ดื่มสุราในขณะแต่งกายเครื่องแบบ
นักเรียนอยู่หลายตอน และยังเสนอขายบริการทางเพศในขณะที่แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 
สาระส าคัญของภาพยนตร์แสดงออกไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การให้เด็กหญิงและชายประกอบ
อาชีพขายตัวหรือโสเภณีแทนที่จะแก้ปัญหาโดยหาทางออกด้วยวิธีการอื่น มีฉากให้เด็กขายบริการทาง
เพศในชุดนักเรียน มีการสอนให้เด็กสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสอนวิธีเล้าโลม รวมทั้งมีการน าเสนอการฆ่า
พ่อ ซึ่งแม้จะเป็นฉากในความฝันแต่ก็ไม่สมควรจะมีเนื้อหาเหล่านี้ คณะกรรมการเห็นว่า เนื้อหา
สาระส าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับ
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สังคมไทย อาจท าให้สังคมและผู้ชม แม้อายุเกิน 20 ปี เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการเลียนแบบใน
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือการขายบริการทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ จึงเป็น
การขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไม่อนุญาต
ให้ภาพยนตร์ เรื่อง Insects in the Backyard ออกเผยแพร่ เนื่องจากขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนนั้น จึงชอบแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ 
การกระท าต่างๆที่ขัดต่อพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (บอร์ดชาติ) มีมติ ห้ามไม่ให้ภาพยนตร์ 
“Insects in the Backyard” เข้าฉายในราชอาณาจักรไทย หลังผู้สร้าง-ก ากับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ 
ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมหลังหนังของเธอถูกค าสั่งห้ามฉายจากคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในการยื่นขอจัดเรตติ้งถึงสองครั้ง (ผู้สร้างขอเรต ฉ.20 ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ชมที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าชมโดยเด็ดขาด กับหนังของตัวเอง) นั่นหมายถึงว่า นับจากนี้ “Insects in the 
Backyard” ไม่มีสิทธิเข้าฉายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ในประเทศไทย หากมีการฝ่าฝืนผู้ละเมิดจะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  หลังพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 หนังทุกเรื่องที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราต้องมีการจัดเร
ตติ้งของหนังให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุผู้ชมทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ส . ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมให้มีการ
ชม ท.ภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป น. 13+ ภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป น.15+ 
ภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมอายุ 15 ปีขึ้นไป น.18+ ภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป ฉ. 20 
ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้ชมอายุต่ ากว่า 20 ปี เข้าชมโดยเด็ดขาด (ตรวจบัตรประชาชน) และภาพยนตร์ที่
ห้ามฉายในราชอาณาจักร 

กฎหมายฉบับนี้ ผู้เกี่ยวข้องในวงการหนังรวมทั้งผู้ชมกลุ่มหนึ่งต่างมีข้อกังขาว่า ในเมื่อมี
การแบ่งประเภทของหนังตามกลุ่มอายุผู้ชมแล้ว เหตุใดจึงต้องมี ‘แบน’ หรือ ‘ห้ามฉาย’ อีก เพราะ
นั่นหมายถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อภาพยนตร์ โดย
เจ้าหน้าที่รัฐด้วยเช่นกัน 

และในขณะเดียวกัน การต่อสู้ เพ่ือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ของคุณธัญญ์วาริน ก็ไม่หยุดลงเช่นกัน เมื่อเธอประกาศจะยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมต่อศาล
ปกครองส าหรับมติของบอร์ดชาติ ที่สั่งแบนหนังของเธอ นั่นหมายถึงว่าเส้นทางของ ‘เหล่าแมลงใน
สวนหลังบ้าน’ ที่จะออกเผยแพร่สู่สายตาประชาชนใช่จะมืดมนสิ้นหนทางไปเสียทีเดียว เพราะหาก
ศาลปกครองรับค าฟ้องไว้พิจารณา และมีค าสั่งคุ้มครอง หนังเรื่องนี้จากมติบอร์ดชาติ ก็มีสิทธิได้รั บ
การทบทวนให้พิจารณาใหม่ และมีโอกาสออกฉายได้ หรือแล้วแต่ดุลพินิจของศาล 
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การฉายท้ังสองครั้งในเมืองไทยของ “Insects in the Backyard” ในเทศกาลภาพยนตร์
โลกแห่งกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เสียงตอบรับจากผู้ชมเป็นไปด้วยดี ไม่มีกระแส
ต่อต้าน หรือข้อกล่าวหาใดๆ ต่อหนังเรื่องนี้ออกมาให้ได้ยินแม้แต่น้อย ทั้ง  ๆ ที่ค าชี้แจงของ
คณะกรรมการทั้งสองชุดต้องตรงกันในประเด็นที่ว่า “หนังมีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี” 

แม้ภาพที่ปรากฏใน “Insects in the Backyard” หลายๆ ฉาก จะดูวาบหวิว ล่อแหลม 
รุนแรงและส่อนัยทางเพศ หากแต่หนังได้สะท้อนประเด็นความพิกลพิการของสังคมไทยผ่าน
ครอบครัวๆ หนึ่ง ที่มีพ่อเป็น “กะเทยแต่งหญิง” มีลูกสาว-ลูกชาย ที่เรียกเขา (หรือเธอ) ว่า “พ่ี
ธัญญ่า” ซึ่งทั้งคู่ไม่เคยยอมรับสถานภาพทั้งในฐานะ ‘พ่อ’ หรือ ‘พ่ีสาว’ ส่วนแม่นั้นตายจากไปนาน
แล้ว ดูเหมือนกับว่า เรื่องราวในหนัง คล้ายเป็นกระจกสะท้อนภาพอันลักลั่นของสังคมไทย รวมถึง
บทบาทของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์อยู่กลาย ๆ 

“เจนนี่” และ “จอห์นนี่” แสดงอาการต่อต้านพ่ออยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ “ธัญญ่า” ก็
ไม่เคยขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่หัวหน้าครอบครัวรวมทั้งบทบาทของ “แม่บ้าน” ที่ดี ความสุขเพียง
หนึ่งเดียวคือจินตนาการทางเพศ ที่เธอน ามาใส่ในงานเขียนเพ่ือหาเลี้ยงชีพ เธอมักจะดื่มและสูบบุหรี่
อยู่เกือบจะตลอดเวลา 

‘เจนนี่’ หนีห่างจากพ่อ ออกไปคบหากับเพ่ือนชายที่ขายบริการให้พวกรักร่วมเพศ ส่วน
เธอก็อาสาช่วยหารายได้ด้วยการขายตัวเช่นเดียวกัน ขณะที่ผู้เป็นน้องชาย ชีวิตอยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของวัยรุ่น ภาวะความสับสนในใจก็ผลักดันให้เขาเจริญรอยตามพ่ีสาวไปติด ๆ หลังเห็นพ่อกับ
เพ่ือนจูบกันในวันที่เขาชวนมาเที่ยวบ้าน 

นักเรียน-นักศึกษาขายบริการ ความหลากหลายทางเพศ คือสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยอยู่
ตลอดเวลา เราสามารถพบเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ตามท้องถนนจนถึงบนหน้าหนังสือพิมพ์ ปฏิเสธไม่ได้ว่า
สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง หากแต่จะยอมรับและอยู่ร่วมกันมันได้แค่ไหน เหมือน “แมลงในสวนหลังบ้าน” ที่
แม้จะสร้างความร าคาญให้บ้าง แต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหรือสังคมของเราโดยไม่หลีกลี้ไปไหน
ได้ เหมือนกับที่ “เจนนี่” และ “จอห์นนี่” รังเกียจพ่อของเธอที่เป็นกะเทย แต่ก็ต้องอยู่ร่วมชายคา 
และอาศัย “พ่อ” คนนี้แหละที่คอยหาเลี้ยง 

