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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่

ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ” มีวัตถุประสงค ์(1) 
เพ่ือศึกษาการจัดการภาพยนตร์ของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย
และ )2เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิง  )
) คุณภาพQualitative research) ใช้การสังเกตการณ์ )Observe) ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก )In-depth interview) ในการเข้าสู่ข้อมูลตามปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์ผ่านระเบียบวิธีวิจัย  โดยแบ่งผู้ ให้ข้อมูลออกเป็น ก 3ลุ่ม โดยผู้ ให้ข้อมูลในครั้งนี้
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อภาพยนตร์ กลุ่มนักวิชาการด้านภาพยนตร์ 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูก
ห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย และได้ท าการจัดระเบียบหมวดหมู่ การวิเคราะห์ และการน าเสนอให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบจากทฤษฏี 

ในการศึกษาการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย พบว่าการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ
สภาพปัจจัยภายในและภายนอกโดยมีความส าคัญเป็นระดับมาก ระดับน้อย และไม่ส่งผลเลย ปจจัย
ภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดนัทางการเมืองและสังคม )Social and political Pressure) ในส่วน
นี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความส าคัญในระดับมาก ในส่วนของกฏหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ .ศ.2551 โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
)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) 
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นั้นกระบวนการบริหารภาพยนตร์ ต้องดูความเชื่อถือและระเบียบประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซ่ึง
มีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์
ถูกห้ามเผยแพร่ 

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

แนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุหลักท่ี
มีผลต่อการ ปรับแก้ไขภาพยนตร์ กลับมาจากปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ การวางแผนด าเนินงานใน
การปรับแก้การเตรียมตัวรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 
บริษัท ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
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
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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 ของพันธมิตรทางธุรกิจควบคูไปกับการ
ท างานดวย โดยเฉพาะหากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการ ท างานดวยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการ
ตัดสินใจลาชา 

 
ค าส าคัญการบริหารงานภาพยนตร์ :, ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่, แนวทางแก้ไข 
 

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 
which was an external factor, the laws, regulations and Film and Video Act B.E. 2551 
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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 
companies had to consider to the interests of the business partners, the decision for 
the management was more complicated and delayed.   
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 เนื่องจากสื่อภาพยนตร์สามารถข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่ภาครัฐต้องมีกฎหมายที่ใช้คัดกรองภาพยนตร์ที่น ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์
ที่สร้างจากต่างประเทศตลอดจนภาพยนตร์ที่ถูกสร้างโดยคนไทยก็ตามต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
โดย คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ โดยใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ตั่งแต่ พ.ศ.2473 
เป็นฉบับแรกซึ่งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์อยู่ใต้อ านาจของกรมต ารวจและมีการปรับแก้ไข
จนถึง พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลใน
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 มีเพ่ือการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือเป็นการปรับปรุงการตรวจพิจารณาภาพยนตร์  รวมไปถึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะรวมสื่อสองประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ สื่อภาพยนตร์และสื่อวิดีทัศน์ แต่ในทางปฏิบัติ 
ได้รวมเกมคอมพิวเตอร์ และคาราโอเกะเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ด้วย ในการ
คัดกรองเนื้อหาของภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน
ราชอาณาจักรจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ไม่ให้มีเนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัด
ต่อตวามสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน หรืออาจจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 ซ่ึง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ปรับ เปลี่ยนระบบตรวจพิจารณาภาพยนตร์ รวมทั้งหนังสารคด ีละคร 
ที่อาจอยู่ในรูปของหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์หรือฟิล์ม และหนังแผ่นประเภทดีวีดี วีซีดี ซีดีรอม มา
แยกประเภท โดยก าหนดภาพยนตร์ไว้ 7 ประเภท คือ 1) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควร
ส่งเสริมให้มีการดู 2) ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและ
วุฒิภาวะตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 4) สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 5) 
สื่อภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6) ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ า
กว่า 20 ปีด ู(ยกเว้นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) และ 7) ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2558 มีภาพยนตร์ไทยที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ จ านวน 9 
เรื่อง ได้แก่ ทองปาน คนกราบหมา แสงศตวรรษ อินเซคอินเดอะแบ็คยาร์ด เช็คสเปียร์ต้องตาย ฟ้าต่ า
แผ่นดินสูง ปิตุภูมิพรหมแดนแห่งรัก และ อาปัติ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษา เลือกภาพยนตร์ที่ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย มา 3 เรื่อง โดยมีการปรับแก้ไขที่แตกต่างกัน คือ 1) แสงศตวรรษ 2) อินเซค
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อินเดอะแบ็คยาร์ด และ 3) อาปัติ โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการแก้ไขของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการแก้ไขและทางออกอย่างไร 
  

