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บทที่ 1
ความเปนมา

บทที่ 1

ความเปนมา

สืบเนื่องจากการที่สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
หรือ SIPA ไดกําหนดใหมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมภายใตกรอบของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรสาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย โดย SIPA มีเปาหมายที่จะผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตดิจิทัลคอนเทนทรายสําคัญของโลกภายในป 2553 ภายใตแผนงาน
หลัก 4 ประการ คือ
1) การพัฒนาบุคลากร
2) การสรางความตื่นตัว
3) การสรางตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
4) การใหบริการอุปกรณระดับสูงที่ใชในการผลิตดิจิทัลคอนเทนท
(Equipment Facilitation)
การดําเนินงานตามแผนงานดังกลาว จะมีผลสัมฤทธิ์ไดก็ตอเมื่อมีความรูความเขาใจใน
ขอเท็จจริงของอุตสาหกรรม ซึ่งทาง SIPA
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําขอมูล
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกม และไดดําเนินโครงการ รายงานการศึกษา
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย ป 2550 ในปที่ผานมา ซึ่งทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
ในการทราบถึงตัวเลขและสถิติตางๆ ทําใหผูที่สนใจและผูที่มีความจําเปนในการใชขอมูลดังกลาว
เขาใจและทราบถึงมูลคาและความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไดอยางถูกตอง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงาน
ภายใต การกํ ากับ ดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี หนาที่รับ ผิดชอบ
โดยตรงในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนททั้งในดานการตลาดและการพัฒนา
ดานทรัพยากรบุคคล ใหมีความสามารถและศักยภาพทัดเทียมกับตางประเทศ ไดเล็งเห็นถึงความ
จําเปนและความตอเนื่องในการจัดทํารายงานการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ดานแอนิ
เมชั่นและเกม โดยการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนขอมูลประจําปของอุตสาหกรรม ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวนี้จะเปนประโยชนในการตอยอดไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมของไทยตอไป

1.1 วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการ
1) เพื่อศึกษาและรวบรวม ขอมูล ขอเท็จจริง ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิ
เมชั่นและเกม รวมถึงขอมูลเชิงลึก เชน ปจจัยทางการตลาด และ ดานบุคลากร รวมทั้งขอจํากัด
ตางๆ ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกม ของประเทศไทย
2) เพื่อจัดทําและรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนท ด า นแอนิ เ มชั่ น และของประเทศไทยให มี ข อ มู ล ต อ เนื่ อ งทุ ก ป แ ละอยู ใ นรู ป แบบที่ เ ป น
มาตรฐานสากล
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3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะจากผลวิเคราะหของการศึกษานี้ใหแกหนวยงานภาครัฐดาน
นโยบายไดนําไปประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดาน
แอนิเมชั่นและเกมตอไป
4) เพื่อจัดทําขอมูลสําหรับการเผยแพรและประชาสัมพันธอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
ดานแอนิเมชั่นและเกมของประเทศไทยใหแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศไดรับทราบ

1.2 แนวทางการดําเนินโครงการ
สําหรับแนวทางการศึกษาอุตสาหกรรมของโครงการ ของโครงการศึกษาและจัดทํา
รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ดาน แอนิเมชั่นและเกมของประเทศไทยนั้น
คณะทํางานจะดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหและประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนทของไทย และเสนอแนะประเด็นสําคัญที่ไดจากการศึกษา ทั้งนี้ จะใชการวิเคราะห
อุตสาหกรรมตามการจําแนกประเภทผลงานเปนแกนหลักในการเก็บขอมูล แลวจึงทําการเก็บ
ขอมูลจากผูเกี่ยวของในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมตอไป
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บทที่ 2
วิธีการศึกษาและ
เก็บขอมูล

บทที่ 2

วิธีการศึกษาและขอบเขตของการเก็บขอมูล

วิธีการเก็บขอมูลของคณะทํางานแบงเปน 3 แนวทางดวยกันดังนี้
1) การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก โดยการสั ม ภาษณ ค รอบคลุ ม ถึ ง การสั ม ภาษณ
ผูป ระกอบการ ทั้งในสว นของผู ผลิต ผูใ หบ ริ ก าร และผู จัดจํ า หน าย รวมถึ ง
ผูเกี่ยวของอื่นที่อยูในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมและเจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐ จากแผนภาพ 2-1 หวงโซมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทยนั้น
คณะทํ า งานได ทํ า ากรสั ม ภาษณ โ ดยการคั ด เลื อ กผู ถู ก สั ม ภาษณ จ ากกลุ ม
ผูเกี่ยวของตามหวงโซของอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
1. ผูผลิตผลงาน Animation และ Game ในประเทศไทย
(Production House)
2. ตัวแทนจัดจําหนายผลงานลิขสิทธิ์ (Publisher)
3. ผูจัดจําหนาย (Distributor)
4. รานตัวแทนจําหนาย (Retailer)
5. สื่อ (Media=TV)
แผนภาพ 2-1

หวงโซมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทย

Character Licensee
2
Production House/
Publisher &
Outsourcing Agent
(Overseas)

(Game)

Publishers
5

3
Distributors

1
Production House
(Local)

Dual Business

Internet Cafe

Media
(Magazine,
Newspaper,
Web Portal

4
Retailer

End Consumers

Grey Market Retailer

(Animation & Game)

