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บทคััดย่่อ
	บทความวิิจัยั ชิ้้น� นี้้มีีจุ
� ดมุ่่
ุ ง� หมายในการศึึกษาผลกระทบที่่�เกิิดกับอุ
ั ตุ สาหกรรม
ภาพยนตร์์ไทยภายหลัังการใช้้มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ในประเทศไทย (Tax Incentive) ในรููปแบบการคืืนเงิิน (Cash Rebate) ในปีี
พ.ศ. 2560 - 2563 และศึึกษาถึึงโอกาสของไทยในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ของภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19 ว่่าจะสามารถบรรลุุตามเป้้าหมาย
ที่่� ไ ด้้ ก ำหนดไว้้ ใ นยุุ ทธ ศาสตร์์ ก ารส่่งเสริิ ม อุุ ต สาหกรรมภาพยนตร์์ แ ละวิิ ดีี ทัั ศ น์์
ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) หรืือไม่่ โดยใช้้วิธีีก
ิ ารวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ประกอบด้้วย
การวิิเคราะห์์เอกสารที่่�เกี่่ย� วข้้อง และวิิธีีสัมั ภาษณ์์แบบเจาะลึึก (In-depth Interview)
เจ้้าหน้้าที่่�พิิจารณาภาพยนตร์์ต่่างประเทศ กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์
ต่่างประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา 2 คน และทีีมงานชาวไทยที่่�ทำงาน
ให้้กับก
ั องถ่า่ ยภาพยนตร์์ต่่างประเทศ 8 คน
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลการวิิจััยพบว่่า มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ในประเทศไทยส่่งผลกระทบด้้านบวกมากกว่่าด้้านลบ และเพิ่่�มโอกาสของไทย
ในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของภููมิภิ าคทั้้�งก่่อนและหลัังวิิกฤติิ COVID -19
เนื่่อ� งจากมาตรการนี้้ท� ำให้้ประเทศไทยมีีจุุดขายเพิ่่�มขึ้้น� สามารถสร้้างแรงจููงใจและ
ดึึงดููดให้้กองถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศเข้้ามาถ่่ายทำภาพยนตร์์ในประเทศไทย
เพิ่่�มขึ้้�น และเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันของไทยให้้สามารถแข่่งขัันกัับประเทศ
เพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งมีีมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศอย่่างมาเลเซีีย
และสิิงคโปร์์ได้้
คำสำคััญ: มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทย, การจููงใจ
ด้้านภาษีี, จุุดหมายการถ่า่ ยทำภาพยนตร์์, อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์, วิิกฤติิ COVID -19
Abstract
This qualitative research aimed to study the effect of
Thailand’s tax incentives adopted by the Thailand Film Office in 2017.
The study examined the effect of the tax incentives on the Thai film
industry from 2017 to 2021 and on Thailand’s position as a regional
film destination after COVID -19. Exploration of the Thailand’s movie tax
incentives incorporated document searches and in-depth interviews,
using strategies that relied upon motivation theory analysis.
The results of the study found that Thailand’s tax incentives
have had a positive effect that has enhanced Thailand’s position
as the regional film destination both before and after COVID -19. As
expected, the movie tax incentives have attracted and encouraged
many film productions to Thailand and have allowed Thailand to
remain competitive with Malaysia and Singapore.
Keywords: Thailand’s Tax Incentives, Cash Rebate, Film Destination,
Film Industry, COVID -19
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ที่่�มาและความสำคััญของปััญหา
ภาพยนตร์์เป็็นสื่่อ� ทางวััฒนธรรมที่่�สร้้างรายได้้ให้้กับั ประเทศในหลาย ๆ ด้้าน
เช่่น รายได้้จากการว่่าจ้้างแรงงานในกระบวนการผลิิต รายได้้จากการฉายและจััดจำหน่่าย
ภาพยนตร์์ รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวตามรอยภาพยนตร์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� รายได้้จากการ
ฉายภาพยนตร์์ทั่่ว� โลกนั้้�นเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 5 ในทุุกปีี (Statista, 2018) แม้้ว่่าผลกระทบ
จากวิิกฤติิ COVID -19 จะทำให้้รายได้้จากการฉายภาพยนตร์์ทั่่ว� โลกลดลง แต่่จากการ
วิิเคราะห์์ของบริิษััทโกเวอร์์ สตรีีท อนาไลติิกส์์ ก็็ได้้คาดการณ์์ว่่า รายได้้การ
ฉายภาพยนตร์์ทั่่�วโลกในปีี 2021 นี้้�จะสููงถึึง 20.2 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐฯ (นพปฎล
พลศิิลป์์, 2564) โดยประเทศที่่�ครอบครองส่่วนแบ่่งตลาดสููงสุุดด้้านการผลิิต
ภาพยนตร์์ได้้แก่่ จีีน อิินเดีีย และสหรััฐอเมริิกา
ผลประโยชน์์อันั มหาศาลที่่�หมุุนเวีียนในตลาดภาพยนตร์์โลกได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ของประเทศต่่าง ๆ อย่่างมากมาย และทำให้้ผู้้�สร้้าง
ภาพยนตร์์มีีอำนาจในการมองหาและเลืือกประเทศที่่�จะทำให้้ตนได้้ประโยชน์์สูงู สุุด
ซึ่่�งนำไปสู่่� “Runaway Production” ซึ่่�งหมายถึึงการย้้ายฐานการผลิิตภาพยนตร์์
จากศููนย์์กลางอย่่างฮอลลีีวููดไปยัังประเทศที่่�ช่่วยให้้ต้้นทุุนในการผลิิตภาพยนตร์์
ต่่ำลง เช่่น แคนาดาและแอฟริิกาใต้้ เป็็นต้้น ปรากฏการณ์์นี้้�ทำให้้ประเทศที่่�มีี
ทรััพยากรและศัักยภาพในการรองรัับภาพยนตร์์ต่่างประเทศแข่่งกัันออกมาตรการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อดึึงดููดกองถ่่ายทำภาพยนตร์์จากสหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�น ๆ
ให้้เข้้าไปทำงานในประเทศตน มาตรการดัังกล่่าว ได้้แก่่ มาตรการสร้้างแรงจููงใจทาง
ภาษีี (Tax Incentives) กฎหมายอำนวยความสะดวกในการทำงานของต่่างชาติิ
การสนัับสนุุนเงิินทุุน อััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินที่่�จูงู ใจ (Lodderhose, 2013) อย่่างไรก็็ดีี
มาตรการที่่�จะทำให้้ผู้้�สร้้างหนัังต่่างประเทศสนใจมากคืือ มาตรการคืืนเงิินจากต้้นทุุน
การผลิิตภาพยนตร์์ (Cash Rebate) (ศฐาณพงศ์์ ลิ้้�มวงษ์์ทอง, ไทยรััฐออนไลน์์,
2560)
ประเทศไทยเป็็นประเทศหนึ่่�งที่่�ได้้รับั ความนิิยมจากกองถ่า่ ยทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศ โดยจุุดขายสำคััญที่่�ทางกองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศ
(Thailand Film Office) ใช้้ในการโฆษณาเพื่่อ� ดึึงดููดนักั สร้้างภาพยนตร์์ มีีอยู่่� 6 ด้้าน
ได้้แก่่ 1) ความสามารถและทัักษะของทีีมงานผลิิตภาพยนตร์์ไทย 2) ค่่าใช้้จ่่าย
ในการถ่่ายทำและค่่าครองชีีพ 3) ความสะดวกสบายในการเดิินทาง 4) มีีอุุปกรณ์์
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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และสตููดิโิ อที่่�ทันั สมััย 5) ความรวดเร็็วในการทำงานของฟิิล์ม์ บอร์์ดในการตรวจสอบ
และอนุุมัติั โิ ปรเจ็็กต์์ 6) ความสวยงามและความหลากหลายของสถานที่่� (Thailand
Film Office, 2018) สอดคล้้องกัับข้้อมููลจากฝั่่�งผู้้�ผลิิตและประสานงานกองถ่่าย
ภาพยนตร์์นานาชาติิที่่ชี้� ว่่้� า จุุดแข็็งสำคััญของไทยมีี 2 ด้้านคืือ 1) สถานที่่�ในการถ่า่ ยทำ
ที่่�หลากหลาย ตื่่�นตาตื่่�นใจ เดิินทางไปถ่่ายทำได้้สะดวก และต้้นทุุนต่่ำ ทั้้�งนี้้�
ฝ่่ายศิิลปกรรมของไทยมีีชื่่อ� เสีียงเรื่่อ� งการสร้้างฉากอย่่างมาก สามารถดััดแปลงสถานที่่�
ถ่่ายทำในประเทศไทยให้้กลายเป็็นสถานที่่�อื่น่� ๆ ได้้ทั่่ว� โลก ทำให้้กองถ่่ายใช้้งบน้้อยกว่่า
เดิิ น ทางไปถ่่ า ยทำในเมืืองหรืือประเทศนั้้� น ๆ อย่่างไรก็็ ดีี จากการรวบรวม
บทสััมภาษณ์์พบว่่า กองถ่า่ ยต่่างประเทศส่่วนใหญ่่มััก “ถ่า่ ยไทยเป็็นประเทศอื่่น� หรืือ
ถ่า่ ยไทยเป็็นโลกในจิินตนาการ” มากกว่่า “ถ่่ายไทยเป็็นไทย” สำหรัับจุดุ แข็็งข้้อที่่� 2)
ผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์หรืือทีีมงานของไทยมีีความเป็็นมืืออาชีีพ กล่่าวคืือ 1) มีีความรู้้�และ
ทัักษะด้้านการผลิิตภาพยนตร์์ที่่สู� งู กว่่าประเทศอื่่น� ๆ ในภููมิภิ าค 2) ใช้้เครื่่อ� งมืือและ
อุุปกรณ์์ที่่ทั� นั สมััย 3) มีีความรัับผิดช
ิ อบในการทำงานสููง 4) มีีนิิสัยั ที่่�ยืืดหยุ่่น� อ่่อนน้้อม
เป็็นมิิตร คุุณสมบััติเิ หล่่านี้้ท� ำให้้กองถ่า่ ยต่่างชาติิมั่่น� ใจได้้ว่่า ถ้้ามาถ่่ายทำที่่�เมืืองไทย
จะได้้ทั้้�งผลงานที่่�ดีี มีีคุุณภาพด้้านโปรดัักชั่่�นสููง และบรรยากาศในการทำงานที่่�ดีี
ในขณะเดีียวกััน ทีีมงานไทยเองก็็ชื่น่� ชมในระบบการทำงานของกองถ่า่ ยทำต่่างประเทศ
ที่่�มีีมาตรฐานการทำงานที่่�สููง มีีความเป็็นมืืออาชีีพ มีีการให้้เกีียรติิเพื่่�อนร่่วมอาชีีพ
และมีีผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
	ด้้วยจุุดแข็็งดัังกล่่าวทำให้้ในปีี พ.ศ. 2558 ก่่อนการประกาศใช้้มาตรการ
ส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทย จำนวนกองถ่่ายทำต่่างประเทศ
ที่่�เข้้ามาถ่า่ ยทำในไทยมีีมากถึึง 724 กองถ่า่ ย โดยมีีภาพยนตร์์ ละคร และซีีรีีส์์รวมกััน
80 เรื่่�อง สามารถดึึงรายได้้เข้้าประเทศได้้มากกว่่า 3,164 ล้้านบาท (กรุุงเทพธุุรกิิจ,
2559) อย่่างไรก็็ดีี ในปีี พ.ศ. 2559 จำนวนกองถ่่ายที่่�เข้้ามาได้้ลดลงเหลืือ 605 กองถ่า่ ย
โดยจำนวนภาพยนตร์์ลดลง 13 เรื่่�อง ทำให้้รายได้้รวมลดลงถึึงหนึ่่�งพัันล้้านบาท
สาเหตุุสำคััญที่่�ทำให้้จำนวนกองถ่่ายภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทยลดลง
เกิิดจากศัักยภาพในการแข่่งขัันของประเทศเพื่่อ� นบ้้านเพิ่่�มสููงขึ้้น� โดยเฉพาะมาเลเซีีย
ซึ่่�งได้้พััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์อย่่างจริิงจััง ไม่่ว่่าจะเป็็นความ
สามารถในการผลิิตภาพยนตร์์ที่่�ได้้มาตรฐานโลก ความสามารถในการแข่่งขัันกัับ
ประเทศอื่่�น ๆ เรื่่�องความสวยงามของสถานที่่�ถ่่ายทำภาพยนตร์์ ความสามารถ
ในการสร้้างสรรค์์งานด้้านแอนิิเมชั่่�น (Animation) นอกจากนี้้� บทบาทของรััฐบาล