ภาพยนตร์เรื่อง แสงศตวรรษ มีก าหนดฉายในประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 
แบบจ ากัดโรง จ านวน 2 โรง แต่ภาพยนตร์ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ 
โดยมีเงื่อนไขให้ท าการตัดฉากที่ส าคัญออกไปจ านวน 4 ฉาก ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาให้เหตุผล
ว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การศาสนาและองค์การแพทย์  จึงจะอนุญาตให้ฉายเรื่องแสง
ศตวรรษ ได ้ซึ่งคุณเจ้ย อภิชาติพงศ ์ได้ตัดสินใจที่ไม่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยฉากที่ไม่ผ่าน
การพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์คือ 1) ฉากพระก าลังเล่นกีตาร์ 2) ฉากหมอดื่มเหล้าในโรงพยาบาล
ขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่ 3) ฉากหมอชายจูบแสดงความรักกับแฟนสาวที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล 
ก่อนจะต้องจากกันเมื่อฝ่ายหญิงต้องย้ายไปท างานต่างจังหวัด และเกิดอารมณ์ทางเพศจนเห็นควา
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 ครั้งที ่9 ประเทศฝรั่งเศส 

ภาพยนตร์เรื่อง อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ได้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพ เมื่อ 
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เนื้อเรื่องเป็นการเล่าชีวิตของตัวละครที่พบเจอประสบการณ์ต่างๆที่แปลก
ออกไปโดยหลังการฉายภายยนตร์เรื่องนั้นเป็นครั้งแรก ภาพยนตร์ไม่ผ่านการอนุญาตจากคณะกรรม 
การพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรมด้วยเหตุผลว่ามีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมและ
จริยธรรมในสังคมเนื่องจากบางส่วนมีเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมทางเพศในการน าเสนอ ภาพของ
อวัยวะเพศชาย การมีเพศสัมพันธ์และการขายบริการทางเพศและประกาศไม่อนุญาติให้ภาพยนตร์
เผยแพร่สู่สาธารณชน ทางผู้ผลิตภาพยนตร์จึงตัดสินใจท าการฟ้องร้องต่อศาลหลังหนังโดนแบน 5 ปี
โดยตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นให้ชนะคดี  พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับการตัดสินจริงโดยองค์คณะตุลาการเจ้าของส านวนจะ
มีมติตัดสิน พร้อมอ่านผลในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติ หรือชื่อเดิม อาบัติ มีก าหนดฉายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สะท้อนเรื่อง บาป บุญ หรือกรรมเวรที่ปัจจุบันเราหาตัวตนของมันยาก 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  กระทรวง
วัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่ามีเนื้อหาที่เป็นบ่อนท าลายขัดต่อความสงบบเรียบร้อยและศีลธรรมของ
ประชาชน หรืออาจจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ โดยฉากที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากกองเซ็นเซอร์
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คือ 1) ปรากฏภาพสามเณรเสพของมึนเมา 2) มีภาพสามเณรใช้ความรุนแรง 3) พูดถึงความสัมพันธ์
และใช้ค าพูดเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม 4) มีการแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธรูปซ่ึง ผู้ผลิตภาพยนตร์
ได้ท าการปรับแก้และส่งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  อีกครั้งจนท าให้ออกเผยแพร่
ได ้

ในกรณีศึกษาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ทั้ง เรื่องมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่าง 3
กันโดยขึ้นอยู่ที่ปัญหาของแต่ละภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นและจุดประสงค์ของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ว่าต้องการ
อะไรจากการผลิตภาพยนตร์ โดยการศึกษาในครั้งนี้สนใจศึกษาถึง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์
เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ กระบวนการปรับแก้
ภาพยนตร์เพ่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรในแต่ละเรื่อง
ตลอดจนมุมมองทางการผลิตภาพยนต์ในแต่ละเรื่องให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 1 เพ่ือศึกษาการจัดการภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน 

ประเทศไทย 

 2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

 
วิธีการวิจัย 

 
 การเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาเรื่องการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ครั้งนี้ ได้
อาศัย การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือหลัก ในการเก็บข้อมูล โดย ใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ การสัมภาษณ์ ( การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ) การสังเกตการณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และ การค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ผูศึกษาไดแบงผูใหขอมูลออกเปน 3 กลมุ ตามกล ุมค าถาม
ตามวัตถุประสงคการศึกษา โดยแยกประเภทผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่มคือ  
 1. กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสื่อภาพยนตร์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลงาน มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในกระบวนการท างานของสื่อภาพยนตร์ จ านวน 6 คน  

  1 คุณขนิษฐา ขวัญอยู ่ผู้ก ากับภาพยนตร์ ( อาปัติ ) 
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  2 คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ควบคุมการผลิต ( อาปัติ ) 

  3 คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้ก ากับภาพยนตร์ ( อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด ) 

  4 คุณวริทธิ์พล จิวะสุรัตน์ ผู้ควบคุมการผลิต ( อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด )  

  5 คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับภาพยนตร์ ( แสงศตวรรษ ) 

  6 คุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข ์ผู้ควบคุมการผลิต ( แสงศตวรรษ ) 

 2. กลุ่มนักวิชาการด้านภาพยนตร์ ในฐานะผู้มีความรู้ความเข้าใจในสื่อภาพยนตร์ ใช้วิธีการ

เลือกสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง โดยเลือกผู้ที่มีหน้าที่หรือความเก่ียวข้องกับภาพยนตร์ จ านวน 2 คน  

  1 คุณมนต์ศักดิ์  เกษศิรินทร์เทพ หัวหน้าภาควิชาวิทยุ  โทรทัศน์ ภาพยนตร์  

มหาวิทยาลัยสยาม   ( นักวิชาการด้านภาพยนตร์ ) 

  2 คุณวาจวิมล เดชเกต ุผู้อ านวยการสถาบันภาพยนตร์และการละคร วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ( นักวิชาการด้านภาพยนตร์ )  

 3 กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัด

กรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ในประเทศไทย จ านวน 4 คน  

  1  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง อาปัติ 

  2  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่ เรื่อง อินเซค อิน

เดอะ แบ็คยาร์ด 

  3  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะการคัดกรองภาพยนตร์ก่อนเผยแพร่  เรื่อง แสง

ศตวรรษ 

  4  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม สวธ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดตั้งประเด็นการศึกษาและข้อสันนิษฐานไว้เบื้องต้นเพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษาตลอดจนในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
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สะดวกต่อการจัดท าข้อมูลซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดแนวค าถาม เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

และ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วมประกอบกับการสื่บค้นหลักฐานต่างดานเอกสารอื่น ๆ ซึ่งผูศึกษาไดตั้ง

ประเด็นการศึกษาและการรวบรวมขอมูลและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ข้อสรุปนั้นโดยการกลับไป

สัมภาษณ์อีกครั้งต่อผู้ให้ข้อมูลเพ่ือท าการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งเพ่ือยืนยันผลสรุปการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นได้ของข้อมูล ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาบแหล่งและตรวจสอบจากทฤษฏี 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศ

ไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ถึงการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการแก้ไขอย่างไร
ในการปรับแก้ภาพยนตร์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) ควบคู่ ไปกับการเฝ้า
สังเกตการณ์ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศิลปิน ผู้จัดการศิลปิน ทั้ง 12 ท่าน  
สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