Main Activity

Supporting Activity

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลหวงโซมูลคา Thai Digital Content Whitepaper 2007
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2) การสํารวจโดยเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
เชิ ง ปริ ม าณ เช น การประมาณการสิ น ค า ที่ ว างจํ า หน า ยในร า นค า ตั ว แทน
จําหนาย การนับจํานวนเครื่องใหบริการเกมในพื้นที่ๆ หนึ่ง หรือการนับจํานวน
ผูเลนเกมในรานเกม เปนตน
3) การศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการวิ เ คราะห อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ขอบเขตของ
การศึกษาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิที่คณะทํางานไดศึกษามีดังนี้
• การวิจัยเอกสาร โดยทําการศึกษาขอมูลเอกสารทั้งสิ่งพิมพ รายงานวิจัย
หรือขอมูลสถิติซึ่งมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดทําการรวบรวมไวแลว
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารประกอบดวย ขอมูลความเคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยในรอบ 12 เดือน ขอมูลอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่นและเกมในตางประเทศ ขอมูลดานการศึกษา ขอมูลตัวเลขการนําเขาสงออก ขอมูลดานการลงทุนและการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้
คณะทํางานยังทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากทางอินเทอรเน็ตดวย
• การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยทํ า การสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาด
ความตองการดานทรัพยากรบุคคลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทใน
ประเทศไทย แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
ด า นแอนิ เ มชั่ น และเกมของไทย ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมและบรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
ความไดเปรียบและสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ของ
ประเทศไทยในตลาดตางประเทศ รวมถึงปจจัยในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกลาวดวย
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บทที่ 3
ขอมูลทางกายภาพ
ของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท
ของไทย

บทที่ 3
3.1

ขอมูลทางกายภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทย

การใหคําจํากัดความและการจัดแบงประเภทธุรกิจของอุตสาหกรรม
สําหรับการศึกษา

ในปจจุบันมีหลายหนวยงานและองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ไดทําการศึกษาถึง
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทและใหคําจํากัดความและการแบงประเภทไว โดยในรายงานฉบับนี้ ได
นํา เสนอการให คํา จํ ากั ด ความจากแหล ง ข อ มู ล ที่ สํ าคั ญ และมี ค วามน า เชื่ อถื อ ได แ ก การประชุ ม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and
Development) และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Industrial Estate Authority of
Thailand) นอกจากนี้คณะทํางานยังไดศึกษาการจัดทําขอมูลตัวเลขอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
แอนิเมชั่นและเกมในตางประเทศ ใชในการศึกษาเทียบเคียงสําหรับการจัดแบงประเภทธุรกิจเพื่อใช
ในการเก็บขอมูลโครงการ ไดอางอิงจากขอมูลดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations
Conference on Trade and Development) หรือที่เรียกวา UNCTAD
Creative Economy หรือแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค ยังอยู
ระหวางการศึกษาและพัฒนาโดยรัฐบาลในหลายประเทศ จึงยังไมมีคํานิยามที่ชัดเจนในปจจุบัน
อยางไรก็ดี UNCTAD1 ไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรคไววาเปน
“แนวคิดที่พูดถึงศักยภาพในการใชสินทรัพยทางความคิดสรางสรรค (Creative Assets) เพื่อพัฒนา
และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เอื้อใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และเพิ่มยอดการ
สงออก ขณะเดียวกัน ก็ยังรวมถึงการมีสวนรวมทางสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย” นอกจากนี้ UNCTAD ยังไดใหคําจํากัดความของอุตสาหกรรมที่ใช
ความคิดสรางสรรค (Creative Industries2) วาเปน “วงจรของการสรางสรรค การผลิต และการ
จําหนายสินคาและบริการที่มีปจจัยหลักคือความคิดสรางสรรคและทุนทางปญญา (Intellectual
Capital)”3
1

UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development หาจาก Website: http://www.itd.or.th/th/node/462
The Creative industries: Are the cycles of creation, Production and distribution of goods and services that use creativity
and intellectual capital ad primary inputs; constitute a set of knowledge-based activities, focused on but not limited to arts,
potentially generating revenues from trade and intellectual property rights; comprise tangible products and intangible
intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objective; are at the cross-road among
the artisan, services and industrial sectors; and constitute a new dynamic sector in world trade.
3
ขอมูลภาษาอังกฤษจากรายงาน Creative Economy 2008 โดย UNCTAD ขอมูลภาษาไทยจากสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (สบร.)
2
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ตามรายงาน Creative Economy4 Report 2008 นั้น UNCTAD ไดจัดแบงประเภท
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคออกเปน 4 กลุมหลักตามคุณลักษณะของอุตสาหกรรมในแตละกลุม คือ
1) กลุม Heritage 2) กลุม Arts 3) กลุม Media และ 4) กลุม Functional Creations ซึ่งในแตละกลุม
มีการจัดประเภทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใชความคิดสรางสรรคปรากฏดังแผนภาพ 3-1 ตอไปนี้
แผนภาพ 3-1

แสดงกลุมการจัดประเภทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใชความคิดสรางสรรค

ที่มา : UNCTAD Creative Economy Report 2008

2) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Industrial Estate Authority of Thailand)
การนิ คมอุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะรัฐ วิสาหกิจภายใตการ
กํากับของกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการ Digital Content City โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรม Digital Content ของประเทศไทยโดยมุงเนนการสงเสริมและ
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม Digital Content เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
4

Creative Economy: The “creative economy” is an evolving concept based on creative assets potentially generating
economic growth and development. It can foster income-generation, job creation and export earnings while promoting
social inclusion, cultural diversity and human development. It embraces economic, cultural and social aspects interacting
with technology, intellectual property and tourism objectives. It is a set of knowledge-based economic activities with a
development dimension and cross-cutting linkages at macro and micro levels to the overall economy. It is a feasible
development option calling for innovative, multidisciplinary policy responses and interministerial action. At the beart of the
creative economy are the creative industries.
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ผูประกอบการ ซึ่งจะเปนฐานในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันและลดตนทุนใน
การประกอบกิจการรวมถึงการเสริมสรางศักยภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายของอุตสาหกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนอุตสาหกรรมใกลเคียงอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอ
นิเมชั่นซึ่งอยูในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดมีการแบง
ประเภทของดิจิทัลคอนเทนทและใหคําจํากัดความตามประเภทตางไวดังตาราง 3-1 ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดมีการประกาศใชคําจํากัดความดังกลาวเปนการ
กําหนดงานในกลุมดิจิทัลคอนเทนทสําหรับกิจการซอฟตแวรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (ปรากฏตามสําเนาประกาศสํานักงานฯในภาคผนวก 1)
ตาราง 3-1