238

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

มาเลเซีียยัังเป็็นเครื่่อ� งมืือสำคััญที่่�ช่่วยลดผลกระทบจากการแข่่งขัันของอุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ในภููมิภิ าค (Rosnan & Abdul Aziz, 2012) โดยบทบาทที่่�เห็็นเป็็นรููปธรรม
ได้้แก่่ การดึึงผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์รายใหญ่่ของอัังกฤษอย่่าง
Pinewood มาร่่วมกัันสร้้างโรงถ่่ายภาพยนตร์์ระดัับโลกและสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้
ผู้้�ประกอบการ การประกาศใช้้มาตรการลดภาษีีและมาตรการคืืนเงิินจากต้้นทุุน
การผลิิตภาพยนตร์์ถึึงร้้อยละ 30 ทำให้้ในปีี 2560 มาเลเซีียเป็็นตลาดอุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และมีีรายได้้จากอุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ต่่อ GDP สููงที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ศฐาณพงศ์์ ลิ้้�มวงษ์์ทอง,
2560) นอกจากนี้้� ในการจััดลำดัับประเทศที่่�ดีีที่่�สุุดในโลกสำหรัับการถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ โดยใช้้มาตรการคืืนเงิินจากต้้นทุุนการผลิิต (Production Incentives)
เป็็นตััวชี้้�วััด ประเทศในเอเชีียที่่�ติิดอัันดัับนั้้�นมีีเพีียงสองประเทศคืือ สิิงคโปร์์ และ
มาเลเซีีย (Buder, 2016)
	จากผลกระทบดัังกล่่าว ทำให้้รััฐบาลไทยประกาศใช้้มาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ า ยทำภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศในประเทศไทยในรูู ป แบบการคืืนเงิิ น ในปีี
พ.ศ.2560 เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพและโอกาสของไทยในการแข่่งขััน โดยสาระสำคััญของ
มาตรการดัังกล่่าว ได้้แก่่ ผู้้�ขอรัับสิิทธิิประโยชน์์จากมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำ
ต้้องเป็็นผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวต่่างชาติิที่่มีีค่่
� าใช้้จ่่ายในประเทศไทยไม่่ต่่ำกว่่า 50 ล้้านบาท
โดยขอคืืนเงิินได้้ร้้อยละ 15 นอกจากนี้้�ยัังสามารถขอคืืนเงิินเพิ่่�มสููงสุุดได้้ร้้อยละ 5
ในกรณีีที่่� 1) หากจ้้างทีีมงานไทยในตำแหน่่งหลััก ๆ ของกองถ่่ายทำภาพยนตร์์
ขอคืืนเงิินเพิ่่�มได้้อีีกร้้อยละ 3 และ 2) หากบทภาพยนตร์์ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
วััฒนธรรม หรืือภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของประเทศไทย จะขอคืืนเงิินเพิ่่�มได้้อีีกร้้อยละ 2
ทั้้�งนี้้� วงเงิินคืืนสููงสุุดอยู่่�ที่่� 75 ล้้านบาท
	วััตถุุประสงค์์ของรััฐบาลนอกเหนืือจากการแข่่งขัันกัับประเทศอื่่�น คืือ
การผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์และผู้้�นำด้้านอุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ของอาเซีียน อัันเป็็นเป้้าหมายที่่�ได้้ระบุุไว้้ในยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
ยุุทธศาสตร์์นี้แ้� บ่่งออกเป็็น 5 ยุุทธศาสตร์์ย่่อยและยุุทธศาสตร์์ย่่อยข้้อที่่� 4 ได้้ระบุุให้้
“ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการลงทุุนระหว่่างประเทศรวมธุุรกิิจถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทย (ยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และ
วิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (2560-2564), 2559)
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