เช่นเดียวกัน ผู้ใหญ่ในสังคมไทย มักจะปฏิเสธความผิดแปลก โดยไม่เคยพยายามที่จะ
เข้าใจหรือเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้ึน คอยแต่จะป้องปราม ควบคุม กักขังเสรีภาพของการแสดงออก
ทางความคิดอ่านของคนที่คิดต่าง หรือหยิบเอาความจริงมาตีแผ่ แม้ในหนังที่ต้องพยายามดัดแปลง
แฝงผ่านมาในรูปแบบเรื่องแต่งหรือจินตนาการเพื่อสะท้อนความจริงบางอย่างเหล่านี้ 

ตั้งแต่ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว มีหนังไทยสองเรื่อง
ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย (ซึ่งไม่รู้ว่า มีการเข้มงวดกวดขันตามข้อบังคับบ้างหรือปล่าว) คือ 
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“ผู้หญิงห้าบาป 2” และ “เจ้านกกระจอก” ที่ได้เรต ฉ.20 คือห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีเข้าชมโดย
เด็ดขาดและต้องมีการตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้าชมอย่างเคร่งครัด ส่วนเรตอื่นๆ ทางโรงจะปล่อยให้
เด็กอายุต่ ากว่าที่ก าหนดเข้าไปดูหนังได้ ก็คงไม่สามารถห้ามปรามได้ เต็มที่ก็แค่แนะน า แต่จะมีคน
ปฏิบัติตามแค่ไหนเป็นอีกเรื่อง (มีข่าวว่าโรงหนังบางแห่ง ปล่อยให้เด็กมัธยมเข้าไปดู “น้ าตาลแดง” 
หน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่หนังได้เรต น.18+) 
 
ภาพยนตร์เรื่อง เช็คสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die)  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 

“เช็คสเปียร์ต้องตาย” นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องที่สอง ที่ถูกค าสั่งห้ามฉายภายใต้ 
พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ฉบับปัจจุบัน โ ดย Insects in the Backyard ของธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถูกค าสั่งดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ครั้งนั้นมีเหตุผลจากคณะกรรมการท่านหนึ่งลงมติสั่ง
ห้ามฉาย ระบุว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้
เนื้อหาของเรื่องจะพยายามสะท้อนสภาพสังคม แต่สิ่งที่น าเสนอมีความรุนแรงมาก ทั้งภาพและภาษา 
อักท้ังยังมีฉากที่แสดงให้เห็นว่า ลูกอยากจะฆ่าพ่อของตัวเอง มีการใช้มีดแทงจนเลือกท่วม ซึ่งเป็นเรื่อง
ไม่สมควรอย่างยิ่ง” 

ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(กองเซ็นเซอร์) กรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ 3 ที่ พล.ต.ต. เอนก สัมพลัง เป็นประธาน ได้
มีมติห้ามเผยได้รับเรท “ห” หรือ “ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555  
โดยให้เหตุผลว่า มีเนื้อหาก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ตามกฏกระทรวงก าหนด
ลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 ข้อ 7(3) จึงมีมติไม่อนุญาต โดยจัดเป็นประเภทภาพยนตร์
ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 
2553 ทั้งนี้เนื่องจากในภาพยนตร์มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีการน าฟุตเทจ
ภาพความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 
2522 มาใช้และการให้ปิศาจในเรื่องสวมชุดแดงเปรียบเหมือนการกล่าวหาเสื้อแดง (สัญลักษณ์การ
แบ่งฝ่ายทางการเมือง) 

มาตรา 26 ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ตามมาตรา 25  ให้คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ก าหนดด้วยว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใด ดังต่อไปนี้ 

 1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 
 2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
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 3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีข้ึนไป 
 4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
 5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
 6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีดู 
 7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 
ความใน (6) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดูซึ่งบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดว่า ภาพยนตร์ลักษณะใดควรจัดอยู่ในภาพยนตร์ประเภทใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

โดยสามารถอธิบายขยายความ “ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร" ว่าต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

- เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา
หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

- เนื้อหาทีก่่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ 
- เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
- สาระส าคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
- เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ 

มาตรา 29 ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ถ้าคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ให้
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัดทอนก่อน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ 

ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ภาพยนตร์เรื่อง “เชคสเปียร์ต้องตาย” เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับทุน
สร้างจากกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม 
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2553 นั้น ตนเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
สนับสนุน 

ขณะที่พิจารณาอนุมัติให้เงินสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นการพิจารณาเพียงบทคัดย่อ 
ยังไม่ได้ด าเนินการสร้างขึ้น การตรวจสอบว่าสมควรส่งเสริมหรือไม่ ต้องท าให้รอบคอบกว่านี้ และ
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เนื่องจากภาพยนตร์มีการเสนอภาพหลายด้านพร้อมๆ กัน อาจมีความเข้าใจผิดพลาดและเกิดผิดใจกัน
ในภายหลัง ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจเป็นการเมืองหรือไม่ก็ได้แล้วแต่จะมอง ปัญหาคือการน าเสนอไม่ใช่
เรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการตีความ เนื่องจากแต่ละคนสามารถตีความได้หลายแบบ แล้วแต่
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ 

นายเชลียง เทียมสนิท ฝ่ายกฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงว่า “ผู้สร้างบทภาพยนตร์
ได้ดัดแลงบทให้เป็นประเทศสมมติก็จริง แต่ภาพที่ออกมาสื่อให้เห็นได้ว่าเป็นประเทศไทย และมี
เนื้อหาสาระบางอย่าง เช่น ฉากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่ งคณะกรรมการฯเห็นว่าอาจกระทบต่อ
ความมั่นคงและในการพิจารณาของคณะกรรมการกฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย” 

มานิต ศรีวานิชภูมิ ในฐานะผู้อ านวยการสร้าง ได้ท าจดหมายเปิดผนึก “หยุดแบน
ภาพยนตร์ไทย หยุดผิดกั้นเสรีภาพไม่เป็นประชาธิปไตย” เพ่ือยื่นให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี  ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ใจความในจดหมายอ้างถึงความเห็นของกลุ่มคน
อันประกอบด้วย ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ , สมาคมผู้ก ากับภาพยนตร์ไทย, นักวิชาการ, นักแสดง, ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านภาพยนตร์ , กลุ่มคนรักหนัง และประชาชนผู้รับเสรีภาพ เห็นว่ามติดังกล่าว
คลุมเครือ ครอบจักรวาล ไร้เหตุผลสนับสนุน ถือเป็นมาตรการรุนแรง ขาดความพอดี อันเป็นเหตุให้
กระทบต่อ “สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” 

 
ภาพประกอบ : คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์เชคสเปียร์ต้องตาย 

และได้ออกค าชี้แจง “แถลงข่าวเรื่องภาพยนตร์ไทยเชคสเปียร์โดนแบบโดยรัฐบาลไทย” 
ในเว็บไซด์ www.shakesprearemustdie.com มีใจความดังนี้  

“บ่ายวันนี้ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ (กองเซ็นเซอร์) ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมติสั่งห้ามฉาย “เชคสเปียร์ต้องตาย” 

http://www.shakesprearemustdie.com/
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ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ได้รับทุนสร้างจากกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ในปี 
2553 ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จและเข้าตรวจพิจารณาปีนี้ 

ตามเอกสารบันทึกการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ “คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า 
ภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความ
สามัคคีระหว่างคนในชาติ ตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 
2552 ข้อ 7 (3) จึงมีมติไม่อนุญาต โดยจัดเป็นประเภทภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตาม
มาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551” 

ภาพยนตร์เรื่อง “เชคสเปียร์ต้องตาย” เป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นจากบทละคร 
“โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ” (The Tragedy of Macbeth) ของ วิลเลียม เชคสเปียร์  (William 
Shakespeare) กวีเอกของโลก เป็นเรื่องราวของขุนพลที่มักใหญ่ใฝ่สูงอย่างไร้ขอบเขตและคลั่งไคล้ใน
ไสยศาสตร์ เมื่อมีแม่มดมาทักว่าจะได้เป็นกษัตริย์ในภายหน้า และโดยการยุยงของภรรยา เขาสังหาร
พระราชาเพ่ือสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ แม็คเบ็ธปกครองแผ่นดินด้วยความบ้าอ านาจ พาให้
บ้านเมืองตกอยู่ในยุคมืดมนแห่งความหวาดกลัว โดยที่ตัวเขาเองก็ปราศจากความสุข ต้องใช้ความ
รุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือรักษาอ านาจของตน 