คํานิยามและการแบงประเภทของ Animation และ Game ในประเทศไทย

ประเภท
1. Animation, Cartoon &
Characters

2. Computer-generated Imagery
(CGI)

คํานิยาม
การสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือถายทอดเรื่องราวโดย
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมวาจะอยูในลักษณะการตูน, ลายเสน 2 มิติ
(2D) และ/หรือลักษณะ 3 มิติ (3D) รวมถึงการพัฒนาและสรางสรรคตัว
ละคร (Character) เพื่อใชเปนหุนจําลอง (Model) เพื่อประกอบการ
สรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว (Animated Graphic) ซึ่งเกิดจากการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสรางสรรคงานโดยเผยแพรผานงานทางภาพยนตร (Feature
Film) โทรทัศนและวีดีทัศนประเภทตางๆ

3. Web–based Application

แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส ามารถเขา ถึง ไดโ ดยผา นบราวเซอรห รือ ใช
http
(Hypertext Transfer Protocol เปนโปรโตคอลหลักในการติดตอสื่อสาร
และนําเสนอขอมูลใหกับผูใชในรูปแบบของภาษา html หรือภาษาอื่นๆ
สวนมากจะประกอบดวย Thin – client tier (web browser), Presentation
tier (web server), Application tier (application server) และ
database tier

4. Interactive Application

แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่ครอบคลุมถึงการนําเสนอ multimedia object ใน
รูปแบบตางๆ โดยอนุญาตใหผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับแอพพลิเคชั่น หรือ
ระบบดวยการปอ นขอ มู ลหรือ คําสั่งจากผู ใชและไดรั บการตอบสนองใน
รูปแบบมัลติมีเดียโดยมีการออกแบบและกําหนดแนวทางหรือลักษณะที่
ผูใชปฏิสัมพันธกับแอพพลิเคชั่น
หรือ ระบบและการตอบสนองของ
แอพพลิเคชั่นหรือระบบไวลวงหนา ตัวอยางของแอพพลิเคชั่นหรือระบบ
ไดแก interactive game, interactive TV, digital movies, และ virtual
reality applications
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5. Game เชน Windows-based,
Mobile Platform, Console,
PDA, Online Game, Massive
Multi - Player Online Game
(MMOG) เปนตน

ซอฟตแวรประเภทบันเทิงซึ่งทํางานบนอุปกรณตางๆ ที่ประกอบดวย
กราฟฟคและการโปรแกรมมิ่งมีกฎกติกาเงื่อนไขของเกมใหผูเลนสามารถ
เลนผานตามกฎได

6. Wireless Location-Based
Services Content เชน Mobile
e-payments, video-on-demand,
music-on-demand, eentertainment, Wireless,
Advertising, Broadband
Advertising, Multimedia
Messaging เปนตน

ขอมูล (Content) สําหรับการใหบริการพื้นที่ (Location-based service)
โดย ผานอุปกรณไรสายผูใชสามารถตอ เชื่อมเขากับระบบและดึงขอมูล
(Content) ผานอุปกรณไรสาย ไดแก Mobile e-payment, music-ondemand, video-on-demand, e-entertainment, wireless advertising,
broadband advertising, multimedia messaging, รวมถึง locationbased gaming และ location-based entertainment เปนตน

7. Visual Effects

การสรางภาพเทคนิคพิเศษเพื่อใชงานภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures)
ของภาพยนตร (Feature Film) งานที่ออกอากาศทางโทรทัศน และ/หรือ
วีดีทัศนประเภทตางๆ เชน วีซีดี (VCD) ดีวีดี (DVD) เปนตนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการสรางสรรคงานเพื่อใหภาพเคลื่อนไหว
ดังกลาวมีความสมจริง และ/หรือมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

8. Multimedia Video
Conferencing applications

แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุม และ/หรือติดตอประสานงานระยะไกล
โดยสวนมากแลวจะประกอบดวยระบบเสียงแบบเรียลไทม (real-time
audio) วีดีโอและแอพพลิเคชั่นในการวาดภาพรวมกัน (shared drawing
application) ผานระบบอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต เชน webcast, eseminar, online collaborative work เปนตน

9. E-learning Content via
Broadband and Multimedia

สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหแพรภาพ
หรือขอมูลไดบนเทคโนโลยีบรอดแบรนดหรืออินเทอรเน็ต มีเนื้อหาขอมูลที่
เปนประ-โยชนตอการศึกษาและมีศีลธรรมโดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดย
ตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image/Graphic) และ/หรือภาพเคลื่อนไหว 2
มิติ (2D) หรือ 3 มิติ (3D) และ/หรือมีเสียงประกอบการบรรยาย
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10. CAI (Computer-aided
Instruction)

สื่อการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชซอฟต
แวรพิ เ ศษที่ ช ว ยในการสรา งหรื อ การดํ า เนิ น การเรื่ อ งราวของการ
เคลื่อนไหวของภาพเนื้อหาขอมูลจะใชเพื่อเสริมการเรียนการสอนในหอง
เรี ย นหรื อ เพื่ อ ใช เปน บทเรี ย นดา นการศึ ก ษาที่ มี ศี ล ธรรมและสรา ง
ประโยชนตอสังคมและการเรียนรูโดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดยตัวอักษร
(Text) รูปภาพ (Image/Graphic) และ/หรือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D)
หรือ 3 มิติ (3D) และ/หรือมีเสียงประกอบซึ่งสามารถบันทึกลงบนหรือเรียก
ใชงานไดจากแผน บรรจุขอมูล อิเล็กทรอนิกส เชน แผนซีดีรอม หรือ
แผนดีวีดี หรือแผนบรรจุขอมูลที่ใชวิทยาการที่ทันสมัยขึ้น เปนตน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