239

อย่่างไรก็็ดีี หลัังจากรััฐบาลได้้ใช้้มาตรการนี้้ไ� ด้้เพีียงสองปีี ก็็เกิิดวิิกฤติิ COVID -19
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการเข้้ามาถ่่ายทำภาพยนตร์์ทั่่ว� โลก รวมทั้้�งการถ่า่ ยทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ และอาจทำให้้ผลกระทบของ
มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบ
การคืืนเงิินในปีี พ.ศ.2560 ที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และต่่อประเทศไทย
เปลี่่�ยนไป งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�ต้้องการศึึกษาผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมการถ่่าย
ทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยตั้้�งแต่่
ปีีพ.ศ. 2560 จนถึึงหลัังวิิกฤติิ COVID -19 และวิิเคราะห์์ถึึงโอกาสของประเทศ
ในการเป็็นสถานที่่�ถ่่ายทำภาพยนตร์์ของภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19 โดยใช้้วิธีีิ
การศึึกษาดัังนี้้� 1) การสำรวจเอกสาร รวมทั้้�งทฤษฎีีและแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
2) การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) ผู้้�ที่่ท� ำงานเกี่่ย� วข้้องกัับมาตรการดัังกล่่าว
ได้้แก่่ เจ้้าหน้้าที่่�พิจิ ารณาภาพยนตร์์ต่่างประเทศ กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์
ต่่างประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา จำนวน 2 คน และทีีมงานชาวไทยที่่�
ทำงานให้้กัับกองถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศจำนวน 8 คน
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยรููปแบบการคืืนเงิินปีีพ.ศ. 2560 ที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2564
2. เพื่่�อวิิเคราะห์์ว่่ามาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ในประเทศไทยส่่งผลอย่่างไรต่่อโอกาสของไทยในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ของภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19
3. เพื่่อ� เสนอแนวทางในการพััฒนามาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหลัังวิิกฤติิ COVID -19 เพื่่�อให้้
ได้้ผลลััพธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีี
ทััศน์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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คำถามการวิิจััย
1. มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยใน
รููปแบบการคืืนเงิินปีี พ.ศ. 2560 ส่่งผลกระทบอย่่างไรต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย
ตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2560 - 2564
2. มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย
ส่่งผลอย่่างไรต่่อโอกาสของไทยในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของ
ภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19
3. มีีแนวทางใดอีีกบ้้างที่่�จะเพิ่่�มศัักยภาพและโอกาสของไทยในการเป็็น
จุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19
ขอบเขตการวิิจััย
	การศึึกษาครั้้�งนี้้� มีีขอบเขตการศึึกษาวิิจััยผลกระทบของมาตรการ
ส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน
ปีี พ.ศ. 2560 ที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยในปีี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยศึึกษาผ่่าน
1) การสำรวจเอกสารรวมทั้้�งทฤษฎีีและแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ 2) การสััมภาษณ์์
เชิิงลึึก (In-depth Interview) นัักวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการดัังกล่่าว ได้้แก่่
เจ้้าหน้้าที่่�พิิจารณาภาพยนตร์์ต่่างประเทศ กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์
ต่่างประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา จำนวน 2 คน และทีีมงานชาวไทย
ที่่�ทำงานให้้กัับกองถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศมานานกว่่า 10 ปีี จำนวน 8 คน
ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
1. เพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดความรู้้�เชิิงลึึกเกี่่ย� วกัับผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิินปีี พ.ศ. 2560
ที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2564
2. เพื่่อ� ที่่�จะคาดการณ์์ได้้ว่่าประเทศไทยมีีโอกาสหรืือความเป็็นไปได้้มากน้้อย
แค่่ไหนในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของภููมิภิ าคหลัังวิิกฤติิ COVID -19
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3. เพื่่�อนำข้้อมููลที่่�ได้้มาจััดทำแนวทางหรืือข้้อเสนอแนะในการพััฒนา
มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยหรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องหลัังวิิกฤติิ COVID -19 เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แนวคิิดทฤษฎีีและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งานวิิจัยั นี้้ผู้้�� วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาแนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่ย� วข้้องมาใช้้เป็็นแนวทาง
ในการศึึกษาดัังนี้้�
1. แนวคิิดเกี่่�ยวกระบวนการผลิิตภาพยนตร์์
โปรดิิวเซอร์์ (Producer) เป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญในการควบคุุมการ
ผลิิตภาพยนตร์์ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ต้้นโปรเจ็็คต์์ไปจนจบโปรเจ็็คต์์โดยมีีหน้้าที่่�ดูแู ลการถ่า่ ยทำ
ภาพยนตร์์ให้้เป็็นไปตามเวลาและงบประมาณที่่�กำหนด รวมทั้้�งทำทุุกวิิถีีทางเพื่่อ� ให้้
ผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ผลิิตงานออกมาตามที่่�ได้้ตกลงไว้้กับั นายทุุนหรืือสตููดิโิ อ ด้้วยเหตุุนี้้�
โปรดิิวเซอร์์จึึงมีีอำนาจในการตััดสิินใจทั้้�งในส่่วนของความคิิดสร้้างสรรค์์และ
การบริิหารจััดการ
ในขั้้�นตอนของการเตรีียมงานก่่อนการถ่่ายทำ โปรดิิวเซอร์์ต้้องทำงาน
ร่่วมกัับผู้้�ออกแบบงานสร้้างภาพยนตร์์ ผู้้�จััดหาสถานที่่� และทีีมผู้้�กำกัับในการเลืือก
สถานที่่�ถ่่ายทำภาพยนตร์์ โดยการใช้้สถานที่่�ในภาพยนตร์์แบ่่งออกได้้เป็็น 3 แบบ
ได้้แก่่ 1) สถานที่่�เป็็นแค่่ฉากหนึ่่�งในเรื่่�องไม่่มีีอิิทธิิพลต่่อเรื่่�อง ตััวละคร และคนดูู
2) สถานที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อความสััมพัันธ์์ของตััวละคร และ 3) สถานที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการ
กระทำของตััวละครเป็็นส่่วนสำคััญของเรื่่อ� ง (Le Héron, 2004) ในการเลืือกสถานที่่�
ถ่่ายทำภาพยนตร์์ ไม่่ว่่าจะเพื่่�อความตื่่�นตาตื่่�นใจเพีียงอย่่างเดีียว (แบบที่่� 1) หรืือ
เพื่่อ� เหตุุผลในการเล่่าเรื่่อ� ง (แบบที่่� 2 และ 3) ล้้วนส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อเศรษฐกิิจ
ในชุุมชนที่่�เข้้าไปถ่่ายทำผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจนี้ท้� ำให้้หลาย ๆ พื้้�นที่่�ต้อ้ งตั้้ง� ฟิิล์ม์ บอร์์ด
ของตนขึ้้�นมา เพื่่�อดึึงดููดเงิินลงทุุนจากผู้้�สร้้างภาพยนตร์์โดยตรง (Roesch, 2009)
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2. แนวคิิด เกี่่�ย วกัับ มาตรการส่่ง เสริิม การถ่่ า ยทำภาพยนตร์์ ต่่ า ง
ประเทศในประเทศไทยแบบการคืืนเงิิน (Tax Incentive)
Incentive หมายถึึงเงิินที่่�จ่่าย เงิินคืืน หรืือส่่วนลดที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิด
กิิจกรรมทางภาพยนตร์์ ใช้้เพื่่�อลดการย้้ายการถ่่ายทำไปยัังประเทศอื่่�น หรืือ
ใช้้เพื่่อ� จููงใจให้้เกิิดการถ่า่ ยทำในประเทศของตน สำหรัับมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนปีี พ.ศ. 2560 มีีสาระสำคััญ
คืือ ผู้้�ขอรัับสิทธิ
ิ ปิ ระโยชน์์ต้อ้ งเป็็นผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวต่่างชาติิที่่มีีค่่
� าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้น�
ในประเทศไทยไม่่ต่่ำกว่่า 50 ล้้ า นบาทและค่่าใช้้ จ่่ ายที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จะต้้ อ งมาจาก
ต่่างประเทศ และหากเป็็นการร่่วมทุุน (Co - Production) ระหว่่างผู้้�สร้้างภาพยนตร์์
ของไทยกัับชาวต่่างชาติิ สามารถเข้้าร่่วมมาตการนี้้ไ� ด้้โดยเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� ยัังมีีเงื่อ่� นไขในส่่วนของลิิขสิิทธิ์์ภ� าพยนตร์์ต้อ้ งเป็็นของ
ชาวต่่างชาติิและเป็็นภาษาต่่างประเทศไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50
สำหรัับสััดส่่วนการคืืนเงิินตามหลัักเกณฑ์์ แบ่่งออกเป็็น 1) เงื่่�อนไข
หลัักเกณฑ์์ทั่่ว� ไป คืือผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวต่่างชาติิที่่มีีค่่
� าใช้้จ่่ายเกิิดขึ้้น� ในประเทศไทย
50 ล้้านบาทขึ้้�นไปขอคืืนเงิินได้้ร้อ้ ยละ 15 และ 2) เงื่อ่� นไขเพิ่่�มเติิม คืืนเงิินเพิ่่�มสููงสุุด
อีีกร้้อยละ 5 โดยแบ่่งเป็็น หากจ้้างแรงงานไทยซึ่ง่� เป็็นหลัักในกองถ่า่ ยทำภาพยนตร์์
ขอคืืนได้้ร้อ้ ยละ 3 และหากบทภาพยนตร์์เป็็นการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว วััฒนธรรม
หรืือภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของประเทศไทย ขอคืืนได้้ร้้อยละ 2 ทั้้�งนี้้� วงเงิินคืืนสููงสุุดอยู่่�ที่่�
75 ล้้านบาท (กองกิิจการภาพยนตร์์, 2560)
3. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
และวิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเทศไทยได้้ประกาศใช้้พระราชบััญญััติภิ าพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ พ.ศ. 2551
เพื่่� อ ส่่งเสริิ ม อุุ ต สาหกรรมภาพยนตร์์ แ ละวิิ ดีี ทัั ศ น์์ ต ามยุุ ทธ ศาสตร์์ ก ารส่่งเสริิ ม
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์มาแล้้ว 2 ระยะ คืือระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2552-2555)
และระยะที่่� 2 (พ.ศ. 2555-2559) และขณะนี้้ก� ำลัังใช้้แผนในระยะที่่� 3 (พ.ศ. 25602564) ซึ่่�งมีีวิิสััยทััศน์์คืือประเทศไทยมุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำด้้านอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
และวิิดีีทััศน์์ของอาเซีียน แผนนี้้�ประกอบด้้วย 5 ยุุทธศาสตร์์ คืือ 1) พััฒนาบุุคลากร
ในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ไทยให้้เป็็นมืืออาชีีพ 2) ส่่งเสริิมและพััฒนา
ตลาดภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ไทย 3) ส่่งเสริิมการปกป้้องและคุ้้�มครองทรััพย์์สิิน
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ทางปััญญาของงานภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ 4) ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการลงทุุน
ระหว่่างประเทศรวมธุุรกิิจถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย 5) พััฒนา
ขีีดความสามารถของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ (ยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิม
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (2560-2564), 2559)
4. ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงจููงใจ (Motivation Theory)
	บทความนี้้� ต้้ อ งการศึึ ก ษาแรงจูู ง ใจที่่� ม าตรการส่่งเสริิ ม การถ่่ า ยทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยมีีต่่อผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศ จึึงใช้้
Herzberg’s Two – Factor Theory of Motivation ในการวิิเคราะห์์ทฤษฎีี
ของ Frederick Herzberg ให้้ความสำคััญกัับปััจจััย 2 ประการ (กานดา ศรีีจัันทร์์,
2557) ได้้แก่่
1. Motivational Factor (ปััจจัั ย จูู ง ใจ) เป็็ น ปััจจัั ย ที่่� ต อบสนอง
ความต้้องการภายในตััวบุุคคล ทำให้้บุุคคลเกิิดความพึึงพอใจและปฏิิบััติิงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้�น ปััจจััยนี้้ไ� ด้้แก่่ 1) ความสำเร็็จในการทำงานของบุุคคล
2) การได้้รัับการยอมรัั บนัับถืือ 3) ลัักษณะของงานที่่�ปฏิิบััติิ มีีความน่่าสนใจ
มีีความคิิดริิเริ่่�ม ท้้าทาย 4) มีีอำนาจในการรัับผิิดชอบ 5) มีีความก้้าวหน้้า
2. Hygiene Factor (ปััจจััยค้้ำจุุน) หมายถึึง ปััจจััยที่่�จะค้้ำจุุนให้้
แรงจููงใจในการทำงานของบุุคคลมีีอยู่่�ตลอดเวลา เป็็นปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับภายนอก
หากองค์์กรมีีปััจจััยนี้้�ครบถ้้วนจะไม่่ส่่งผลใด ๆ ต่่อแรงจููงใจในการทำงาน แต่่หาก
องค์์กรขาดปััจจััยนี้้� จะมีีผลให้้บุุคคลในองค์์กรไม่่ชอบงานนั้้�น ปััจจััยค้้ำจุุน ได้้แก่่
1) เงิินเดืือน 2) โอกาสที่่�จะได้้รัับความก้้าวหน้้าในอนาคต 3) ความสััมพัันธ์์ในที่่�
ทำงานกัับผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่�อนร่่วมงาน และผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา 4) สถานะของอาชีีพ
5) นโยบายและการบริิหารงาน 6) สภาพการทำงาน 7) ความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว
8) ความมั่่�นคงในการทำงาน และ 9) วิิธีีการปกครองของผู้้�บัังคัับบััญชา
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ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึึกษาจาก 1) การค้้นคว้้าเอกสาร แนวคิิดและทฤษฎีี และ 2) การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
(In-depth Interview) เจ้้าหน้้าที่่�พิิจารณาภาพยนตร์์ต่่างประเทศ กองกิิจการ
ภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศ จำนวน 2 คน และทีีมงานชาวไทยที่่�ทำงาน
ให้้กับก
ั องถ่า่ ยทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศมานานกว่่า 10 ปีี จำนวน 8 คน โดยวิิธีีการ
เลืือกใช้้วิธีีก
ิ ารคััดเลืือกแบบลููกโซ่่ (Snowball Selection) เป็็นการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยอาศัั ย การแนะนำของหน่่วยตัั ว อย่่างที่่� ไ ด้้ เ ก็็ บข้้ อ มูู ล ไปแล้้ ว จนกระทั่่� ง ได้้
กลุ่่�มตััวอย่่างครบตามจำนวนที่่�ต้้องการและได้้ข้้อมููลอิ่่�มตััว การสััมภาษณ์์เป็็น
การสััมภาษณ์์เดี่่ย� วแบบไม่่มีีโครงสร้้าง และไม่่เป็็นทางการ ระยะเวลาในการสััมภาษณ์์
เฉลี่่ย� คนละ 2 ชั่่ว� โมง ทั้้�งนี้้� งานวิิจัยั นี้้ไ� ด้้ใช้้การตรวจสอบสามเส้้าด้้านวิิธีีการรวบรวม
ข้้อมููลคืือ 1) การวิิเคราะห์์เอกสาร 2) การรวบรวมข้้อมููลจากแนวคิิด ทฤษฎีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ 3) การสััมภาษณ์์ ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลพบความสอดคล้้องของ
ข้้อมููลเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
สรุุปผลการศึึกษา
ผลการศึึกษาสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเด็็นหลััก ตามที่่�ได้้มีีการตั้้�ง
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยไว้้ คืือ
ประเด็็นที่่�1 ผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบคืืนเงิินปีี พ.ศ.2560 ต่่ออุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 – 2564
		