  1 เพ่ือศึกษาการจัดการภาพยนตร์ของผู้ผลิตจัดการเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน 

ประเทศไทย 

  2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเม่ือภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือศึกษาการจัดการของผู้ผลิตเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน 
ประเทศไทยผลวิจัยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย ว่ามีกระบวนการท างานอย่างไรในการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตรวมไปถึง
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งทักษะของการท างานด้านผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง 

ในการศึกษาการจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ พบว่าการจัดการของผู้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์ ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัยภายในและภายนอกโดยมี ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดัน



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
 

ทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ใน
ส่วนของกฏหมายข้อบังคับ และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) ในที่นี้ เกี่ยวข้องกับ
พันธมิตรทางการคาหรือ กลมุผูรวมลงทุนนั้นก็มีส่วนส าคัญ แตต่้องมองที่จุดประสงค์ด้วยว่า พันธมิตร
ทางการคาหรือ กลุมผูรวมลงทุน นั้นมีความต้องการอย่างไรในการท าภาพยนตร์ บางกลุ่มต้องการ
เพียงแค่สนับสนุนผลงานที่มีชื่อเสียง หรือบางกลุ่มอาจจะมองที่ทางด้านผลก าไรที่มีความส าคัญใน
ระดับปานกลาง ต่อมา แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information 
and Culture Supply) นั้นกระบวนการบริหารภาพยนตร์ ต้องดูความเชื่อถือและระเบียบประเพณี
ของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ 

ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์ปจจัยที่มีผลต
อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ภายในที่ส่งผลต่อต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย คือ ปจจัยภายในดาน การจัดการ (Management) พบว่าปัจจัยด้านการจัดการของ
ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้น ทุกฝ่ายจะต้องท างานสัมพันธ์กันโดยขั้นตอนการสั่ง
การของกลุมบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์มีการสั่งการจากผูบริหารระดับสูง สูกรรมการบริหารและผู
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการ สั่งงานแบบรายบุคคล ท าใหเกิดการสั่งการที่รวดเร็วฉับไว โดยอ านาจการสั่ง
การสูงสุดจะอยูที่ประธานกรรมการบริหารเพียงผูเดียว และมีกรรมการบริหารในแตละฝายมีอ านาจ
ตัดสินใจในฝาย ตาง ๆ ของตน ซึ่งบางครั้งท าใหเกิดการกระจายอ านาจนอย และบุคลากรในสวนตาง 
ๆ ไมมี อ านาจอยางเต็มที่ในการตัดสินใจ ท าใหเกิดขอเสียคือเกิดความสับสนในการท างาน และเกิด
ความ ไมชัดเจนในการสั่งการและการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการท างานในองคกรมีความเปนกัน
เองสูง และกลุมผูบริหารยังมีวัยวุฒิไมแตกตางจากกลุมผูท างานมากนัก ท าใหเกิดความไมเด็ดขาดใน 
การสั่งการในส่วนของการด าเนินงานและความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) การศึกษา
พบวาผูปฏิบัติหนาที่ในสวนงานตาง ๆ ซึ่งหากทุกสวนงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สมบูรณสื่อที่ถูกผลิตออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร ู 
ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้นมีผลต่อการบริหารภาพยนตร์ของผู้ผลิต
ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่นั้นเป็นอย่างมากพราะจะเป็นในส่วนของการวางแผนการ
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในส่วนของ เทคโนโลยี (Technology) การศึกษาพบวาปจจัยดานเทค
โนโลยีมีผลตอกระบวนการแก้ไขของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ เพราะเทคโนโลยี
มีส่วนช่วยในกระบวนการท างานเพราะ ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องท างานแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้า
ภาพยนตร์ไม่สามารถเผยแพร่ได้จะส่งผลกระทบไปในหลายๆส่วนที่ว่างไว้  รวมไปถึงเทคโนโยยียัง
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สามารถย่นเวลาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ ประชุม การตรวจงาน หรือการ
ติดต่อสื่อสารอื่นๆ 

จากวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย 
กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ นั้นผูศึกษาเห็นวาควรศึกษาสาเหตุ
ของการบริหารภาพยนตร์ทั้ งภายในและภายนอกองคการจนกระทั่งน าไปส ูแนวทางแก้ไขเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพรในประเทศไทย การแก้ไขของผู้ผลิตภาพยนตร์มื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทยซึ่งเปนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอก
ภายในองค์การนั้นส่งผลกระทบต่อการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่
ในประเทศไทยและบางปัจจัยส่งผลกระทบเป็นทอดๆไปยังปัจจัยอ่ืนๆ ผู้ศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่มีผล
ต่อการ ปรับแก้ไขภาพยนตร์ กลับมาจากปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ การวางแผนด าเนินงานในการ
ปรับแก้การเตรียมตัวรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้น กลยุทธ โครงสราง ระบบและกระบวนการ และ
วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอภาพยนตร์ ที่ส่งผลกระทบในการปรับแก้เป็นอย่างมาก โดยในแต่ละผู้ผลิต
สื่อภาพยนตร์จะมีการเตรียมแผนการรับมือเมื่อภาพยนตร์เกิดปัญหาไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ภาพส ารองไว้เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดปัญหาจะได้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและจะมีการ
ประชุดในทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานจนถึงออกสู่สายตาผู้บริโภครวมไปถึงการวางกล
ยุทธ์ในการท างานเมื่อเกิดปัญหาและใช้ปัญหานั้นเป็นโอกาสในการโปรโมทภาพยนตร์  จะเห็นได้ว่า 
ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องนั้น หลักๆจะเจอปัญหาทางด้านกฎหมาย เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อินเซค อิน
เดอะ แบ็คยาร์ด และ แสงศตวรรษ แต ่ภาพยนตร์เรื่อง อาปัติกลับ มีกระแสสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จะ
เห็นได้ว่า อาปัติ ที่ถูกเผยแพร่ได้เพราะแรกกดดันจากสังคมต่อกระทรวมวัฒนธรรม ท าให้ภาพยนตร์
เรื่องนี้สามารถปรับแก้แล้วออกเผยแพร่ได้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปจจัยที่มีผลตอแนวทางแก้ไขเมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย จากการสัมภาษณบริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ทั้ง 3 บริษัท  
ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการปรับแก้เพ่ือเผยแพร่ภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย ประกอบไปดวย ปจจัยแวดลอมภายนอกหลายประการ ปจจัยทางสังคมและการเมือง  ส
งผลโดยตรงตอการด าเนินงานขององคการโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เขามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บังคับใช้หรือปญหาทางดานการเมืองตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของผู้ผลิตภาพยนตร์ยอม
ท าใหการบริหารงานตาง ๆ ขององคการผู้ผลิตภาพยนตร์มีลักษณะที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบวาปจจัยทางดานสังคมและการเมือง เปนปจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ เขามามีสวนเกี่ยวของกับแนวทางแก้ไขเมื่อภาพยนตร์ในสวนของกฎหมายที่รัฐคุ้มครอบ
ผู้บริโภคโดยมีพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ก็มีส่วนใน
การในการพิจารณาการปรับแก้ หรือไม่อนุญาติห้ามฉายภาพยนตร์ใทประเทศไทย และอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญคือ ปจจยัทางสังคมจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้น มีความนึก
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คิดและแสดงออกมากขึ้นท าให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการปรับแก้ภาพยนตร์  ยกตัวอย่างเรื่อง อาบัติ จะ
เห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีกระแสทางสังคมค่อนข้างมากมีการแสดงความคิดเห็นในโลก social เป็น
อย่างมาก ท าให้เกิดกระแสการกดดันจากสังคมไปสู่ คณะกรรมการเซ็นเซอร์ ปจจัยดานเศรษฐกิจ เรา
ต้องค าถึงถึงผู้ร่วมทุนในการตกลงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพันธมิตรทางการคาเหลานี้ท าใหการ
ด าเนินงานของ บริษัทผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์ในการมีพันธมิตร ทางธุรกิจจะท าใหการบริหารงานองคกรมี
ความยากล าบากขึ้น เน่ืองจากตองค านึงถึงผลประโยชน ของพันธมิตรทางธุรกิจควบคูไปกับการ
ท างานดวย โดยเฉพาะหากมีพันธมิตรที่เกี่ยวของในการ ท างานดวยเปนจ านวนมากก็อาจท าใหการ
ตัดสินใจลาชา 