3) การจัดแบงประเภทอุตสาหกรรมในตางประเทศ
3.1) ANIMATION
คณะทํ า งานได ทํ า การศึ ก ษาถึ ง การแบ ง ประเภทผลงานแอนิ เ มชั่ น ในต า งประเทศจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ อาทิ ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกา รวบรวมจาก NSAH Information Services
ขอมูลประเทศญี่ปุน รวบรวมจาก Japan External Trade Organization (JETRO) และขอมูล
ประเทศอินเดียศึกษาจากขอมูลของ The National Association of Software and Services
Companies (NASSCOM) เพื่อทราบถึงลักษณะการจัดแบงประเภทของอุตสาหกรรมในการเก็บ
ขอมูลของประเทศดังกลาว ทั้งในดานการบริโภค (Market Perspective) และดานการผลิต
(Manufacturing Perspective) ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 3-2
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การแบงประเภทผลงานแอนิเมชั่นในประเทศตางๆ
ประเภทผลงานแอนิเมชั่น

ญี่ปุน

Animation/Live
Action
Animation Film

Live
Action5
TV Series

อินเดีย

Fully-Animated

ไทย

Featured Films

TVBroadcast
TV Series

Digital
Animation
VDO &
DVD
Direct-toDVD
VDO &
DVD

Hand
Animation

Stop Motion
Animation6

Visual Effect
TV
Commercial

Visual Effects Post
Architectural
& Presentation Production Visualization

ที่มา: รวบรวมจาก NASH Information Services, JETRO, NASSCOM และ Thailand Digital Content White Paper: Animation & Game 2007
5

Live Action คือภาพยนตรแอนิเมชั่นที่มีคนเขารวมแสดง

6

Stop Motion Animation คือ เทคนิคการสรางแอนิเมชั่นโดยการใชภาพนิ่งของวัตถุขณะกําลังเคลื่อนไหวของมาตัดตอและสรางเปน
ภาพยนตร
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จากตารางจะเห็นไดวา ประเทศสหรั ฐอเมริกามี การแบ งประเภทผลงานแอนิ เมชั่นตาม
เทคนิคที่ใชในการผลิต (Production Perspective) สวนประเทศญี่ปุนและอินเดีย แบงตามประเภท
ผลงานที่มีการเผยแพรในตลาด (Market Perspective)
3.2) GAME
การจัดแบงประเภทของเกมโดยเปรียบเทียบระหวางการศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ
Korea Game Industry Agency

Arcade Game

Online Game

PC Game

Video Game

Mobile Game

Online

Wireless

PricewaterhouseCoopers (for Global Market)

Console

Handheld

PC Game

Thai Digital Content White Paper: Animation & Game 2007

Online

Mobile

Console

Handheld

PC

Arcade

จากการศึกษาพบวาการแบงประเภทของเกมมีการใชเกณฑการแบง 2 แบบ คือการแบงตาม
Platform ของเกม โดยเกมมีทั้งหมด 6 Platforms ดวยกันคือ Arcade Game, Online Game,
Console Game, Mobile Game, Handheld Game และ PC Game และการแบงตามชนิดหรือ
เนื้อหาของเกม (Genre) อาทิเชน Action, Shooting, RPG เปนตน
4) โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation & Game 2007
การแบงประเภทธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชั่นและเกมตามการศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation & Game ซึ่ง
ทําการศึกษาเฉพาะกลุมแอนิเมชั่นและเกม คณะทํางานไดจัดกลุมธุรกิจของเกมและแอนิเมชั่น โดย
ยึดตามผลงานที่มีจําหนายหรือใหบริการ และผลงานที่มีการผลิตในประเทศไทย
4.1) การแบงประเภทผลงานแอนิเมชั่น
ในรายงาน Thai Digital Content White Paper: Animation & Game 2007 (ขอมูลป
2549) ไดมีการจําแนกประเภทธุรกิจของงานแอนิเมชั่นออกเปน 3 กลุมใหญ คือ ผลงานประเภท
Long Form Animation, Short Form Animation และ Computer Graphic Services ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
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กลุมที่ 1 Long Form Animation
คือ งานแอนิเมชั่นที่มีการเดินเรื่องและเนื้อหาที่จบสมบูรณในตัวเองหรือในแตละตอน ไดแก
1) ภาพยนตรแอนิเมชั่น / Animated Feature Film
2) ละครหลายตอนที่ที่แพรภาพทางโทรทัศน เชน ละครทีวี / Animated TV Series
กลุมที่ 2 Short Form Animation
คือ แอนิเมชั่นที่มีความยาวรวมไมเกิน 10 นาทีและมีการเดินเนื้อเรือ่ งแบบสั้นๆ ไดแก
1) โฆษณาโทรทัศน / TV Commercial (TVC)
2) มิวสิควีดีโอ / Music VDO (MV)
กลุมที่ 3 Computer Graphics Services
คือ การใหบริการ CG Services โดยรวมขอบเขตของงานดังตอไปนี้
1) การสร า งเทคนิ ค พิ เ ศษสํ า หรั บ ภาพยนตร โ ฆษณาทางโทรทั ศ น / Special
Effects for TV Commercial
2) การสรางเทคนิคพิเศษสําหรับภาพยนตร / Special Effects for Films
3) การทําภาพกราฟกเคลือ่ นไหว / Motion Graphics
4) การนําเสนอผลงาน / Presentation
5) งานหลังการผลิต / Post Production
6) การสรางภาพจําลองทางสถาปตยกรรม / Architectural Visualization
สํ าหรั บ การศึ กษาในครั้ง นี้ ได มีก ารปรับ การจํา แนกประเภทของผลงานแอนิ เ มชั่น ที่ จ ะ
ทําการศึกษาในประเทศ เพื่อใหมีความสอดคลองกับกลุมธุรกิจในปจจุบันที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น และเพื่อใหการแบงประเภทธุรกิจมีตัวเลขที่สามารถนําไปเทียบเคียงกับขอมูลในตางประเทศได
โดยคณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ไดเสนอใหมีการศึกษาตลาดแอนิเมชั่นในสาขาตางๆ ไดแก
Animation for Theatre / Download, Animation for TV Series, Animation for VCD/DVD,
Animation for TV Commercial, Animation for Game (Movie in Game), Animation for VFX
and Post Production, Animation for Presentation, Architectural Visualization, Character
Development และ ผลงานในกลุม New Media เชน Mobile Content เปนตน
โดยเพื่อใหเกิดความสะดวกในการเก็บขอมูลโครงการฯ และสามารถศึกษาขอมูลที่ทําการ
เทียบเคียงกับตางประเทศไดนั้น ในขั้นแรกคณะทํางานไดทําการแบงกลุมสาขาในอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่นไทยเพื่อทําการศึกษาออกเปน 3 กลุมหลักคือ
• กลุม Consumer Products ซึ่งหมายถึงที่ผลงานแอนิเมชั่นที่มีจําหนายตามทองตลาด
และผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดเอง
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• กลุม Outsourcing Services ซึ่งหมายถึงผลงานแอนิเมชั่นที่เปนการจางผลิตในลักษณะ
ของการรับจางงาน โดยสวนมากเปนการจางงานระหวางกลุมธุรกิจดวยกันเชน บริษัท
โฆษณา หรือที่เรียกวาเอเจนซี่ จางบริษัทแอนิเมชั่นเพื่อผลิตงานโฆษณาในลักษณะ
แอนิเมชั่น เปนตน
• กลุม Design Services ซึ่งหมายถึงผลงานแอนิเมชั่นที่เปนการรับจางผลิตตัวการตูน
และการออกแบบสื่อผสมตางๆ
ตาราง 3-3
การแบงประเภทแอนิเมชั่นเพื่อทําการศึกษา
Consumer Products
Outsourcing Services
1) Animated Feature
4) Full-length Animated TV
Film
Commercial
5) Full-length Animated Music Video
2) Animated TV Series
(MV)
3) Animated Content on
6) Full-length Animated Presentation
VCD/DVD
7) CG Services for Animated Feature
Film, Animated TV Series, Animated
TVC, Animated MV, Animated
Presentation
8) VFX, Motion Graphics
9) Architectural Visualization