1.1 ผลจากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเอกสาร
		จากรายงานผลในช่่วงต้้นปีี พ.ศ. 2561 พบว่่าหลัังจากมีีมาตรการ
ส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย การถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2560 ได้้เพิ่่�มสููงขึ้้น� จากปีี พ.ศ. 2559 ถึึงร้้อยละ
30 โดยในควอเตอร์์แรกของปีี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีีรายได้้ถึึง 900 ล้้านบาท
จากกองถ่่ายทำต่่างประเทศ (Deehan, 2018) โดยมีีจำนวนภาพยนตร์์ซึ่่�งเป็็น
ภาพยนตร์์บัันเทิิงขนาดยาว (Feature Film) ที่่�เข้้ามาถ่่ายทำในไทยได้้เพิ่่�มขึ้้�นจาก
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50 เรื่่�อง เป็็น 84 เรื่่�อง และเมื่่�อรวมการถ่่ายทำของกองถ่่ายต่่างประเทศทั้้�งหมด
ในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่า มีีกองถ่่ายภาพยนตร์์ รายการโทรทััศน์์ มิิวสิิควิิดีีโอ
และสารคดีี เข้้ามาถ่่ายทำมากถึึง 810 เรื่่�อง สร้้างรายได้้ถึึง 3,140 ล้้านบาท
โดยภาพยนตร์์จากประเทศอัังกฤษเรื่่อ� ง Close ของ Vicky Jewson เป็็นโปรเจกต์์แรก
ที่่�ได้้รัับเงิินคืืนจากมาตรการดัังกล่่าว (Thailand Film Office, 2018) ต่่อมา ในปีี
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้้คืืนเงิินภาษีีจากมาตรการดัังกล่่าวให้้กัับภาพยนตร์์อีีก
6 เรื่่�อง คืือ Changeland และ Triple Threat จากสหรััฐอเมริิกา Junglee, Race
3, The Forgotten Army จากอิินเดีีย และ Attrition จากฮ่่องกง โดยภาพยนตร์์
ทั้้�ง 6 เรื่่�องใช้้จ่่ายเงิินในไทยมากกว่่า 400 ล้้านบาท (โพสต์์ทููเดย์์, 2562)
อย่่างไรก็็ดีี ในเดืือนตุุลาคม ปีี พ.ศ. 2561 พบว่่าประเทศซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย
ประสบกัับปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ ทำให้้การถ่่ายทำภาพยนตร์์ในประเทศไทยลดลง
ส่่งผลให้้รายได้้จากกองถ่่ายทำต่่างประเทศลดลง 500 ล้้านบาท และจำนวน
ภาพยนตร์์ที่่เ� ข้้ามาถ่า่ ยทำนั้้�นลดลงเหลืือ 70 เรื่่อ� ง (Thailand Film Office, 2018) แต่่
ต่่อมา ในปีี พ.ศ. 2562 รายได้้จากการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศก็็กลัับมาสููงถึึง
4,800 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 50 เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2561 (Thailand
Film Office, 2020)
ในปีี พ.ศ. 2563 การแพร่่ระบาดของโรค COVID -19 และการปิิด
ประเทศส่่งผลกระทบต่่อการถ่า่ ยทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยเป็็นอย่่าง
มาก แม้้ว่่าทางรััฐบาลจะออกมาตรการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมที่่�ทำให้้ทั่่�วโลกสนใจ อาทิิ
การได้้เงิินคืืนเพิ่่�มขึ้้�นทัันทีีร้้อยละ 5 เมื่่�อมีีงบลงทุุนเกิิน 100 ล้้านบาทและถ่่ายทำ
ก่่อนสิ้้น� ปีี พ.ศ. 2565 หรืือได้้เงิินคืืนเพิ่่�มขึ้้น� ทัันทีีร้้อยละ 3 หากลงทุุนไม่่ถึึง 100 ล้้าน
แต่่เลืือกใช้้บุคุ ลากรหลัักชาวไทย หรืือถ่า่ ยทำในจัังหวััดเมืืองรองเป็็นหลััก แต่่รายได้้
รวมทั้้�งปีีก็็ลดลงเหลืือเพีียง 1,747 ล้้านบาท (ไทยรััฐออนไลน์์, 2564)
	ต่่อมา เนื่่อ� งจากสถานการณ์์ COVID -19 ของประเทศไทยเริ่่ม� ดีีขึ้้�น มีีจำนวน
ผู้้�ติิดเชื้้อ� น้้อยรายกว่่าประเทศอื่่น� ๆ ทำให้้ในช่่วง 4 เดืือนแรกของปีี พ.ศ. 2564 ตั้้ง� แต่่
เดืือนมกราคม - เมษายน มีีกองถ่่ายภาพยนตร์์ต่่างประเทศเข้้ามาในประเทศรวม
31 เรื่่อ� ง และสร้้างรายได้้รวม 1,212.28 ล้้านบาท โดยรััฐได้้จัดั สรรงบประมาณในปีี
พ.ศ. 2565 เพื่่อ� นำมาใช้้กับั มาตรการส่่งเสริิมกองถ่่ายภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทย
เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการแข่่งขัันและดึึงดููดให้้กองถ่่ายทำจากทั่่�วโลกมาประเทศไทย
ทั้้�งนี้้� กรมการท่่องเที่่�ยวได้้ตั้้�งเป้้าหมายว่่าประเทศไทยจะมีีรายได้้จากการถ่่ายทำ
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ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในปีีนี้ป้� ระมาณ 2,500 - 3,000 ล้้านบาท (สปริิงนิิวส์,์ 2564)
แต่่พบว่่า ผลรวมของรายได้้ตั้้�งแต่่มกราคม - พฤศจิิกายนกลัับสููงกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้
โดยมีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 4,015 ล้้านบาท (อุุดม มััตสยะวนิิชกููล, 2564)
โดยสรุุปจากรายได้้รวมของภาพยนตร์์ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาถ่่ายทำ
ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2560 ที่่�มีีการใช้้มาตรการนี้้�จนถึึงปีี พ.ศ. 2564 พบว่่า
มาตรการนี้้� ไ ด้้ ดึึ ง ดูู ด และผลัั กดัั น ให้้ มีีก ารถ่่ า ยทำภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศใน
ประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม และส่่งผลให้้ประเทศไทยมีีรายได้้จากการ
เป็็นจุุดหมายการถ่า่ ยทำภาพยนตร์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างไรก็็ดีี ในการตััดสินิ ใจเลืือกสถานที่่�
ถ่่ายทำภาพยนตร์์ของโปรดิิวเซอร์์นั้้น� ไม่่ได้้ขึ้้น� อยู่่กั� บปััจจั
ั
ยั เรื่่อ� งมาตรการคืืนเงิินภาษีี
เพีียงอย่่างเดีียว หากแต่่ยัังมีีปััจจััยอื่่น� ๆ อีีกมากมายที่่�ภาครััฐอาจไม่่สามารถควบคุุมได้้
อาทิิ สภาวะเศรษฐกิิจตกต่่ำของประเทศที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย สถานการณ์์การระบาด
ของโรค COVID -19 เป็็นต้้น ทำให้้ภาครััฐต้้องปรัับเปลี่่�ยนมาตรการนี้้�ให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วย
ปีี

รายได้้รวม (ล้้านบาท)

+ (สููงขึ้้�น)/- (ลดลง)

2560

3,000

+30%

2561

2,500

-16.5%

2562

4,800

+50%

2563

589.12

-87.%

2564

4,015
(รายได้้รวม ม.ค. - พ.ย.)