อนึ่ง ละครเรื่องแม็คเบ็ธนี้  เมื่อปีที่แล้วได้มีการจัดแสดงโดยคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ “แม็คเบ็ธ” นั้น บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของเด็กมัธยมต้น
ทั่วโลก (ในทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ) มาเป็นเวลาหลายชั่วคน และได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์
มาแล้วหลายครั้ง รวมทั้งโดยนักท าหนังอินเดีย ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น 

 
ภาพประกอบ : ละครเวทีเรื่อง 'แม็คเบ็ธ' จัดแสดงโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

“เหตุการณ์นี้ท าให้ผมเห็นว่า เราไม่สามารถพูดถึงเรื่องศีลธรรม ความโลภ ความบ้า
อ านาจ ความมักใหญ่ใฝ่สูงอันไร้ขอบเขตกันได้อีกแล้วในประเทศไทย ผู้คนอยู่กันด้วยความกลัว ราว
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กับว่าอยู่ใต้แม็คเบ็ธในบทละครของเชคสเปียร์จริง ๆ มันแปลกประหลาดมากที่องค์กรของกระทรวง
วัฒนธรรมลุกขึ้นแบนหนังที่กระทรวงวัฒนธรรมเองเป็นผู้สนับสนุน และกองเซ็นเซอร์ภายใต้กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นควรแบนเชคสเปียร์” 

ทีมงานของภาพยนตร์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่า “หนังเรื่องนี้ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบให้ฉายจากคณะกรรมการเซ็นเซอร์ จ านวน 7 คน เพราะเกรงว่าคนดูจะแยกไม่ได้ว่าอัน
ไหน “เรื่องจริง” หรือ “เรื่องแต่ง” ก่อนที่จะระบุว่า “เราไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายในราชอาณาจักร
ไทย” และกล่าวยืนยันว่า “นี่คือบทภาพยนตร์ที่ถอดมาจากบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ ตัวต่อตัว ค า
ต่อค า”  

โดยในภาพยนตร์กล่าวอย่างเด่นชัดว่า “ภาพยนตร์ขนาดยาว เนื้อหาอ้างอิงจากบท
ประพันธ์ของวิลเลียม เชคสเปียร์ นักประพันธ์เอกของโลก ถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ โดยถอด
ความหมาย “ค าต่อค า” เพ่ือคงความสวยงามของภาษากวีโดยใช้ภาษาไทย นับเป็นภาพยนตร์เชคส
เปียร์ไทยเรื่องแรก” 

สมานรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ ให้สัมภาษณ์ไว้กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
ว่า “…สิ่งที่ประหลาดส าหรับเรื่องนี้ ก็คือ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเป็นคนให้
ทุนมา แต่กลับถูกแบนโดยหน่วยงานเดียวกัน ที่ทั่วโลกเค้าสนใจคือคุณแบนเชคสเปียร์ไม่พอ คุณยัง
แบนหนังของคุณเองด้วย มันเป็นเรื่องตลกและไร้สาระมาก เพราะก่อนจะยื่นเรื่องให้ผ่านจนได้ทุน เรา
ก็ต้องถ่ายตัวอย่างหนังไปให้ดู เรามีฉากฆ่ากษัตริย์ พวกเขาก็ได้เห็นกันหมดแล้ว และเราก็ตกลง
ร่วมกันว่าจะยึดเอาบทของเชคสเปียร์เป็นหลัก ไม่ได้ท าให้เห็นฉากฆ่าอะไร แค่ยืนอยู่หน้าห้องบรรทม
ตามในบทละคร เขาเห็นตัวอย่างนั้นแล้วและก็ตัดสินใจให้เงินทุนมา...” 

 

 
ภาพประกอบ : คุณสมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ผู้ก ากับภาพยนตร์เชคสเปียร์ต้องตาย 
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ยุทธนา บุญอ้อม เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันว่า “อันที่จริงน่าจะให้คนดูเรื่องนี้อย่างแฟร์ ๆ 
ไม่ใช่ไปแบน ไม่ให้ดู คือควรจะให้คนดูเรื่องนี้แล้วตัดสินใจเองว่าชอบหรือไม่ชอบ ให้เค้าได้ตัดสินด้วย
ตัวเอง ไม่ใช่มาปิดกั้นกันก่อน” 

มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์  นักวิจารณ์หนังอิสระ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า 
“มีความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งว่า งานของเช็คสเปียร์สูงส่ง จนต้องปีนบันไดดู และมักจะเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปดู มันจะเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ธาตุแท้
และความขัดแย้ง มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่จับต้องไม่ได้” 

“ส าหรับเรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย ใครจะเป็น “แม็คเบธ” นั้น อยู่ที่การตีความของคนดู
และคนท าด้วยนะ ไม่มีใครรู้หรอกว่า เอาเข้าจริงๆแล้วเช็คสเปียร์ต้องการบอกอะไร งานของเชคส
เปียร์มีความคลาสสิคมาก แต่ละคนย่อมตีความหรือท าออกมาไม่เหมือนกัน อย่างล่าสุดที่โรงละคร
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เพ่ิงท าออกมาโดยตีความไปแบบหนึ่ง ในทัศคติผมก็คิดอีก
แบบหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจตรงกัน คือ เชคสเปียร์พยายามจะบอกว่า มนุษย์เรานั้นมีหลายด้าน มีทั้ง
คนดี ทั้งคนเลว กล่าวคือมีหลากหลายมิติ อย่างในหนังเรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย จะมองอย่างไรนั้น ก็
ขึ้นอยู่ืกับคนดู คนท า ว่าจะตีความอย่างไร” 

นายบรรจง โกศัลวัฒน์ นักวิชาการ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แสดงความคิดเห็น
ว่า “ตนเป็นผู้สอนวิชาภาพยนตร์มากว่า 30 ปี ไม่เคยรู้จักกับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อน และเพ่ิง
จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ แล้วพบว่า มีเนื้อหาค่อนข้างหนัก การใช้ภาษาเขียนบทท าได้ดี ค าพูด
กระชับ นักแสดงเล่นได้ดี ภาพยนตร์ดีดี แบบนี้ถูกห้ามฉายได้อย่างไร” 

“แต่มีข้อสังเกตในเรื่องประเทศสมมติอยู่ เกิดเป็นค าถามว่าอาจเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะ
กับผู้ชมในวงจ ากัด มติห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในราชอาณาจักรจึงไม่เป็นธรรม ส าหรับในประเด็น
ภาพเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นั้น เห็นว่าเบากว่าภาพยนตร์สารคดีและภาพเหตุการณ์จริง” 

จากการสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ มุมมองของผู้จัดท ามองว่าเป็นเหมือนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยการแทรกแซงของรัฐบาลในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการคิดและตัดสินใจของประชาชน 
เพราะรัฐบาลใช้ความคิดเห็นของตนเองในการตัดสินใจ ทั้งๆที่ควรให้ประชาชนได้ใช้ความคิดของ
ตัวเองในการเลือกรับชมภาพยนตร์เอง การกระท านี้เหมือนเป็นการจ ากัดกรอบความคิดของคนใน
ประเทศให้แคบลง ให้คิดน้อยลง ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่
การกระท าของรัฐบาลนั้นดูเหมือนว่าจะสวนทางกับการเป็นประเทศประชาธิปไตย ที่ทุกคนต่างก็มี
ความคิดเสรีบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
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มีการยื่นค าร้องอุทธรณ์ 
ทางผู้ผลิตได้ยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นหนังสือตามค า

ร้องที่ 251/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ว่า ผู้ร้องได้รับทุนจากรัฐบาลในการส้รางภาพยนตร์
เรื่อง “เชคสเปียร์ต้องตาย” เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ขออนุญาตน าภาพยนตร์ดังกล่าวออกฉาย โดยมี
ประเด็นในการร้องเรียน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. เนื้อหาฉากใดที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 3 
เห็นว่า ภาพยนตร์เรื่อง “เชคสเปียร์ต้องตาย” มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนใน
ชาติ แล้วมีมติไม่อนุญาตให้ภาพยนตร์ เผยแพร่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 26 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