Design Services
10) Character Design &
Development
11) Interactive &
Multimedia Design

ที่มา: คณะทํางานวิเคราะหจากการเทียบเคียงการแบงประเภทของตางประเทศตามตารางที่ 3-1 และการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูประกอบการ

สําหรับการศึกษา Thai Digital Content White Paper: Animation & Game 2008 นี้
คณะทํางานไดมีการหารือกับคณะกรรมการกํากับการศึกษาโครงการฯ และผูประกอบการ โดยไดมี
การปรับปรุงการจําแนกประเภทของผลงานแอนิเมชั่นในประเทศไทยจากฉบับแรก เพื่อใหมีความ
สอดคล อ งกั บ กลุ มธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น มากขึ้ น โดยพิ จ ารณาประกอบกั บ คํ า จํ ากั ดความที่ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมฯ เคยใหไววา Animation, Cartoon & Characters คือ การสรางสรรคงาน
ภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือถายทอดเรื่องราวโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมวาจะอยูใน
ลักษณะการตูน, ลายเสน 2 มิติ (2D) และ/หรือลักษณะ 3 มิติ (3D) รวมถึงการพัฒนาและสรางสรรค
ตัวละคร (Character) เพื่อใชเปนหุนจําลอง (Model) เพื่อประกอบการสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ จากการแบงกลุมแอนิเมชั่นออกเปน 3 กลุม (11 สาขา) ดังขางตนแลว ทําใหคณะทํางาน
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สามารถจําแนกประเภทผลงานแอนิเมชั่นตามวัตถุประสงคการผลิตไดเปน 6 ประเภท และใหคํา
จํากัดความสําหรับขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ไวดังนี้
1) Animation for Theatre
ภาพยนตร แ อนิ เ มชั่ น 2 มิ ติ หรื อ 3 มิ ติ แ บบเต็ ม เรื่ อ งที่ มี ก ารฉายในโรงภาพยนตร ใน
การศึกษานี้ครอบคลุมทั้งภาพยนตรแอนิเมชั่นไทยและภาพยนตรแอนิเมชั่นตางประเทศที่เขา
ฉายในประเทศไทยในป 2550
2) Animation for TV Series
ภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ หรือ 3 มิติที่มีการแบงเปนตอนๆ เพื่อแพรภาพทางโทรทัศน ใน
การศึกษานี้ครอบคลุมทั้งภาพยนตรแอนิเมชั่นและภาพยนตรการตูนไทยและตางประเทศที่มี
การแพรภาพทางโทรทัศนในป 2550
3) Animation for Direct-to-VCD/DVD
ภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ หรือ 3 มิติที่มีการบันทึกลงบนแผน VCD หรือ DVD เพื่อจําหนาย
โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากผูประกอบการจัดจําหนาย VCD หรือ DVD ทั้ง
เนื้อหาไทยและตางประเทศเพื่อศึกษาถึงมูลคาตลาดของภาพยนตรแอนิเมชั่นในรูปแบบแผน
VCD และ DVD
4) Animation for TV Commercial
ภาพยนตร โ ฆษณาที่ มี ก ารผลิ ต ในรู ป แบบแอนิ เ มชั่ น 2 มิ ติ หรื อ 3 มิ ติ ทั้ ง เรื่ อ ง โดยใน
การศึกษานี้พิจารณาจํานวนภาพยนตรโฆษณาที่มีการแพรภาพทางโทรทัศนในป 2550
5) Animation for VFX, Post Production
การสรางภาพเทคนิคพิเศษเพื่อใชงานภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) และผลงาน
แอนิเมชั่นสําหรับงานหลังการผลิตเพื่อใหภาพเคลื่อนไหวดังกลาวมีความสมจริงและ/หรือมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
6) Animation for Presentation
การสรางภาพโดยใชเทคนิคการทําแอนิเมชั่น ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อการนําเสนอผลงาน
4.2) การแบงประเภทผลงานเกม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดเคยทําการศึกษาอุตสาหกรรมและใหคําจํากัด
ความของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานเกมไวในการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2546 โดย “เกม” คือ
ซอฟตแ วรป ระเภทบั น เทิ งซึ่ งทํ า งานบนอุ ปกรณตา งๆ ที่ ประกอบ ดว ย กราฟ ก และการพั ฒนา