ตารางที่่� 1 สรุุปรายได้้รวมจากการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทย
ปีี พ.ศ. 2560 - 2564
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1.2 ผลจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
		
1.2.1 ผลกระทบด้้านบวก
		
เนื่่อ� งจากงบประมาณในการถ่า่ ยทำเป็็นปััจจััยที่่�สำคััญในอัันดัับต้น้ ๆ
ต่่อกระบวนการผลิิตภาพยนตร์์ มาตรการนี้้�จึึงสามารถดึึงดููดโปรดิิวเซอร์์จาก
ต่่างประเทศให้้เข้้ามาถ่่ายทำในประเทศไทยมากขึ้้�น ทั้้�งโปรเจกต์์ที่่�ต้้องการสถานที่่�
ถ่่ายทำที่่�ถููกกว่่าประเทศตััวเอง โปรเจกต์์ที่่�มีีงบประมาณไม่่เพีียงพอต่่อการถ่่ายทำ
และต้้ อ งการเงิิ น ทุุ น เพิ่่� ม และโปรเจกต์์ ที่่� มีี งบประมาณในการถ่่ า ยทำสูู ง
ซึ่่� ง โปรดิิ ว เซอร์์ ภ าพยนตร์์ อิิ ส ระได้้ อ ธิิ บ ายว่่า “เรื่่� อ งเงิิ น เป็็ น เรื่่� อ งใหญ่่และ
สำคััญที่่�สุุดไม่่ว่่าเงิินก้้อนนั้้�นจะดููน้้อยนิิดเพีียงใด สำหรัับโปรดิิวเซอร์์แล้้ว เงิินภาษีี
ที่่�ได้้คืืนจากรััฐสามารถนำไปใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์กัับการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับภาพยนตร์์
ในด้้านอื่่�น ๆ ได้้อีีกมหาศาล เช่่น นำไปใช้้ในการทำขั้้�นตอนหลัังการถ่่ายทำ
(Post - Production) หรืือการทำการตลาดและโปรโมทภาพยนตร์์” (โปรดิิวเซอร์์
ภาพยนตร์์ 1, การสื่่�อสารส่่วนบุุคคล, 25 ตุุลาคม 2561) ด้้วยเหตุุนี้้� มาตรการ
คืืนเงิินภาษีีจึึงมีีอิิทธิิพลอย่่างมากต่่อการตััดสิินใจของโปรดิิวเซอร์์ที่่�ต้้องการเข้้ามา
ถ่า่ ยทำในประเทศไทย โดยเจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์ได้้ยืืนยัันในประเด็็นนี้้ว่่� า
“หลายประเทศสนใจที่่�จะมาถ่่ายทำภาพยนตร์์ในประเทศไทยอยู่่แ� ล้้ว และมาตรการนี้้�
ก็็ทำให้้เขาสนใจมากกว่่าเดิิม” (เจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์, การสื่่�อสาร
ส่่วนบุุคคล, 31 ตุุลาคม 2561)
		ทั้้�งนี้้� การมีีมาตรการนี้้�ยัังช่่วยให้้ไทยสามารถดึึงดููดกองถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศและแข่่งขัันกัับประเทศอื่่�น ๆ ได้้ในช่่วงวิิกฤติิ COVID -19
และหลััง COVID -19 ได้้อีีกด้้วย ดัังจะเห็็นได้้จากรายได้้จากการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2564 (อภิินััทธ์์ ศิิริิเจริิญจิิตต์์, 2564)
		
1.2.2 ผลกระทบด้้านลบ
		
1) ปััญหาเรื่่อ� งสถานที่่� ปััญหาที่่�พบ ได้้แก่่ ค่่าเช่่าสถานที่่�ยอดนิิยม
บางแห่่งแพงขึ้้�น ส่่งผลให้้กองถ่่ายต่่างประเทศเลืือกที่่�จะขนทีีมงานไทยไปถ่่ายทำ
ในเวีียดนาม และมาเลเซีียแทนเพื่่�อประหยััดงบประมาณในการถ่่ายทำ
2) ปััญหาเรื่่อ� งทีีมงาน ซึ่่ง� เกิิดจากสาเหตุุสำคััญคืือความขาดแคลน
ทีีมงานไทย เนื่่�องจากความต้้องการทีีมงานในกองถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
นั้้�นมีีมากกว่่าจำนวนทีีมงานที่่�ไทยมีีอยู่่� ทำให้้มีีผู้้�เล่่นหน้้าใหม่่ที่่�ขาดประสบการณ์์
เข้้ามาทำงานด้้านนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น จากการสััมภาษณ์์ก่่อนวิิกฤติิ COVID -19 พบว่่า
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มีีโปรดัักชั่่น� เฮาส์์เปิิดใหม่่หลายแห่่งที่่�รับั งานเพราะมองเห็็นโอกาสในการสร้้างรายได้้
แต่่ขาดความรู้้�เรื่่�องการผลิิตภาพยนตร์์ หรืือการประสานงานกองถ่่าย หรืือไม่่เคยมีี
ประสบการณ์์การทำงานในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์มาก่่อน ทำให้้การทำงานเป็็นไป
อย่่างไร้้ประสิิทธิิภาพ ขาดความเป็็นมืืออาชีีพ และส่่งผลให้้เกิิดปััญหาอื่่�น ๆ ตามมา
เช่่น การเรีียกค่่าผลิิตและค่่าสถานที่่�ถ่า่ ยทำสููงเกิินจริิง ไม่่มีีการวางแผนในการถ่่ายทำ
หรืือทำลายพื้้�นที่่�ถ่า่ ยทำเพราะขาดความรู้้�และประสบการณ์์ทำงาน ทำให้้ทำลายชื่่อ� เสีียง
ของคนในวงการและอุุตสาหกรรมในภาพรวม
		
3) ปััญหาเรื่่�องการปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับระบบของมาตรการ
คืืนเงิินภาษีี เนื่่อ� งจากการดำเนิินการคืืนเงิินต้้องเป็็นไปอย่่างรััดกุมุ และตรวจสอบได้้
ทีีมงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงต้้องเปลี่่�ยนวิิธีีการทำงานให้้ตรงตามกฎที่่�ทางกองกิิจการ
ภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศวางไว้้ เช่่น การเบิิกจ่่ายทุุกรายการต้้องมีี
ใบเสร็็จอย่่างถููกต้อ้ งจากทางร้้าน พร้้อมกัับแนบสำเนาบััตรประชาชนของผู้้�ชำระเงิิน
และแบบฟอร์์ ม เอกสารทางการเงิิน ที่่�ยื่่�น ขอคืืนเงิินจะต้้ อ งใช้้ แบบฟอร์์ มที่่� ก อง
กิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศกำหนดไว้้เท่่านั้้�น (โดยเอกสารนี้้�ได้้
ผ่่านการประชุุม ออกแบบ และได้้รัับการยอมรัับจากทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
หากกรอกรายละเอีียดในใบเสร็็จหรืือเอกสารผิิดพลาดหรืือตกหล่่น อาจไม่่สามารถ
ขอคืืนเงิินส่่วนนั้้�นก็็ได้้
		