2. การที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ มีมติห้ามภาพยนตร์
เรื่อง “เชคสเปียร์ต้องตาย” ออกฉายในราชอาณาจักร เป็นการกระท าที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพได้หรือไม่ 
อย่างไร 

โดยขอให้พิจารณาตามข้อท้วงติง ดังนี้ 
1. เรื่องเพชรสีฟ้าประกอบฉาก โดยให้เหตุผลว่า เกรงจะเป็นการพาดพิงถึงเพชรบลูได

มอนด์ 
2. การขอให้เปลี่ยนป้ายประกอบฉากการประท้วงให้เป็นภาษาสมมติ เนื่องจากเห็นว่า

เป็นประเทศสมมติโดยขอให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไปปรับปรุง แต่ไม่ระบุฉากหรือรายละเอียด ท าให้ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ 

3. ในค าอุทธรณ์ เรื่องภาพเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยทางผู้สร้างภาพยนตร์ได้แรงบันดาลใจ
มาจากภาพถ่าย ในเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่กลับเห็นว่าฉากดังกล่าวเป็นการสร้างความแตกแยก 
ทั้งท่ีมีภาพยนตร์เรื่องอ่ืนที่มีฉากดังกล่าวอยู่ด้วย แต่ยังสามารถออกฉายได้ 

โดยมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) ว่า
ค าสั่งห้ามฉายของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
แห่งชาติ เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเห็นสมควรทบทวนค าสั่งห้ามฉายโดยให้จัดอยู่ในประเภท
ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 แต่เนื่องจากว่า เรื่องนี้ก าลังเป็นคดีความอยู่ในศาลปกครอง 
คณะกรรมการสิทธิฯ จึงขอยุติการด าเนินการแต่เพียงเท่านี้ 
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ภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง (Boundary) 
เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย 

ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง เป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในเดือน
กรกฎาคมนี้ สร้างโดยผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นหนุ่ม ชื่อ นนทวัฒน์ น าเบญจพล ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีความ
น่าสนใจในฐานะหนังนอกกระแส ที่มีลักษณะสัจนิยม(realistic) ถ่ายภาพและบันทึกเหตุการณ์ตามที่
เป็นจริง เป็นแบบสารคดีโดยไม่อาศัยเนื้อเรื่องแบบละคร หรืออาศัยดาราน าที่เป็นหนุ่มหล่อสาวสวย 
เป็นเครื่องจูงใจ แต่ใช้การบอกเล่าหรือฟ้องสังคมด้วยเนื้อเรื่องที่ตรงไปตรงมา 

ก่อนหน้านี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เคยเป็นข่าวมาแล้ว ตั้งแต่เมื่อสร้างเสร็จ แล้วกลายเป็น
หนังที่ถูกเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่
ผ่านมา แต่ในวันที่ 23 เมษายน กลับมีข่าวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ได้
พิจารณาห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในราชอาณาจักร โดยเห็นว่า เนื้อหาและภาพของภาพยนตร์นี้
ก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคิด กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อจึงไม่ควรอนุญาตให้เผยแพร่ 

เป็นการดีที่ อีก 2 วันต่อมา ค าสั่งห้ามฉายก็ถูกยกเลิกโดยคณะกรรมการพิจาณา
ภาพยนตร์ชุดใหญ่ เพียงแต่คณะกรรมการขอจัดหนังในเรท 18 พร้อมกันนั้น ผู้สร้างถูกขอร้องให้ดูด
เสียงในช่วงต้นเรื่องความยาว 2 วินาที-ซึ่งเป็นประโยคที่พิธีกรบนเวทีในงานเคาท์เดาวน์รับปีใหม่ที่สี่
แยกราชประสงค์-พูดว่า “เรามาร่วมเคาท์ดาวน์และร่วมฉลองให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา” ซึ่งฝ่ายผู้สร้างก็ยอมรับตามนั้น เพราะเห็นว่า ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาหลักของเรื่อง 
เนื้อเรื่องของภาพยนตร์  

เปิดฉากท่ีงานเคาน์ดาวน์ปีใหม่ พ.ศ.2554 แต่ก็ได้ย้อนเหตุการณ์เล่าไปถึงการกวาดล้าง
ปราบปรามประชาชนคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2553 ด้วย จากนั้น ภาพยนตร์ก็
เล่าถึงเรื่องชีวิตของชายคนหนึ่ง ชื่อ อ๊อด ที่เป็นชาวบ้านธรรมดา บ้านเดิมอยู่ที่ต าบลกุดเสลา อ าเภอ
กันทรลักษณ๋ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เขาพระวิหาร เล่าถึงชีวิตวัยเยาว์ของอ๊อดที่มี
การศึกษาไม่สูงนัก และใช้ชีวิตบวชเป็นเณรอยู่ถึง 4 ปี ก่อนที่จะสึก แล้วไปจับใบแดง ต้องเข้าเป็น
ทหารประจ าการ หลังจากที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักแล้ว ก็ถูกส่งไปประจ าการที่สามจังหวัดภาคใต้ 
จากนั้น ก็ได้เป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกส่งมาปราบการชุมนุมของคนเสื้อแดงในกรุงเทพฯด้วย ทั้งที่ญาติพ่ี
น้องและชาวบ้านสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดงแทบทั้งสิ้น แต่อ๊อดก็ต้องมาปฏิบัติตามหน้าที่ 

ในกรณีนี้ เท่ากับว่าภาพยนตร์ได้พยายามเล่าเรื่องการปราบปรามคนเสื้อแดงในอีก
ทัศนะหนึ่ง ทั้งยังได้ใส่ข้อความเพ่ือเสนอทัศนะเกี่ยวกับคนเสื้อแดงต่อผู้ชม เช่นเล่าว่า ที่ราชประสงค์
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เคยมีการปิดล้อมสังหารหมู่ กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัด" และว่า 
“รัฐบาลไทยในสมัยนั้นอ้างว่าเป็นการกระท าของมือที่สาม เพ่ือสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายรัฐบาล” แต่
“กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงและผู้สนับสนุนเชื่อว่าเป็นการกระท าของรัฐบาลและทหาร” จากนั้นก็อธิบาย
ต่อไปว่า “ชาวกรุงเทพฯและผู้ ไม่สนับสนุนหลายคนกล่าวชื่นชมรัฐบาลและทหาร” ขณะที่  
“ชาวต่างจังหวัดถูกปรามาสว่าโง่ เห็นแก่เงิน” 

แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นส าคัญในเรื่องนี้ เรื่องส าคัญที่สุดที่ภาพยนตร์เล่าก็คือ ผลกระทบ
ของความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหาร ที่มีต่อประชาชนในพ้ืนที่กันทรลักษณ์ อันเป็นมุมมองที่คนเมือง
และกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มรักชาติที่สนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืนไม่เคยค านึงถึง เพราะเมื่อ
สถานการณ์ดึงเครียดและเกิดการสู้รบตามพรมแดน ประชาชนทั้งสองฝากพรมแดนได้รับความ
เดือดร้อนโดยตรง ต้องเสี่ยงกับกระสุนปืนร้ายแรงที่ทหารสองฝ่ายยิงตอบโต้กัน และต้องอพยพออก
จากเขตพ้ืนที่อันตราย ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีความพอใจมากกว่าในการเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ มาเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แล้วท าให้การเผชิญหน้าระหว่างประเทศยุติลง อย่างน้อย
ก็ท าให้พวกเขาได้ชีวิตปกติกลับคืนมา 