โปรแกรม มีกฎกติกาเงื่อนไขของเกมใหผูเลนสามารถเลนผานตามกฎกติกานั้นๆ ได
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ทั้งนี้ คณะทํางานไดนําการแบงประเภทจากรายงาน Thai Digital Content Whitepaper:
Animation & Game 2007 ซึ่งเปนการแบงประเภทโดยผานการพิจารณาและการประชุมหารือ
ร ว มกั บกลุ มผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเกมไทย ประกอบกั บการศึ ก ษาเที ย บเคี ย งการแบ ง
ประเภทของอุตสาหกรรมเกมในประเทศเกาหลีตามรายงาน The Rise of Korean Games 2007
จัดทําโดย Korea Game Industry Agency มาพิจารณาและไดขอสรุปการแบงประเภทไดดังนี้
1) เกมออนไลน หรือ Online Game
คือเกมที่ใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ตโดยมีการเลนผานระบบเซิรฟเวอร (Server)
ของผูใหบริการ ซึ่งมีผูเลนมากกวาหนึ่งคนที่เลนพรอมกันและมีปฏิสัมพันธ (Interact)
กันในเกมออนไลน
2) เกมมือถือ หรือ Mobile Game
คือเกมที่มีการเลนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
3) เกมคอนโซล หรือ Console Game
คือเกมบนอุปกรณไฟฟาที่มีไวเพื่อใชเลนเกมโดยเฉพาะและสามารถตอกับจอแสดง
ภาพและอุปกรณประกอบการเลนเกมอื่นๆ เพื่อการเลนเกมได
4) เกมแฮนดเฮลด หรือ Handheld Game
คือเกมบนอุปกรณไฟฟา หรือ เครื่องเลนวีดีโอเกมชนิดพกพา ที่ตัวเครื่องมีจอแสดง
ภาพประกอบอยูแลวดวยพรอมทั้งหนวยความจํา เพื่อใหสามารถบรรจุเกมลงเครื่องและ
พรอมในการเลนเกมไดอยางสะดวก
5) เกมพีซี หรือ PC Offline Game
คือเกมที่ตองติดตั้งซอฟตแวรของเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยรูปแบบของซอฟตแวร
มีทั้งที่เปน แผน CD, DVD หรือการดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต (Web Portals) โดย
สามารถเลนไดคนเดียวจนถึงจํานวนหลายคน
6) เกมอาเขต หรือ Arcade Game
คือเกมและเครื่องเลนเกมหรือตูเกมประเภทหยอดเหรียญ
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สําหรับชนิดของเกมที่เปนซอฟตแวรนั้นมีการแบงตามเนื้อหา/วัตถุประสงคของการเลนดังนี้
1) Action Fighting
เกมตอสู เลือกสวมบทบาทเปนตัวละครที่มีมาใหและทําการตอสู
2) Sports
เกมกีฬาประเภทตางๆ
3) Shooting
เกมยิงประเภทตางๆเลือกสวมบทบาทเปนตัวละครที่ตองใชการยิงตอสูกับศัตรู
4) Adventure
เกมผจญภัย ผูเลนตองผานดานตางๆโดยมีการตอสู เก็บสะสม Item
5) Role Play Game (RPG)
เกมที่ผูเลนตองสวมบทบาทเปนตัวละคร โดยมีการดําเนินเรื่องราวอยางเปน
ระบบ ระหวางการเลนเกมจะมีการกําหนดเงื่อนไขหรือกิจกรรมตางๆใหผูเลน
เลือก / ไมเลือกทํากิจกรรมที่มีมาให โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบ
เปน MMORPG (Massive Multiplayer Online Game) โดยเชื่อมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ต ทําใหผูเลนสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเลนอื่นๆ ไดหลายคน
ในเวลาเดียวกัน เกมประเภทนี้ในปจจุบันผูเลนทั่วไปเรียกกันวาเกมออนไลน
6) Simulation
เกมที่ จํ า ลองรู ป แบบสถานการณ จ ริ ง ซึ่ ง ผู เ ล น ต อ งเป น ผู กํ า หนดรู ป แบบ
วิธีการและองคประกอบตางๆ
7) Strategy
เกมที่เน นการวางแผน การจัดการตัว ละครหรื อสิ่ง แวดลอมในเกมให เ กิ ด
ความไดเปรียบสูงสุด โดยมีการตอสูการซื้อขาย หรือเจรจาเปนสวนประกอบ
เพื่อทําใหการวางแผนบรรลุวัตถุประสงค
8) Educational
เกมเพื่อการศึกษา เปนเกมที่มีวัตถุประสงคที่ใชในการศึกษา หรือสงเสริม
พัฒนาการและทักษะของผูเลน
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9) Puzzle
เกมปริศนา หรือแกปญหา เปนเกมที่ผูเลนตองใชทักษะในการแกปญหา ที่
โปรแกรมกําหนดมาให หรือเปนเกมที่ตองใชทักษะความสัมพันธระหวางมือ
กับสายตา
10) Card & Board Gameห
เกมประเภทไพ และเกมที่ตองอาศัยพื้นที่เลนบนกระดาน