4) ปััญหาเรื่่�องความไม่่เท่่าเทีียมในการสนัับสนุุนของภาครััฐ
ในฝั่่�งของภาพยนตร์์นอกกระแสมองว่่า“การกำหนดให้้ภาพยนตร์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิใน
การรัับเงิินคืืน ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในไทยอย่่างต่่ำ 50 ล้้านบาท ทำให้้มาตรการนี้้�เน้้น
ช่่วยเหลืือหรืือส่่งเสริิมเฉพาะกลุ่่�มคนทำหนัังกระแสหลััก และละเลยคนทำหนััง
นอกกระแส ทั้้�ง ๆ ที่่�มีีผู้้�กำกัับภาพยนตร์์นอกกระแสหลายรายเข้้ามาถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ในไทยเช่่นกััน” (โปรดิิวเซอร์์ภาพยนตร์์ 2, การสื่่�อสารส่่วนบุุคคล, 10
ตุุลาคม 2561) ซึ่่�งทางฝั่่�งภาพยนตร์์กระแสหลัักเห็็นว่่า “นโยบายนี้้�เกิิดขึ้้�นเพราะ
ต้้องการผลกระทบในระดัับมหภาค มัันไม่่ได้้เป็็นมาตรการที่่�ถูกคิ
ู ดขึ้้
ิ น� เพื่่อ� ดึึงดููดหรืือ
สนัับสนุุนภาพยนตร์์นอกกระแสหรืือภาพยนตร์์ทุนุ ต่่ำอยู่่แ� ล้้ว คนทำหนัังนอกกระแส
จึึงควรมองหาทางเลืือกอื่่น� ๆ ในการขอทุุนสนัับสนุุนภาพยนตร์์ของตน” (โปรดัักชั่่น� ส์์
ดีีไซเนอร์์, การสื่่�อสารส่่วนบุุคคล, 15 ตุุลาคม 2561) ความเห็็นนี้้�สอดคล้้องกัับ
มุุมมองของเจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์ที่่ใ� ห้้ข้อ้ มููลว่่า นโยบายนี้้ช่่ว
� ยคััดกรองและ
ส่่งเสริิ ม ให้้ ก องถ่่ า ยภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศที่่� มีีทุุ น สร้้ า งสูู ง เข้้ า มาถ่่ า ยทำใน
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ประเทศไทยมากขึ้้�น โดยก่่อนหน้้าที่่�จะประกาศใช้้มาตรการนี้้� กองถ่่ายภาพยนตร์์
ต่่างประเทศที่่�เข้้ามาถ่่ายทำในประเทศไทยอาจจะถ่่ายในไทยแค่่บางฉาก และ
มีีงบในการถ่่ายทำไม่่สููงนััก แต่่เมื่่�อมีีการใช้้มาตรการนี้้�พบว่่า มีีภาพยนตร์์ที่่�เข้้ามา
ถ่่ายทำในประเทศไทยทั้้�งเรื่่อ� งมากขึ้้�น (เจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์, การสื่่อ� สาร
ส่่วนบุุคคล, 31 ตุุลาคม 2561) และงบประมาณในการถ่่ายทำของบางเรื่่�องก็็สููงถึึง
300-500 ล้้านบาท (อภิินััทธ์์ ศิิริิเจริิญจิิตต์์, 2564) ยกตััวอย่่างเช่่น ภาพยนตร์์
ฟอร์์มยัักษ์์เรื่่�อง Beer Run จากสหรััฐอเมริิกาที่่�คาดว่่าสร้้างรายได้้เข้้าประเทศกว่่า
373 ล้้านบาท (ไทยนิิวส์์, 2564)
ประเด็็นที่่� 2 ผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบคืืนเงิิน
	ปีี พ.ศ. 2560 ต่่อโอกาสในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของ
ภููมิภิ าคหลัังวิิกฤติิ COVID -19 ในปีีแรกของการใช้้มาตรการนี้้� (ก่่อนเกิิดวิิกฤติิ COVID -19)
มาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยได้้กลายเป็็น
จุุดขายใหม่่ของไทย ซึ่ง่� เพิ่่�มศัักยภาพของไทยในการแข่่งขัันกัับประเทศอื่่น� ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
อย่่างไรก็็ดีี โปรดิิวเซอร์์ส่่วนใหญ่่เห็็นว่่า รััฐบาลออกมาตรการนี้้�มาช้้าเกิินไป ทำให้้
โปรเจกต์์ใหญ่่ ๆ สามสี่่�โปรเจกต์์ที่่�จะถ่่ายทำในปีี 2019 (และได้้เตรีียมงานกัันมา
ล่่วงหน้้า) ตััดสินิ ใจยกกองไปถ่า่ ยทำที่่�มาเลเซีีย ซึ่ง่� มีีมาตรการนี้้ก่่� อนไทยและคืืนเงิิน
มากกว่่าไทย ทำให้้ไทยเสีียรายได้้โดยรวมหนึ่่�งพัันล้้านบาท
อย่่างไรก็็ดีี ยัังมีีปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของโปรดิิวเซอร์์
โดยทางทีีมงานได้้อธิิบายว่่า “มาตรการนี้้�ส่่งผลกระทบกัับโปรเจกต์์ที่่�มีีงบจำกััด
แต่่ไม่่ส่่งผลกัับโปรเจกต์์ที่่มีี� งบมหาศาล หรืือบางโปรเจกต์์อาจสนใจเรื่่อ� งการคืืนภาษีี
(Incentive) แต่่ถ้้าเขาต้้องรีีบปิิดกล้อ้ ง ไม่่มีีเวลาในการยื่่น� เรื่่อ� งหรืือรอการพิิจารณา
ก็็ต้อ้ งยอมทิ้้�งทางเลืือกนี้้� และไปหางบสนัับสนุุนจากช่่องทางอื่่น� ๆ แต่่ส่่วนใหญ่่โปรเจกต์์
ที่่�มีีงบมากพอหรืือมีีเวลา ก็็มัักจะเลืือกไทยเป็็นตััวเลืือกแรกอยู่่�แล้้ว” (โปรดัักชั่่�น
ดีีไซเนอร์์, การสื่่�อสารส่่วนบุุคคล, 15 ตุุลาคม 2561)
นอกจากปััจจััยดัังกล่่าวแล้้ว ยัังมีีเรื่่�องของการเมืืองไทยที่่�เป็็นเงื่่�อนไข
ให้้กองถ่่ายจากบางประเทศไม่่สามารถเข้้ามาถ่่ายทำได้้ หรืือเงื่่�อนไขด้้านเศรษฐกิิจ
ภายในภููมิภิ าคอื่่น� ๆ ที่่�ทำให้้เกิิดการลดแลกแจกแถมเพื่่อ� กระตุ้้�นเศรษฐกิิจค่่าใช้้จ่่าย
ในการถ่่ายทำถููกกว่่าไทย ทำให้้ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์หัันไปถ่่ายทำในประเทศเหล่่านั้้�น
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อย่่างไรก็็ดีี เจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์ได้้ให้้ข้อ้ มููลว่่า การที่่�ไทยเริ่่ม� ใช้้มาตรการ
นี้้�ได้้ไม่่นาน แต่่มีีการคืืนเงิินอย่่างเป็็นรููปธรรมให้้กัับภาพยนตร์์ต่่างประเทศไปแล้้ว
ก็็ทำให้้ไทยสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งทางเจ้้าหน้้าที่่�ได้้อธิิบายว่่า
“นอกจากจะพยายามสร้้ า งแรงจูู ง ใจแล้้ ว เราก็็ ต้้ อ งการสร้้ า งความมั่่� น ใจด้้ ว ย
เราอยากให้้กองถ่่ายที่่�เข้้ามาถ่่ายทำและยื่่�นเรื่่�องขอคืืนเงิินมั่่�นใจว่่า ถ้้ากองถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศทำทุุกอย่่างอย่่างถููกต้อ้ ง เขาจะได้้เงิินคืืนกลัับไปอย่่างแน่่นอน
ในขณะเดีียวกััน มัันก็็เป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นภายในประเทศด้้วย” ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�
ได้้ให้้ข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมว่่า หากมาตรการนี้้ไ� ด้้รับั ผลตอบรัับที่่ดีี� มาก ๆ จนเห็็นผลเป็็นรููปธรรม
ที่่�ชััดเจน หรืือหากมีีการแข่่งขัันกัันสููงขึ้้�น ก็็อาจมีีการปรัับมาตรการในการคืืนเงิิน
ให้้สููงกว่่าร้้อยละ 15 ในอนาคต” (เจ้้าหน้้าที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์, การสื่่�อสารส่่วน
บุุคคล, 31 ตุุลาคม 2561)
สำหรัับผลกระทบในช่่วงที่่�เกิิดการระบาดของโรค COVID -19 พบว่่า การ
ที่่�ประเทศไทยสามารถควบคุุมโรคระบาดได้้ในปีี พ.ศ. 2563 บวกกัับการปรัับมาตรการ
ในการคืืนเงิินและมาตรการผ่่อนปรนการถ่่ายทำภาพยนตร์์ ภายใต้้สถานการณ์์
COVID -19 ให้้ยืืดหยุ่่น� และสอดคล้้องกัับภาวะวิิกฤติิ ส่่งผลให้้จำนวนกองถ่า่ ยภาพยนตร์์
ที่่�มีีขนาดใหญ่่เข้้ามาถ่า่ ยทำในประเทศไทย โดยปฏิิบัติั ติ ามมาตรการกัักตัวั ของไทย
เนื่่อ� งจากเล็็งเห็็นความคุ้้�มค่่ากัับงบประมาณและเวลาที่่�ต้อ้ งเสีียไป แม้้จะมีีกองถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศบางรายที่่� ป ระสบกัั บปัั ญหาและได้้ รัั บ ความเดืือดร้้ อ น
จากมาตรการผ่่อนปรนการถ่่ายทำภาพยนตร์์ แต่่โดยรวมแล้้ว ประเทศไทยก็็มีี
รายได้้จากการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในไทยในปีี พ.ศ. 2564 (มกราคม พฤศจิิกายน) สููงถึึง 4,015 ล้้านบาท และมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีจำนวนกองถ่่ายและรายได้้
ที่่�สูงู กว่่านี้้ห� ากการระบาดสิ้้�นสุุดลง (อุุดม มััตสยะวนิิชกูลู , 2564; สปริิงนิิวส์,์ 2564)

วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

251

ประเด็็นที่่� 3 แนวทางหรืือข้้อเสนอแนะต่่อการพััฒนามาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยหลัังวิิกฤติิ COVID -19
ผลการสััมภาษณ์์พบว่่า โปรดิิวเซอร์์และทีีมงานมีีความคิิดเห็็นและ
ข้้อเสนอแนะตรงกััน ดัังนี้้�
ข้้อเสนอแนะต่่อภาครััฐ
1) ภาครััฐควรช่่วยกัันแก้้ปััญหาเรื่่อ� งสถานที่่�ถ่า่ ยทำมีีราคาแพง ทั้้�งปััญหา
ที่่�เกิิดจากเอกชนและปััญหาที่่�เกิิดจากเจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้�นที่่�ถ่่ายทำที่่�มีีการเรีียกเก็็บ
ค่่าสถานที่่�เพิ่่�มเติิมจากกองถ่่ายทำภาพยนตร์์
2) กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศควรเพิ่่�มความเข้้มงวด
ในการออกใบอนุุ ญ าตให้้ กัั บผู้้� ผลิิ ต ภาพยนตร์์ แ ละผู้้�ประสานงานกองถ่่ า ยทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศมืือใหม่่ โดยกระบวนการควรมีีคุุณภาพ เป็็นธรรม และโปร่่งใส
เพื่่�อรัักษาชื่่�อเสีียงของอุุตสาหกรรมนี้้�
3) การทำงานของเจ้้าหน้้าที่่�ควรมีีความรวดเร็็ว โปร่่งใส และเป็็นธรรม
ต่่อทุุกบริิษััทที่่�เสนอเรื่่�องให้้พิิจารณา ทั้้�งนี้้� หากการทำงานเป็็นการให้้บริิการแบบ
ครบวงจร (One - Stop - Services) ได้้ หรืือมีีการนำเทคโนโลยีี เช่่น แอปพลิิเคชั่่�น
มาใช้้กัับการติิดต่่อยื่่�นเอกสารต่่าง ๆ ก็็จะเอื้้�อให้้การทำงานสะดวกและรวดเร็็วขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี ในประเด็็นนี้้� ทางเจ้้าหน้้าที่่�เห็็นว่่าการใช้้เทคโนโลยีีนั้้�นสะดวกและ
รวดเร็็วก็็จริิง แต่่หากเกิิดความผิิดพลาดในการกรอกข้้อมููล ก็็จะทำให้้กองถ่่าย
เสีียประโยชน์์ทัันทีี ในขณะที่่�ระบบเก่่านั้้�น หากพบข้้อผิิดพลาดก็็อาจแก้้ไขได้้
ข้้อเสนอแนะต่่อภาคเอกชน
1) เจ้้าของสถานที่่�ถ่่ายทำภาพยนตร์์ควรกำหนดราคาอย่่างสมเหตุุ
สมผลและคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ในระยะยาว
2) ผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์และผู้้�ประสานงานกองถ่า่ ยทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ควรปฏิิบััติิตามกฎกติิกาในการยื่่�นขอใบอนุุญาต
3) มีีการอบรมและเผยแพร่่ความรู้้�เรื่่�องเอกสารและแบบฟอร์์มการยื่่�น
ขอคืืนภาษีีที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศกำหนดไว้้ กัับทีีมงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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อภิิปรายผล
ประเด็็นที่่� 1 ผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ที่่�ถ่่ายทำในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน ปีี พ.ศ. 2560 ต่่ออุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 - 2564
	การจูู ง ใจกองถ่่า ยทำภาพยนตร์์ ต่่ างประเทศโดยใช้้ ม าตรการสร้้ า ง
แรงจููงใจทางภาษีี (Tax Incentives) เป็็นมาตรการที่่�นิิยมใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย
ในหลาย ๆ ประเทศ ในประเทศไทยเองได้้มีีการผลัักดัันเรื่่�องนี้้�มานาน แต่่มีีการ
ประกาศเป็็นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2560 ซึ่่�งนัับว่่าช้้ากว่่าหลายประเทศ อย่่างไรก็็ดีี
ที่่�ผ่่านมาประเทศไทยมีีจุุดขายและมีีชื่่�อเสีียงอย่่างมากในเรื่่�องของสถานที่่�ถ่่ายทำ
และทีีมงานที่่�เป็็นมืืออาชีีพ ทำให้้ไทยเป็็นตััวเลืือกอัันดัับต้้น ๆ ของการถ่่าย
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศมาโดยตลอด ดัังนั้้�น การประกาศใช้้มาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในรููปแบบการคืืนเงิิน จึึงเป็็นเสมืือนการติิดอาวุุธ
เพิ่่�มให้้กัับไทย
งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�พบว่่าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2560 – 2564 ประเทศไทยได้้รัับ
ผลกระทบด้้านบวกมากกว่่าผลกระทบด้้านลบจากมาตรการส่่งเสริิมการถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศในรููปแบบการคืืนเงิิน เนื่่�องจากมาตรการนี้้�สามารถกระตุ้้�น
ให้้โปรดิิวเซอร์์เกิิดความสนใจและเลืือกใช้้ประเทศไทยในการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ซึ่่�งเป็็นภาพยนตร์์บัันเทิิงขนาดยาว (Feature Film) เพิ่่�มมากขึ้้�น และมีีภาพยนตร์์
งบประมาณสููงเข้้ามาถ่่ายทำมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� การที่่�กองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์
ต่่างประเทศ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาสามารถคืืนเงิินให้้กัับภาพยนตร์์
เรื่่�อง Close (2019) ของ Vicky Jewson ซึ่่�งเป็็นภาพยนตร์์เรื่่�องแรกที่่�ใช้้สิิทธิินี้้�
อย่่างรวดเร็็ว ก็็ยิ่่�งสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับกองถ่่ายภาพยนตร์์ต่่างประเทศที่่�ต้้องการ
ใช้้สิิทธิ์์�นี้้�ในอนาคต
1.1 ผลการศึึกษาเรื่่�องผลกระทบด้้านบวก มีีความสอดคล้้อง
กัับแนวคิิดเกี่่�ยวกัับกระบวนการผลิิตภาพยนตร์์ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับมาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน แนวคิิด
เกี่่�ยวกัับยุุทธศาสตร์์ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ระยะที่่� 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ดัังนี้้�
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1) มาตรการนี้้�มีีอิิทธิิพลโดยตรงต่่อโปรดิิวเซอร์์ของกองถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศ โดยสร้้างแรงจููงใจให้้โปรดิิวเซอร์์ที่่�กำลัังมองหา (หรืือ
ต้้องการ) สถานที่่�ที่่�ตอบโจทย์์ในเรื่่�องของการทำงานและงบประมาณ เห็็นว่่าไทย
เป็็นตััวเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุด และตััดสิินใจเลืือกประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการถ่่ายทำ
ของตน ทั้้�งนี้้� เมื่่�อได้้คุุณภาพงานที่่�ดีี บรรยากาศการทำงานที่่�ดีี และได้้เงิินภาษีีคืืน
ภายในเวลาที่่�กำหนด ก็็จะเกิิดแรงจููงใจในการกลัับมาถ่่ายทำในประเทศไทย
ในครั้้ง� ต่่อไป หรืือมีีการบอกต่่อกัันในวงการ ทำให้้มาตรการนี้้เ� ป็็นที่่�รู้้�จักั และมีีความ
มั่่�นคงยิ่่�งขึ้้�น
		
2) มาตรการนี้้�สามารถดึึงดููดโปรเจกต์์ต่่าง ๆ จากต่่างประเทศ
ให้้เข้้ามาถ่่ายทำในประเทศไทยได้้ ทำให้้อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยพััฒนาไปใน
ทิิศทางที่่�สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ข้้อที่่� 4 ในแผนระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นั่่�นคืือ ส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการลงทุุนระหว่่างประเทศ รวมธุุรกิิจถ่า่ ยทำภาพยนตร์์
ต่่างประเทศในประเทศไทย นอกจากนี้้� จากการศึึกษาเอกสารพบว่่า มาตรการ
ส่่งเสริิมการถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน
ยัังส่่งเสริิมยุุทธศาสตร์์ข้้อ 1 คืือการพััฒนาบุุคลากรในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และ
วิิ ดีี ทัั ศ น์์ ไ ทยให้้ เ ป็็ น มืืออาชีีพ และข้้ อ 5 คืือการพัั ฒ นาขีีดความสามารถของ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์อีีกด้้วย
		
3) ผลการศึึกษาที่่�ได้้สอดคล้้องกัับทฤษฎีีแรงจููงใจที่่�มีีชื่อ่� ว่่า Two Factor Theory ของ Herzberg ทั้้�ง 2 ปััจจััยโดยมาตรการนี้้� สามารถสร้้างปััจจััย
แวดล้้อมที่่�ตรงกัับทฤษฎีีแรงจููงใจดัังนี้้�
		
3.1 Motivational Factor (ปััจจััยจููงใจ) จากผลการ
วิิจััยพบว่่า สิ่่�งสำคััญที่่�กองถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศได้้จากการเข้้ามาถ่่ายทำ
ในประเทศไทยคืือ การได้้ ผ ลงานที่่� ดีี และได้้ ง านโปรดัั กชั่่� น ที่่� มีีคุุ ณ ภาพสูู ง
(Production Value) ภายใต้้งบประมาณที่่�เหมาะสม ซึ่ง่� ผลงานที่่�ดีีนี้้� สามารถก่่อให้้
เกิิดผลประโยชน์์อื่น่� ๆ ตามมา เช่่น รายได้้ของภาพยนตร์์ ชื่่อ� เสีียง รางวััล การยอมรัับนับถืื
ั อ
ความภาคภููมิิใจ และความก้้าวหน้้าในอาชีีพ ซึ่่�งนัับเป็็นปััจจััยจููงใจรองที่่�ตามมา
		