การศีกษาเรื่อง การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน
ประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ ผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏี
การบริกหารองค์กรสื่อสารมวลชน ทฤษฏี กระบวนการบริหาร POSDCoRB และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นกรอบในการอภิปลายผลในการศึกษาได้ดังนี้ 

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 ตองอยูภายในขอบเขตที่ก าหนดไววาจะตองขึ้นอยูกับล าดับความส าคัญของ
การ พัฒนาเศรษฐกิจและความตองการการพัฒนาในดานตาง ๆ ของสังคม รัฐมีสิทธิ์ที่จะเขาแทรกแซง
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
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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 
หรือม ี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
ขาดความหนักแนนและไมสามารถอางอิงไดในบางครั้งซึ่งท าใหงาน บางอยางขาดการติดตามและอาจ
ไมเปนไปตามที่ไดตกลงกันไวโดยการสั่งการขององคกรนั้นจะไดรับมอบหมายงานมาจากกลุมผูบริหาร 
มายังกลุมผูปฏิบัติงานโดยมีหัวหนาฝายแตละฝายคอยติดตามและควบคุมดูแลงานที่เกิดขึ้นในสวน
ของตน และมีการรายงานผลในแนวดิ่ง แตปญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการที่หัวหนางานในฝายตาง ๆ 
ไมไดรับอ านาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่จากผูบริหาร หรือไมสามารถควบคุมดูแลงานในฝายของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพท าใหเกิดการรายงานผลโดยตรงกับผูบริหาร และท าให ภาระหนาที่ของ
ผูบริหารเพิ่มมากขึ้นโดยไมจ าเปนและเกิดความสับสนในสายงานนั้น ๆ จนท าใหการท างานเกิดปญหา
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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 นอกจากนี้ความเปนอิสระและการมีความมั่นใจในตนเอง
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
งบประมาณไดงาย แตขอเสีย ก็คือ บุคลากรจะไมทราบวาควรจะบริหารงบประมาณอยางไรเนื่องจาก
จะมีการรองของบเปนกรณ ีๆ ไป และอาจท าใหเกิดการใชงบประมาณท่ีเกินจ าเปนในบางสวน 

การศึกษาในครั้งนี้ท าใหพบวา การจัดการของผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้าม
เผยแพร่ในประเทศไทย กรณีศึกษา แสงศตวรรษ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และ อาปัติ การด าเนิน
ธุรกิจดานภาพยนตรนั้น ปจจัยที่ตองค านึงถึง ในการท างานในการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์ เมื่อ
ภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย คือ ปจจัยดานการจัดการและการบริหารองค์กรที่จะท าให้
องคกรประสบความส าเร็จในการบริหารและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพอ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย อาปัติ อินเซค อินเดอะ แบ็คยาร์ด และแสงศตวรรศ เปนการศึกษาเพื่อท าความเขาใจใน

การบริหารงานเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทย ในการด าเนินการอยู่ในปจจุบันและ  

ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดการของผู้ผลิตภาพยนตร์เมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ ให้ประสบ

ความส าเร็จโดยผูศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 1. ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องศึกษาและเข้าใจปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ที่ท าให้

ภาพยนตร์ไม่ผ่าน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ว่ามีปัจจัยภายในอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ

ผลิตภาพยนตร์  

 2. ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องศึกษาและเข้าใจปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ที่ท าให้

ภาพยนตร์ไม่ผ่าน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ว่ามีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการ

ผลิตภาพยนตร์  

 3. ผู้ผลิตภาพยนตร์ควรท าการแก้ไขภาพยนตร์อย่างไรเมื่อภาพยนตร์ถูกห้ามเผยแพร่ใน

ประเทศไทย ให้ภาพยนตร์ได้เผยแพร่ได้ 

 

รายการอ้างอิง 
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