3.2

การจําแนกกลุมผูประกอบการตามขนาดของธุรกิจ (S, M, L Entrepreneurs)

ในการจําแนกกลุมของผูประกอบการตามขนาดของธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไดใหความหมายของ “วิสาหกิจ” เปน 3 กลุมใหญคือกิจการการผลิต กิจการ
บริการ และกิจการการคา โดยมีเกณฑการแบงขนาดของธุรกิจออกเปน 2 ประเภทคือ ตามมูลคาขั้น
สูงของสินทรัพยถาวรและจํานวนการจางแรงงานของกิจการ

3.2.1 การจําแนกขนาดกลุมผูประกอบการตามมูลคาสินทรัพย
ในการจําแนกขนาดกลุมผูประกอบการแอนิเมชั่นและเกมไดใชหลักเกณฑจากการประเมิน
มูลคาสินทรัพยถาวรหรือทุนจดทะเบียนในการดําเนินกิจการของผูประกอบการ โดยมีการกําหนด
มูลคาสินทรัพยขั้นต่ําตามลักษณะการดําเนินงานของผูประกอบการ ไดแก กิจการที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตทุกประเภท กิจการบริการ และกิจการการคา
ตาราง 3-4
แสดงการจําแนกแบงขนาดของกิจการตามมูลคาสินทรัพย
ประเภทกิจการ
ขนาดยอม (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ (L)
กิจการการผลิต
ไมเกิน 50 ลบ.
ไมเกิน 200 ลบ.
มากกวา 200 ลบ.
กิจการบริการ
ไมเกิน 30 ลบ.
ไมเกิน 60 ลบ.
มากกวา 60 ลบ.
กิจการการคา
ไมเกิน 50 ลบ.
ไมเกิน 200 ลบ.
มากกวา 200 ลบ.
ที่มา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เมื่อจําแนกผูประกอบการตามมูลคาสินทรัพยหรือทุนจดทะเบียนแลว พบวาผูประกอบการ
แอนิเมชั่นทั้งกลุมผูผลิตและผูใหบริการ7จํานวนรอยละ 83 เปนผูประกอบการขนาดยอม ขณะที่
ผูประกอบการที่เหลือรอยละ 17 เปนผูประกอบการขนาดกลาง โดยมีรายละเอียดดังตาราง 3-5

7

เนื่องจากผูผลิตแอนิเมชั่นจะเปนผูใหบริการแอนิเมชั่นในขณะเดียวกัน คณะทํางานจึงวิเคราะหขอมูลในสวนนี้รวมกัน
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แผนภาพ 3-2

สัดสวนขนาดผูประกอบการแอนิเมชั่นไทย ป 2550 จําแนกโดยมูลคาสินทรัพย

สัดสวนขนาดผูป ระกอบการแอนิ เมชั่นไทยจําแนกโดย
มูลคาสินทรัพย
ขนาดกลาง
17%
ขนาดยอม
83%

แสดงจํานวนกิจการแยกตามขนาดของผูประกอบการแอนิเมชั่นไทย โดยพิจารณา
จากมูลคาสินทรัพย
ป 2549
ป 2550
ขนาดกิจการ
S
M
L
Total
S
M
L
Total
กลุมผูผลิตและใหบริการ
35
6
41
39
8
47
แอนิเมชั่น
ตาราง 3-5

ที่มา ขอมูลจากการสัมภาษณและกรมพัฒนาธุรกิจการคา

สําหรับผูประกอบการเกมซึ่งเปนผูพัฒนาเกม (Game Developer) นั้นเมื่อจําแนกตามมูลคา
สินทรัพย หรื อทุนจดทะเบียนแลว พบวาร อยละ 93 ของจํา นวนผูพัฒนาเกมในประเทศไทยเป น
ผู ป ระกอบการขนาดย อ ม ส ว นผู พั ฒ นาเกมขนาดกลางมี เ พี ย งร อ ยละ 7 เท า นั้ น ในด า นของผู
ใหบริการหรือจัดจําหนายเกม (Game Publisher) นั้นรอยละ 72 เปนผูประกอบการขนาดยอม และ
มีผูประกอบการขนาดกลางรอยละ 14 นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการขนาดใหญอีกรอยละ 14
แผนภาพ 3-3

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย ป 2550 จําแนกโดยมูลคาสินทรัพย

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย (ผูพัฒนาเกม)
จําแนกโดยมูลคาสินทรัพย

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย (ผูใหบริการ)
จําแนกโดยมูลค าสินทรัพย
ขนาดใหญ
14%

ขนาดกลาง
7%
ขนาดยอม
93%

ขนาดกลาง
14%

ขนาดยอม
72%
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แสดงจํานวนกิจการแยกตามขนาดของผูประกอบการเกมไทย โดยพิจารณาจาก
มูลคาสินทรัพย
ป 2549
ป 2550
S
M
L
Total
S
M
L
Total
กลุมผูผลิต/พัฒนาเกม
35
6
41
28
2
30
19
11
2
3
16
กลุมผูใหบริการเกม
19
ตาราง 3-6