ภาพยนตร์ฟ้าต่ าแผ่นดินสูงยังไปไกลกว่านั้น เพราะยังได้เล่าเรื่องความขัดแย้งเดียวกัน
ในความเชื่อและเรื่องเล่าของประชาชนฝ่ายกัมพูชาที่อุดรมีชัยด้วยว่า ฝ่ายไทยต่างหากที่พยายามบุก
รุกและโกงดินแดนชองกัมพูชาตลอดมา จนถึงขนาดว่า อาศัยเงื่อนไขที่กัมพูชามีสงคราม ย้ายหลัก
พรมแดนตามใจชอบ เช่นกล่าวว่า “หลักเขตไม่ได้เดินย้อนกลับไปทางฝั่งไทย แต่มันเขยิบมาทางฝั่ง
ของเรา” และทหารไทยก็เป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีกัมพูชาก่อน ฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นสู้เพ่ือปกป้องพรมแดน
และชีวิตของประชาชน และยังลงท้ายเรื่องด้วยการส ารวจถนนสายใหม่ที่ขึ้นเขาพระวิหารจากฝ่ง
กัมพูชา ที่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รับทราบในไทย 

นัยยะที่ภาพยนตร์นี้พยายามสะท้อนก็คือ เส้นเขตแดนระหว่างประเทศเป็นเพียงสิ่ง
สมมุติ แต่ก็กลายเป็นเส้นแบ่งประชาชนให้ขัดแย้งกัน ทั้งที่ประชาชนทั้งสองฝากพรมแดนต่างก็พูด
ภาษาเขมรเช่นเดียวกัน และประชาชนสองฝ่ายก็ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติมากกว่า
ที่จะมีกรณีพิพาทกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงให้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Boundary ซึ่งหมายถึงเขตแดน 
นนทวัฒน์ น าเบญจพล ผู้สร้างภาพยนตร์ได้อธิบายว่า “หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของเขตแดน แต่
ความจริงแล้วตามความคิดของผมหมายถึงเขตแดนตามความคิดของชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ต่างคนต่างมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการน าเสนอของตนในตัวภาพยนตร์แล้วจะพยายามน าเสนอให้รอบ
ด้านให้มากที่สุด ให้ตัวละครแต่ละคนได้มีโอกาสมากที่สุด” ภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงเป็นสารคดีอัน
น่าสนใจ อย่างน้อยที่สุดก็คือการน าพาสาธารณชนชาวไทยไปรับรู้มุมมองของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งถือเป็น
งานสร้างสรรค์อย่างง่าย ที่จะท ามาซึ่งประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย 
จากกรณี ภาพยนตร์ ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง เป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้ารับการพิจารณาคือ "ผล

การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ ของคณะอนุกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ เรื่องฟ้าต่ า
แผ่นดินสูง ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในราชอาณาจักรไทย ด้วยเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และ
ความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และการน าเสนอข้อมูลบางเหตุการณ์ยังอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณาของศาล โดยไม่มีบทสรุปทางเอกสาร 

ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเป็นมติเอกฉันท์ว่า เนื้อหา
ขัดกับกฎกระทรวงที่ก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 ในข้อที่ 7 ก าหนดไว้ว่า 
ภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในราชอาณาจักรมีลักษณะ 6 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่ 
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

3. เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ   
4. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ  
5.สาระส าคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์  
6. เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าสูงแผ่นดินต่ า 

มีเนื้อหาเข้าข่ายในข้อที่ 3 และ 4 จึงไม่สามารถอนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ 
มุมมองความคิดเห็น ผู้ก ากับภาพยนตร์  

สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี รายการสยามสาระพา ได้สัมภาษณ์นายนนทวัฒน์ น าเบญจพล 
ผู้ก ากับภาพยนตร์ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง และนายสุภาพ หริมเทพธิป บรรณาธิการ หนังสือไบโอสโคป ถึง
กรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เรื่องฟ้าต่ าแผ่นดินสูง ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
ในราชอาณาจักรไทย ด้วยเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 

นายนนทวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากที่กองเซ็นเซอร์ได้ค าสั่งให้หนังของตนไม่ผ่านการ
เซ็นเซอร์ โดยถึงขั้นห้ามฉายในประเทศเลยนั้น ตนก็ยังมีความสงสัยและเกิดความไม่เข้าใจอย่างยิ่งกับ
ความเห็นของอนุคณะกรรมการที่ระบุออกมา โดยเฉพาะกรณีที่มีการพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้มีการพาดพิง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตนยืนยันว่าหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะเนื้อหาของตัวหนังไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์เลย ส่วนประเด็นที่คณะอนุกรรมการกล่าวอ้างนั้น ตนยืนยันว่าน่าจะเป็นเพียง
ประเด็นเดียวมีการพูดถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้น ส าหรับชื่อหนังฟ้าสูงแผ่นดินต่ านั้น ตนก็ไม่ได้มี
เจตนาและไม่รู้เรื่องค าว่าฟ้านั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามที่มีการตีความกันไป ส่วนชื่อหนังที่น ามา
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ตั้งนั้นตนได้น ามาจากเพลงฟ้าต่ าแผ่นดินสูง ที่เป็นเพลงภาพยนตร์เรื่องโทนในอดีตที่ผ่านมา ส าหรับ
ความหมายของหนังเรื่องนี้ ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของเขตแดน แต่ความจริงแล้วตามความคิดของ
ตนได้หมายถึงเขตแดนตามความคิดของชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นการน าเสนอของตนในตัวภาพยนตร์แล้วจะพยายามน าเสนอให้รอบด้านให้มากท่ีสุด ให้ตัวละคร
แต่ละคนได้มีโอกาสมากที่สุด 

นายนนทวัฒ์ กล่าวว่า ไม่ได้คิดเลยว่าการน าภาพยนตร์ของตนเข้าไปตรวจการพิจารณา
ของกบว.แล้วจะถูกแบนเช่นนี้ เพราะเมื่อมาทราบหนังตนถูกสั่งห้ามออกฉายแล้ว ตนงงและตกใจ
อย่างมาก ส่วนข้อคิดเห็นของกองเซ็นเซอร์ที่ระบุว่าเป็นจุดที่ท าให้หนังถูกแบนนั้น ส่วนตัวแล้วคิดว่าคง
จะไม่สามารถท าได้ทุกข้อตามที่มีการให้ข้อสังเกต ส่วนชื่อเรื่องของตัวหนังนั้นคิดว่าคงจะไม่มีการ
เปลี่ยน เนื่องจากประเด็นส าคัญตัวเนื้อหาของตัวหนังไม่มีส่วนได้ที่จะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่
แล้ว และฉากท่ีมีการต่อสู้รบกันของกองก าลังทหารของทั้งสองประเทศตามแนวชายแดนนั้น ตนคิดว่า
เป็นจุดที่มีความส าคัญที่ไม่อยากจะตัดออก นอกจากนี้ ภาพดังกล่าวที่ตนน ามาเสนอนั้นก็ภาพที่มีคน
น าไปลงเอาไว้ในยูทูบ ซึ่งใครก็สามารถจะค้นหาได้อยู่แล้ว ไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด ดังนั้นตนมีความ
สงสัยว่าในยูทูบก็หาดูได้ แต่เมื่อตนมาลงไว้ในหนังท าไม่สามารถดูได้ ดังนั้นถ้าจะมีการปรับแก้หนัง
เรื่องนี้ใหม่ตนก็คงจะปรับแก้ในบางจุดที่คิดว่าสามารถท าได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของตัวหนังทั้งเรื่อง 

เมื่อถามว่า การที่ถูกแบนในครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่ามาจากปัญหาเรื่องการเมืองในตัวหนัง 
หรือมาจากปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายนนทวัฒน์ กล่าวว่า ตนพยายามนั่งคิดและดู
ในมุมมองของคณะกรรมการที่พิจารณา ซึ่งคิดว่ากรรมการอาจจะมองว่าหากปล่อยหนังเรื่ องนี้ให้
ออกไปแล้วอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ จึงสั่งห้ามไปเลยดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันหนังสือเรื่องนี้มี
เจตนาที่ไม่ต้องการให้มีปัญหา แต่กลับอยากจะให้เกิดความสันติภาพให้เกิดข้ึน 