3.2 Hygiene Factor (ปััจจััยค้้ำจุุน) สิ่่�งที่่�ค้้นพบจากการ
วิิจััยชิ้้�นนี้้� มีีความขััดแย้้งกัับทฤษฎีีของ Herzberg อยู่่�บ้้างโดย Herzberg บอกว่่า
การที่่�บุคุ คลได้้ปััจจัยั เหล่่านี้้ค� รบ จะไม่่มีีผลใดๆ ต่่อแรงจููงใจ (แต่่หากขาดปััจจััยเหล่่านี้้�
จะทำให้้แรงจููงใจลดลง) งานวิิจััยนี้้�พบว่่า ปััจจััยค้้ำจุุนสามารถกระตุ้้�นแรงจููงใจของ
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ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ต่่างประเทศโดยตรง โดยปััจจััยค้้ำจุุนดัังกล่่าวได้้แก่่ 1) เงิินคืืน
(Cash Rebate) 2) โอกาสที่่�จะได้้รับั ความก้้าวหน้้าในอนาคตจากผลผลิิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
3) ความสััมพัันธ์์อันั ราบรื่่น� และเป็็นมิิตรในที่่�ทำงาน (กัับผู้้�บัังคัับบััญชา เพื่่อ� นร่่วมงาน
และผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา) 4) สภาพการทำงานและบรรยากาศในการทำงานที่่�ดีี
5) ความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััวในไทย ซึ่่�งมีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกและความบัันเทิิงอย่่าง
ครบครััน (ในขณะที่่�บางประเทศมีีข้้อห้้ามทางศาสนาที่่�ทีีมงานต่่างชาติิต้้องละ
ความบัันเทิิงบางอย่่างให้้) และ 6) ความมั่่�นคงในการทำงานอัันเนื่่�องมาจากผลผลิิต
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ สิ่่ง� เหล่่านี้้ล้� ว้ นเป็็นแรงจููงใจ หรืือแรงดึึงดููดอันั สำคััญที่่�ทำให้้กองถ่า่ ยทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศเดิินทางมาถ่่ายทำที่่�เมืืองไทยทั้้�งสิ้้�น
ในขณะเดีียวกััน ทีีมงานไทยก็็ได้้รัับผลกระทบด้้านบวกจากมาตรการนี้้�
เช่่นกััน กล่่าวคืือ มาตรการนี้้�ช่่วยส่่งเสริิมให้้ทีีมงานไทยที่่�ทำงานกัับกองถ่่ายทำ
ภาพยนตร์์ต่่างประเทศมีีทางเลืือกและโอกาสในการทำงานมากขึ้้�น ส่่งผลให้้มีี
ประสบการณ์์และทัักษะใหม่่ ๆ รวมทั้้�งมีีเครืือข่่ายและมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้�
ยัังส่่งผลให้้ทีีมงานมีีความภาคภููมิใิ จในผลงานของตน โดยเฉพาะเมื่่อ� ผลงานที่่�ร่่วมทำ
กัับกองถ่า่ ยภาพยนตร์์ต่่างประเทศถููกเสนอชื่่อ� เข้้าชิิงรางวััลต่่าง ๆ ในเวทีีต่่างประเทศ
สิ่่�งที่่�สอดคล้้องกัับทฤษฎีีของ Herzberg คืือหากขาดสิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้� ก็็จะทำให้้
แรงจููงใจของกองถ่่ายทำต่่างประเทศในการมาถ่่ายทำที่่�เมืืองไทยนั้้�นลดลง
		
1.2 ผลการศึึกษาเรื่่�องผลกระทบด้้านลบ สำหรัับผลกระทบ
ในด้้านลบที่่�เกิิดขึ้้น� ได้้แก่่ ราคาของสถานที่่�ถ่า่ ยทำภาพยนตร์์สูงู ขึ้้น� ความไม่่เป็็นมืืออาชีีพ
ของผู้้�ผลิิตหน้้าใหม่่ และเรื่่อ� งของระบบการทำงานที่่�ต้อ้ งเปลี่่ย� นให้้ตรงตามนโยบาย
ของกองกิิจการภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศนั้้�น สอดคล้้องกัับทฤษฎีีแรงจููงใจ
ของ Herzberg ตรงที่่�หากทางภาครััฐและเอกชนไม่่ช่่วยกัันดููแลและแก้้ไขให้้ดีี
ก็็จะทำให้้ปััจจัยั ค้้ำจุุนลดลง เช่่น กองถ่่ายต่่างประเทศพบความยุ่่ง� ยากในการเข้้ามา
ถ่่ายทำมากขึ้้�น คุุณภาพของผลงานที่่�ได้้หรืือการถ่่ายทำไม่่เป็็นไปตามกำหนดการ
หรืือแผนที่่�วางไว้้ ส่่งผลให้้แรงจููงใจในการถ่่ายทำในประเทศไทยลดลง ภาครััฐและ
เอกชนจึึงควรช่่วยกัันแก้้ไขปััญหาเหล่่านี้้� เพื่่อ� ให้้มาตรการนี้้เ� กิิดประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�
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ประเด็็นที่่� 2 ผลกระทบของมาตรการส่่งเสริิมภาพยนตร์์ต่่างประเทศ
ที่่�ถ่่ายทำในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน ปีี พ.ศ. 2560 ต่่อโอกาสของไทย
ในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของภููมิิภาคหลัังวิิกฤติิ COVID -19
จุุดขายสำคััญ 3 อย่่างของไทยในฐานะจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์
ของภููมิภิ าค ได้้แก่่ ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ ทรััพยากรบุุคคล และมาตรการส่่งเสริิม
การถ่่ายทำภาพยนตร์์ต่่างประเทศในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน เป็็นปััจจััย
ที่่�ส่่งเสริิมทั้้�งคุุณภาพของผลงานและคุุณภาพของการทำงาน สอดคล้้องกัับแนวคิิด
ของกระบวนการผลิิตภาพยนตร์์และทฤษฎีี Two-Factor Theory ของ Herzberg
ด้้วยเหตุุนี้้� ไทยจึึงมีีโอกาสสููงมากในการเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ของ
ภููมิภิ าค และแข่่งขัันกัับเพื่่อ� นบ้้านอย่่างสิิงคโปร์์ มาเลเซีีย และเวีียดนามได้้ อย่่างไรก็็ดีี
หากมองไปถึึงการแข่่งขัันในระดัับนานาชาติิ ไทยยัังมีีคู่่�แข่่งอีีกหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่่�มีีคุุณสมบััติิเดีียวกััน แต่่มีีต้้นทุุนในการถ่่ายทำที่่�ถููกกว่่าไทย
โจทย์์ในอนาคตที่่�สำคััญของไทยจึึงอยู่่�ที่่�ว่่า ไทยจะทำอย่่างไรให้้สามารถแข่่งขัันกัับ
ประเทศอื่่�น ๆ ทั่่�วโลกและก้้าวไปเป็็นจุุดหมายการถ่่ายทำภาพยนตร์์ในระดัับต้้น ๆ
ของโลก โดยที่่�ยัังรัักษาผลประโยชน์์และทรััพยากรของตนไว้้ได้้
ประเด็็ น ที่่� 3 แนวทางการพัั ฒ นามาตรการส่่ ง เสริิ ม ภาพยนตร์์
ต่่างประเทศที่่�ถ่่ายทำในประเทศไทยในรููปแบบการคืืนเงิิน ปีี พ.ศ. 2560
	จากผลการวิิจััยพบแนวทางการพััฒนามาตรการส่่งเสริิมภาพยนตร์์
ต่่างประเทศที่่�ถ่่ายทำในประเทศไทย 3 ข้้อหลััก ๆ ได้้แก่่
1) แนวคิิดของกระบวนการผลิิตภาพยนตร์์ระบุุว่่า พื้้�นที่่�หรืือชุุมชน
ได้้รัับผลประโยชน์์ด้้านเศรษฐกิิจจากการถ่่ายทำภาพยนตร์์ในหลาย ๆ ด้้าน ตั้้�งแต่่
ขั้้น� ตอนก่่อนการถ่า่ ยทำไปจนถึึงหลัังภาพยนตร์์เรื่่อ� งนั้้�นออกฉาย ดัังนั้้�น ภาครััฐและ
เอกชน รวมถึึงชุุมชนควรพููดคุยุ เพื่่อ� วางแผนและร่่วมมืือกัันในการรัักษาผลประโยชน์์
ทางด้้านเศรษฐกิิจและทรััพยากรของตนในระยะยาวจากการเข้้ามาใช้้สถานที่่�
เพื่่�อถ่่ายทำภาพยนตร์์และการท่่องเที่่�ยวตามรอย
2) การดำเนิินการในการออกใบอนุุญาตให้้กัับผู้้�ประกอบการและ
การพิิจารณาภาพยนตร์์ควรเป็็นไปอย่่างเข้้มงวด รััดกุุม และโปร่่งใส เพื่่�อให้้ได้้
บุุคลากรที่่�มีีความรู้้� มีีประสบการณ์์ และมีีความเป็็นมืืออาชีีพ เพื่่�อช่่วยรัักษา
มาตรฐานและชื่่�อเสีียงของประเทศไทย

256

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

3) การสื่่� อ สารและการแลกเปลี่่� ย นความเห็็ น ระหว่่างกองกิิ จก าร
ภาพยนตร์์และวิิดีีทััศน์์ต่่างประเทศและผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ชาวไทยซึ่่�งเป็็นตััวกลาง
ในการทำงานกัับกองถ่่ายต่่างประเทศควรเกิิดขึ้้�นอย่่างสม่่ำเสมอและต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อช่่วยกัันแก้้ไขปััญหาและพััฒนาระบบต่่าง ๆ ได้้อย่่างทัันท่่วงทีีและเกิิดผลดีีกัับ
ทั้้�งสองฝ่่าย
ข้้อเสนอแนะ
1) ควรมีีการศึึกษาวิิจััยความเห็็นและมุุมมองของโปรดิิวเซอร์์ต่่างชาติิ
หรืือทีีมงานต่่างชาติิเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน รอบด้้าน และเป็็นเชิิงลึึกกว่่านี้้�
2) ควรมีีการศึึกษาถึึงผลกระทบของมาตรการสร้้างแรงจููงใจทางภาษีี
(Tax Incentives) ต่่ออุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ของมาเลเซีีย และสิิงคโปร์์เพื่่�อ
นำมาเปรีียบเทีียบกัับไทย อาจจะทำให้้ได้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการวางแผน
หรืือกำหนดทิิศทางของไทยในการเป็็นศููนย์์กลางการถ่า่ ยทำภาพยนตร์์ของภููมิภิ าค
มากขึ้้�น
รายการอ้้างอิิง
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