นายสุภาพ กล่าวว่า หลังจากท่ีตนได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการยื่นขอการพิจารณาของ
กองเซ็นเซอร์นั้น ตนมีความคิดว่าหนังเรื่องนี้จะต้องถุกแบนอย่างแน่นอน เพราะจุดหนึ่งในการ
พิจารณาของกรรมการตรวจพิจารณา หากเห็นว่าเข้าข่ายอาจจะมีปัญหาเรื่องของความละเอียด
เกี่ยวกับความรู้สึกขึ้น กรรมการตรวจก็มักจะใช้วิธีการหนีปัญหาด้วยสั่งห้ามไปเลยดีกว่า ซึ่งถือว่าเป็น
การตัดสินที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง ส่วนที่นายนนทวัฒน์อาจจะมีการขออุทธรณ์
ในการพิจารณาหนังเรื่องนี้ใหม่อีกนั้น ตนมั่นใจว่าหากอุทธรณ์ไปก็คงจะไม่ผ่านการพิจารณาอย่าง
แน่นอน เพราะหากอุทธรณ์แล้วผ่านขึ้นมาจริง ก็เป็นไปได้ว่าหลักคิดและการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมแรกกับชุดที่อุทธรณ์ใหม่นั้น มีบรรทัดฐานในการพิจารณาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะ
เราอย่างลืมว่าหลักคิดในการพิจารณาของคณะกรรมการก็มักจะมีกรอบคิดที่เหมือนๆกัน ไม่แตกต่าง
กัน นอกจากค าตัดสินใจคณะกรรมการชุดแรกออกมาแล้ว หลักการคิดของคณะกรรมการชุดที่สองก็
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จะถูกบีบจากค าตัดสินของคณะกรรมการชุดที่แรกไปโดยปริยาย (http://www.bangkokbiznews. 
com) 

มุมองความคิดเห็น ของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

กล่าวในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ว่า ภาพยนตร์ เรื่ องดังกล่าว ทาง
คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเป็นมติเอกฉันท์ว่า เนื้อหาขัดกับกฎกระทรวงที่ก าหนดลักษณะของ
ประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 ในข้อที่ 7 ก าหนดไว้ว่า ภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในราชอาณาจักรมี
ลักษณะ 6 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่ 
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

3. เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ   
4. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ  
5. สาระส าคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์  
6. เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ  
ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าสูงแผ่นดินต่ า มีเนื้อหาเข้าข่ายในข้อที่ 3 และ 4  จึงไม่สามารถ

อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ และได้แจ้งมติให้แก่ผู้สร้างทราบแล้ว  
“ปกติแล้วทางคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีสิทธิ์ไปตัดทอนเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องใดได้ 

นอกจากทางผู้สร้างต้องการจะได้รับการพิจารณาให้ฉายในเรตไหน อาทิ ภาพยนตร์บางเรื่องมี
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเรต 20+ แต่ทางผู้สร้างต้องการที่จะฉายในเรต น 18+ ทางผู้สร้างจะกลับไปปรับ
เนื้อหาให้เข้ากับกฎกระทรวง กรณีดังกล่าวก็เช่นกัน ทางคณะอนุกรรมการฯ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
เนื้อหาภาพยนตร์ ถ้าหากทางผู้สร้างต้องการให้ทางคณะอนุกรรมการฯอนุญาตให้ฉายก็ต้องกลับไป
พิจารณาเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและปรับเอง จากนั้นสามารถเสนอมาให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาอนุญาตให้ฉายได้อีกครั้ง ยืนยันว่าทางคณะอนุกรรมการฯพร้อมเปิดให้ทางผู้สร้างยื่นของ
อุทธรณ์ค าพิจารณา ได้” ปลัดวธ. กล่าว ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ ว่า 
ส าหรับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าสูงแผ่นดินต่ า ในส่วนที่ทางคณะอนุกรรมการฯเห็นว่าไม่สมควร
อนุญาตให้ฉาย มีความยาวประมาณ 2 นาที โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับกรณีพิพาท
ปราสาทพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา(http://www.thairath.co.th) 
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สรุป  
ฟ้าต่ าแผ่นดินสูง เป็นภาพยนตร์สารคดี  ที่ ได้รับการพิจารณาห้ามฉาย จาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชี้ หนังฟ้าต่ าแผ่นดินสูงมีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง
ของชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือค าสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่ งอาจชักจูงให้ผู้หลงเชื่อ เนื้อหาบางส่วนที่กระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรืย์ทรงเป็นประมุข และ
เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตกสามัคคีระหว่างคนในชาติ  เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศ  ถึงแม้ว่าเนื้อหาการน าเสนอจะถ่ายทอดเรื่องราว จากชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมไทย แต่ด้วยเนื้อหาที่น าเสนออาจจะก่อให้เกิดความสูญเสีย ความเข้าใจผิด การเลียนแบบ 
หรือเป็นการปลุกระระดม จากภาพยนตร์ได้ แต่ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้ก ากับต้องการน าสนอเรื่องราว 
ในมุมมอง สารคดี ให้แง่คิด โดยข้อมูลทั้งหมดได้จากการลงไปยังพ้ืนที่จริงจากมุมมองของประชาชนใน
พ้ืนที่จริงที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อพิพาทกรณีเขาพระ
วิหารส่วนหนึ่งทางผู้สร้างต้องการให้ภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าต่ าแผ่นดินสูงเป็นพ้ืนที่การแสดงออกให้
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจริง ๆ ได้แสดงมุมมองทัศนคติและความคิดเห็นที่พวกเค้าไม่มี
โอกาสได้สื่อและได้พูดออกมาสู่สาธารณชนได้รับรู้ประชาชนควรมีสิทธิได้พูดในสิ่งที่คิดและภาพยนตร์
ฟ้าต่ าแผ่นดินสูงเป็นการน าสารของประชาชนทุกฝ่ายมาสู่สาธารณชนและอยากให้ฟังความคิดเห็นที่
ต่างกันและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมและยังคงเชื่อว่าประชาชนไทยมีวิจารณญาณในการท าความเข้าใจใน
ชุดข้อมูลนี้ด้วยตัวของพวกเขาเอง 

ถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ผู้ก ากับ นนทวัฒน์  น าเบญจพล  ได้
ยื่นอุทธรณ์ในขั้นต่อไป และแม้ในท้ายที่สุด ภาพยนตร์ของเขาจะไม่ได้รับอนุญาต  เขาก็จะถ่ายทอดสิ่ง
ที่เขาได้พบเห็น ได้พูดคุย ได้เข้าใจจากการลงพ้ืนที่จริงบริเวณชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาผ่าน
การพูดและการเขียนของเขาต่อไป 

แต่ในที่สุด เมื่อคณะกรรมการฯ ได้เปิดให้ทางผู้สร้างยื่นของอุทธรณ์ค าพิจารณา และให้
ผู้สร้างหรือผู้ก ากับ  ต้องปรับเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและปรับเองใหม่อีกครั้ ง จากนั้นสามารถเสนอ
มาให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณาอนุญาตให้ฉายได้อีกครั้ง  จนในที่สุดทางคณะกรรมการฯยินยอมให้
อนุญาติฉายได้ แต่ต้องตัดฉากบางส่วนออกที่มีความยาวประมาณ 2 นาที  โดยมีเนื้อหาบางส่วนที่มี
การพาดพิงเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ระหว่างไทยกับกัมพูชา  โดยจะก าหนดฉายวันที่  
26  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 นี้  
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ภาพยนตร์เรื่อง ปิตุภูมิ พรหมแดนแห่งรัก (Fatherland) 
เหตุผลของการสั่งห้ามฉาย 

มีการคาดการณ์ว่าที่หนังไม่ได้เข้าฉายเนื่องจากหวั่นเนื้อหาของภาพยนตร์จะส่งผล
กระทบกับความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนและเป็นการโหมไฟใต้ให้รุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิม  

ฉากหรือเหตุผลของภาพยนตร์ที่ผิดกฎหมาย 
เนื้อหาที่เกี่ยวพันกับประเด็นการเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และความไม่ปลอดภัย

ของสถานการณ์ โดยไม่มั่นใจว่าผลกระทบที่อาจตามมานั้นเกิดความไม่สามัคคีของคนในประเทศและ
ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศาสนา ท าให้ผู้สร้างตัดสินใจไม่ส่งภาพยนตร์เข้ารับการพิจารณาเรตติ้ง 
และจะไม่น าออกฉาย จึงกลายเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุด ที่ผู้ชมจะไม่มีโอกาสได้ชมเพราะเจ้าของ
ภาพยนตร์เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 6 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ 

ในกรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง ปิตุภูมิ พรหมแดนแห่งรัก ตัวภาพยนตร์เองอาจยังไม่ได้
ถูกน าเข้าไปให้คณะกรรมการพิจารณาเรตติ้งตรวจสอบ โดยให้เหตุผลของการงดฉายเพราะนายทุนสั่ง
ระงับนั้น ถ้าจะวิเคราะห์เมื่อภาพยนตร์ถูกจัดเรตติ้ง จะถูกจัดอยู่ในหมวด ข้อ 7 ภาพยนตร์ที่ห้าม
เผยแพร่ในราชอาณาจักร มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

3. เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ 
4. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ 
5. สาระส าคัญของเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
6. เนื้อหาที่แสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ 
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เมื่อพิจารณาแนวโน้มถึงบทภาพยนตร์อันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามข้อกฎหมายที่
กล่าวไว้เบื้องต้น สามารถบอกได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง ปิตุภูมิ พรหมแดนแห่งรัก มีความเสี่ยงต่อการถูก
จัดในเรตติ้ง ห หรือ ห้ามฉาย เพราะมีส่วนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้อองกับข้อ 2 และ 3 ตามมาตรา 6 และ
มาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551  
การสั่งห้ามฉายในราชอาณาจักร การวิเคราะห์ตามมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความเห็นของผู้ก ากับ  

ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค  
สาเหตุที่ไม่ได้ฉาย ไม่ได้เกิดจากการแบนจากสถาบันใดๆ ทั้งสิ้น เพราะหนังเรื่องนี้ ยัง

ไม่ได้มีการส่งไปที่ไหน แต่ที่ยังระงับการฉายก็เนื่องจากว่า ทางนายทุนเห็นว่าหนังเรื่องนี้ไม่เหมาะที่จะ
ฉายในสถานการณ์แบบนี้ เพราะเนื้อหาของหนังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุก  ๆ 
เรื่องกับสถานการณ์ภาคใต้ ทั้งเรื่องศาสนาพุทธ ศาสนามุสลิม ต ารวจ ทหาร ข้าราชการ ทุกอย่างเข้า
ไปเกี่ยวหมด เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริง เรื่องความขัดแย้งในพ้ืนที่ จึงเห็นว่าไม่น่าจะฉายหนังเรื่องนี้  

โดยตอนแรกทางนายทุนถึงกับบอกว่า จะไม่ฉายหนังเรื่องนี้เลย แต่ต่อมาได้มีการพูดคุย
กันและตกลงกันว่า จะรอโอกาสและเวลา ที่สถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น แล้วค่อยน าหนังเรื่องนี้มาฉาย 

ไม่รู้สึกว่าเสียดาย แต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็บอกไม่ได้จริง ๆ ตอนแรกที่ตนจะท าหนัง ก็คิดว่า
จะท าหนังเกี่ยวกับหมวดแคน แต่ตนก็คิดว่าคนอ่ืนท าไปเยอะแล้ว จึงอยากท าอะไรที่แปลกออกมา จึง
ได้น าเรื่องนี้มาท า 

ตอนที่ท าก็ยังไม่เห็นใครว่าอะไร แต่พอหนังถ่ายท าไปเสร็จเรียบร้อยและได้ดูกัน จึงรู้สึก
ว่าไม่ควรจะฉายในขณะนี้ ในความคิดของเราก็ยังดีที่หนั งยังไม่ได้ฉาย เพราะหนังอาจจะไปเป็น
ประเด็นให้แต่ละฝ่ายหยิบไปโจมตีกัน ยังอยากเป็นคน ไม่อยากเป็นแพะ และผู้สร้างเองก็บอกว่าถ้า
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากหนังเรื่องนี้ เขารับผิดชอบไม่ไหว (www.smmonline.net , 30 เมษายน 
2556 เวลา 17:07) 

ความเห็นของนักแสดง อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม 
“มันก็ปกติแหละครับที่จะเสียดายแต่ผมก็เข้าใจ คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟก็

เป็นไปได้ที่เรื่องจะถูกแบน มันเป็นเรื่องที่เรากลัวตั้งแต่แรกแล้ว เสียดายตรงที่จุดประสงค์ของหนัง
เรื่องนี้ท ามาให้คนเข้าใจกันมากขึ้น ให้รักกันมากขึ้น นั่นแหละครับ ที่ โดนแบนเพราะเรื่องมันแรง มัน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้แหละครับ คือหนังมันพูดถึง 3 ชายแดนภาคใต้ ผมก็เข้าใจแหละว่ามันเซน
ซิทีฟ ถึงแม้ว่าเรามีจุดประสงค์ที่มันดี แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละที่จะมีคนไม่เห็นด้วย มันเป็น
อัตราเสี่ยงที่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะหวั่น ถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่ควรก็คือไม่ควรครับ ก็เสียดายเฉย ๆ จะ
ปรับปรุงก็เอาเถอะ ถ้าเกิดเก็บอรรถรสของหนังไว้ได้ก็อยากให้คนได้ดูครับ เพราะมีหลายคนที่เหนื่อย
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เพ่ือที่จะท าโปรเจคนี้ออกมา ก็อยากให้มันได้ฉายครับ” อนันดา กล่าว (www.tnew.co.th,14 
พฤษภาคม 2555 เวลา 13:35) 
สรุป 

แม้ภาพยนตร์เรื่อง ปิตุภูมิ พรหมแดนแห่งรัก นี้จะถูกถ่ายท าจนเสร็จ และตัดต่อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ความเป็นไปได้ที่คนไทยจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้บนจอทั่วประเทศ คงน้อยมาก 
เพราะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและปัญหาในพ้ืนที่ ต่างพากันคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะการผลักความรับผิดชอบให้ผู้ก ากับแบบกลาย ๆ หาก ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น
ข้ออ้างในการก่อความรุนแรง ซึ่งแม้จะดูไม่ค่อยยุติธรรมนัก แต่เมื่อไม่มีทางเลือก ผู้ก ากับก็จ าเป็นต้อง
เก็บภาพยนตร์เอาไว้ก่อน  

หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้ระบบเรตติ้ง ตั้งแต่ปี 2551 ท าให้เสรีภาพผู้สร้าง
ภาพยนตร์แทนถูกแทนด้วยวิธีเซ็นเซอร์ในกฎหมายเก่า และมีภาพยนตร์ไทยทั้ง อินเซ็ค อินเดอะ แบ็ค
ยาร์ด และ เช็คสเปียร์ต้องตาย ถูกห้ามฉายคือสิ่งที่ท าให้คนในวงการภาพยนตร์ต้องออกมารวมตัว
แสดงจุดยืนอีกครั้ง คือการแก้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 2551 ซึ่งยังไม่เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเพราะอยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นจากคนวงการภาพยนตร์ ซึ่งถ้าดูแนวโน้มของ ปิตุภูมิ 
แล้วก็ยังสมควรที่จะถูกจัดเรตติ้งอยู่ที่ ห หรือ ห้ามฉาย ตามข้อ 7 ที่ว่าภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ใน
ราชอาณาจักร คือ สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ และ เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี
ระหว่างคนในชาติ นั่นเอง 
 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 

มีเพ่ือการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็น
การปรับปรุงการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมสื่อสองประเภทเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ สื่อภาพยนตร์และสื่อวิดีทัศน์ แต่ในทางปฏิบัติ ได้รวมเกมคอมพิวเตอร์ และคาราโอเกะ
เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์” ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกรรมการไม่เกิน 7 คน โดยการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการแต่งตั้งนี้ ถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่รัฐ
จ านวนไม่เกิน 4 คน และภาคเอกชนจ านวนไม่เกิน 3 คน โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้แก่ ส านัก
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ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซึ่งสังกัดส านัดงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบธุรการ 
งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดประเภทภาพยนตร์ 

คณะกรรมการชุดดังกล่าว นอกจากจะมีอ านาจในการก าหนดประเภทภาพยนตร์แล้ว 
ในขณะที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่เป็นบ่อน
ท าลายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มีอ านาจ
สั่งการแก้ไข หรือตัดทอนภาพยนตร์ดังกล่าว 

กฎหมายภาพยนตร์ปัจจุบัน ก าหนดประเภทภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ 
1. ภาพยนตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบสามปีข้ึนไป 
4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป 
5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 
6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สอบดู 
7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ที่ราชอาณาจักร 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประเภทภาพยนตร์ถูกก าหนดไว้ในกระทรวง ก าหนดลักษณะ

ของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. เนื้อหาที่น่ากลัวสยองขวัญ หรือแสดงการกระท าที่รุนแรง ทารุณ โหดร้าย หรือขาด

มนุษยธรรม 
2. เนื้อหาที่แสดงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เนื้อหาที่แสดงการมี

เพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ 
3. เนื้อหาที่แสดงวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธซึ่งอาจชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ 
4. เนื้อหาที่แสดงวิธีการใช้สารเสพติด 
5. เนื้อหาเกี่ยวกับลัทธิหรือค าสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจชักจูงให้ผู้ชมหลงเชื่อ 
6. ใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมในลักษณะของค าหยาบคายหรือลามก 
7. เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีกระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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8. สาระส าคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่สาสนาหรือไม่
เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ 

9. เนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติเนื้อหาที่กระทบกระเทือน
ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกณฑ์ที่ควรเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาได้แก่ ลักษณะเนื้อที่
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม เช่น ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาจองกการเป็นชู้ จะถูกจัดอยู่ใน
ประเภทใด เพราะ “การเป็นชู้” ถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางศีลธรรม แต่ก็ได้เป็นลักษณะที่
ต้องห้าม ดังนั้น คณะกรรมการจะสามารถพิจารณาได้ตั้งแต่ประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ดู
ทั่วไปจนถึง ประเภทภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 
(2) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 205 ลงวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2515 
(4) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาพยนตร์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถน า

มาฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รวมถึงวีดิทัศน์ 
“วีดิทัศน์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถน ามา

ฉายให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มี
ภาพประกอบหรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ภาพยนตร์ไทย” หมายความว่า ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่นของ
ประเทศไทยทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับส าหรับการแสดงภาพยนตร์และ
เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

“สร้างภาพยนตร์” หมายความว่า การผลิต ถ่าย อัด บันทึก หรือท าด้วยวิธีการใดๆ 
เพ่ือให้เป็นภาพยนตร์ 

“ฉาย” หมายความว่า การน าภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มากระท าให้ปรากฏภาพ หรือภาพ
และเสียงด้วยเครื่องฉาย หรือเครื่องมืออ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการถ่ายทอดด้วย 

“สื่อโฆษณา” หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
หรือวีดิทัศน์ แล้วแต่กรณี 

“โรงภาพยนตร์” หมายความว่า สถานที่ฉายภาพยนตร์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เท่าที่มิได้อยู่
ภายใต้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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(1) อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉายภาพยนตร์ 
(2) สถานที่กลางแจ้งส าหรับฉายภาพยนตร์ 
(3) สถานที่อ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 29 ในการพิจารณาอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 ถ้าคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เห็นว่าภาพยนตร์ใดมีเนื้อหาที่เป็นการบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของ
ประเทศไทยให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขหรือตัด
ทอนก่อนอนุญาต หรือจะไม่อนุญาตก็ได้ 

(มาตรา 25 ภาพยนตร์ที่จะน าอออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักรต้องผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวิดีทัศน ์

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

ภาพยนตร์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตตามมาตรา 25 มิให้ถือว่า
ภาพยนตร์นั้นมีลักษณะที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

แนวทางในการควบคุมสื่อภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง (ชยพล สุทธิโยธิน 2553, 
หน้า 125) 

1. การควบคุมโดยออกกฎหมาย เป็นการควบคุมสื่อภาพยนตร์โดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมาย ซึ่งมีการเขียน หรือบัญญัติไว้อย่างชัดเจน โดยระบุถึงการกระท าที่ต้องห้าม หรือถ้ากระท า
แล้วถือเป็นความผิด เช่น การระบุว่ากระท าการอย่างใดเป็นความผิด หรือไม่เป็นความผิด โดยมีการ
ระบุสภาพบังคับว่า ผลจากการฝ่าฝืนนั้น ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับผลร้านอย่างไร เช่น การระบุว่าผู้ฝ่าฝืน
ต้องมีความผิดและได้รับโทษ และโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าผิดมีอย่างไรบ้าง 

2. การควบคุมกันเองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพภาพยนตร์ เป็นการควบคุมโดยผู้ที่
ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ได้เข้าร่วมกันก าหนดข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ จรรยาบรรณ จริยธรรม 
หรือข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพ่ือใช้ยึดถือและปฏิบัติเหมือนๆ กัน การควบคุมลักษณะนี้ตรง
กับวิธีการที่เรียกว่า “การควบคุมกันเอง” 

3. การควบคุมโดยสื่อมวลชนและประชาสังคม เป็นการควบคุมโดยอาศัยพลังของสังคม 
ซึ่งมีหน่วยย่อยของสังคมท่ีท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการควบคุมอยู่ 2 ส่วน 

3.1.1. สื่อมวลชน เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเป็นไปของ
สังคม คอยเตือนภัยให้ทัศนะ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
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สื่อมวลชนจะท าหน้าที่ในการควบคุมภาพยนตร์ โดยเฉพาะในด้านเนื้อหาสาระให้ภาพยนตร์เสนอ
เนื้อหาสาระในแนวทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม หากพบสิ่งที่ไม่สมควร สื่อมวลชนก็จะ
เรียกร้องให้มีการแก้ไข โดยมากแล้วสื่อมวลชนที่คอยท าหน้าที่นี้มากคือ หนังสือพิมพ์ ในปัจจุบันสื่อ
อินเตอร์เน็ตก็มีบทบาทส าคัญในการควบคุมตรวจสอบภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน 

3.1.2. ประชาสังคม เป็นสถาบันทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของคนใน
สังคมที่มีความสนใจในประเด็นทางสังคมเรื่องเดียวกัน มีความมุ่งหมายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
ทั้งในด้านการตรวจสอบ การพัฒนาและการส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมในแนวทางสันติ ตัวอย่าง
ของการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเด็ก เครือข่ายสตรี 
เครือข่ายสื่อนอกกระแส ประชาสังคมมีบทบาทส าคัญในการควบคุมสื่อมวลชนหลายๆ แขนง รวมทั้ง
ภาพยนตร์ ด้วยการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะ เรียกร้องให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้อง 
เรียกร้องให้ท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงาม 

การถูกจ ากัดเสรีภาพในการน าเสนอภาพยนตร์นั้น เปรียบเสมือนการปิดกั้นการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นด้านเนื้อหา ภาพ และเสียง ดังนั้นในการผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ อาจ
เป็นไปได้ที่จะถูกจ ากัดกรอบของเนื้อหา และการน าเสนอ การห้ามฉายภาพยนตร์จึงเป็นการปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน ท าให้ภาพยนตร์ที่สะท้อนแก่นแท้ และสภาพความเป็นจริง
ของสังคมกลับไม่ได้รับชม เพียงเพราะการถูกพิจารณาว่าเป็นภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในราชอาณาจักร 

ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วสื่อมวลชนมีสิทธิที่จะน าเสนอ หรือตีแผ่เรื่องจริงสู่มวลชน และ
มวลชเองก็มีสิทธิที่จะได้รับรู้ในฐานะที่เป็นปวงชนชาวไทย 

“สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน” 
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

มาตรา 46 พนักงานหรือลูกจ้ างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนั งสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอ่ืน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความ
คิดเห็นภายใต้ข้อจ ากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพท และมีสิทธิ
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จัดตั้งองค์กรเพ่ือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กร
วิชาชีพ 
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