ที่มา ขอมูลจากการสัมภาษณและกรมพัฒนาธุรกิจการคา

3.2.2 การจําแนกกลุมผูประกอบการตามจํานวนการจางงาน
สําหรับ การจํ าแนกขนาดของผู ประกอบการไทยตามจํานวนการจ างงานนั้น สํานั กงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมีการกําหนดอัตรากําลังคนสําหรับสถานประกอบการ
ในแตละประเภทของกิจการโดยมีรายละเอียดดังตาราง 3-5
ตาราง 3-7 แสดงการจําแนกแบงขนาดของกิจการตามจํานวนการจางงาน
ประเภทกิจการ
ขนาดยอม (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ (L)
กิจการการผลิต
ไมเกิน 50 คน
ไมเกิน 200 คน
มากกวา 200 คน
กิจการบริการ
ไมเกิน 15 คน
ไมเกิน 30 คน
มากกวา 30 คน
กิจการการคา
ไมเกิน 50 คน
ไมเกิน 200 คน
มากกวา 200 คน

จากข อ มูล ดั ง กล า วคณะทํ า งานได จํ า แนกขนาดของผู ป ระกอบการตามจํ า นวนการจ า ง
แรงงาน โดยรวมทุกตําแหนงงาน ทั้งฝายบริหาร การตลาด การผลิต ฯลฯ ของบริษัท ซึ่งพบวารอย
ละ 87 ของผูประกอบการแอนิเมชั่น (ทั้งกลุมผูผลิตและผูใหบริการ) อยูในกลุมของกิจการขนาดยอม
สําหรับกลุมกิจการขนาดกลางมีจํานวนรอยละ 13
แผนภาพ 3-4

สัดสวนขนาดผูประกอบการแอนิเมชั่นไทย ป 2550 จําแนกโดยจํานวนการจางงาน

สัดสวนขนาดผูป ระกอบการแอนิ เมชั่นไทยจําแนกโดย
จํานวนการจางงาน
ขนาดกลาง
13%
ขนาดยอม
87%
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แสดงจํานวนกิจการแยกตามขนาดของผูประกอบการแอนิเมชั่นไทย โดยพิจารณา
จากจํานวนการจางงาน
ป 2549
ป 2550
ขนาดกิจการ
S
M
L
Total
S
M
L
Total
กลุมผูผลิตและใหบริการ
35
6
41
41
6
47
แอนิเมชั่น
ตาราง 3-8

ส ว นในกลุ ม เกมนั้ น ร อ ยละ 89 ของผู ป ระกอบการเกมประเภทผู พั ฒ นาเกม (Game
Developer) จัดอยูในกลุมกิจการขนาดยอมและรอยละ 11 ของผูประกอบการอยูในกลุมกิจการ
ขนาดกลาง ขณะที่กลุมผูใหบริการเกม (Game Publisher) รอยละ 80 จัดอยูในกลุมกิจการขนาด
ยอม ขณะที่รอยละ 20 อยูในกลุมผูประกอบการขนาดกลาง
แผนภาพ 3-5

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย ป 2550 จําแนกโดยจํานวนการจางงาน

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย (ผูพัฒนาเกม)
จําแนกโดยจํานวนการจางงาน
ขนาดกลาง
11%

สัดสวนขนาดผูประกอบการเกมไทย (ผูใหบริการ)
จําแนกโดยจํา นวนการจางงาน
ขนาดกลาง
20%
ขนาดยอม
80%

ขนาดยอม
89%

แสดงจํานวนกิจการแยกตามขนาดของผูประกอบการกลุมผูประกอบการเกมไทย
โดยพิจารณาจากจํานวนการจางงาน
ป 2549
ป 2550
ประเภทกิจการ
S
M
L
Total
S
M
L
Total
กลุมผูผลิต/พัฒนาเกม
13
2
15
25
3
28
กลุมผูใหบริการเกม
23
3
26
12
3
15
ตาราง 3-9

ป 2550 รวมจํานวนผูประกอบการกลุมแอนิเมชั่นทั้งหมด 47
รวมจํานวนผูประกอบการกลุมเกมทั้งหมด
45

ราย
ราย
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หมายเหตุ จํานวนผูประกอบการตามที่นําเสนอนี้ เปนจํานวนผูประกอบการที่คณะทํางานไดพิจารณาแลววามีผลงานดาน
แอนิ เ มชั่ น และเกมในขอบเขตการศึ ก ษาตามโครงการฯ และมี ก ารจดทะเบี ย นอย า งถู ก ต อ งกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ซึ่ ง
ผูประกอบการบางราย แมวาจะมีรายชื่ออยูในสมาชิกสมาคมตาง ๆ แตไมไดประกอบธุรกิจทางดานแอนิเมชั่นและเกม และไม
สามารถใหขอมูลตัวเลขแกการสํารวจได จึงไมไดรวมไวในจํานวนผูประกอบการขางตน

3.3

การใหคําจํากัดความตัวเลขทางอุตสาหกรรม
1) มูลคาตลาด
มูลคาตลาดในการศึกษานี้จะพิจารณาเรื่องของความตองการของตลาดเปนหลัก
(Demand Perspective) โดยเปนการศึกษามูลคาตลาดซึ่งเกิดจากการบริโภค
(Consumption Perspective) ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมในประเทศไทย
ทั้งที่เปนผลงานที่ผลิตในประเทศและผลงานที่นําเขาจากตางประเทศ โดย
นําเสนอทั้งมูลคาตลาดโดยรวมและมูลคาตลาดแยกตามรายสาขา ตลอดจนการ
คาดการณมูลคาดังกลาวในอนาคตอยางนอย 3 ป
2) มูลคาผลิต
มูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมของไทย
จะเน น การเก็ บ ข อ มู ล ที่ แ หล ง กํ า เนิ ด ของอุ ต สาหกรรม (Manufacturing
Perspective) ซึ่งรวมทั้งการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและการผลิตเพื่อสงออกไป
ยังตางประเทศ ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้จะรวมถึงการเก็บขอมูลของผูประกอบการ
ดาน Character Development ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตั้งตนของผลงานแอนิเมชั่นไว
ดวย
3) มูลคาการนําเขา-สงออก
มูลคาการนําเขา-สงออกของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกมของ
ไทย โดยศึกษาทั้งขอมูลจากผูผลิต ผูจัดจําหนาย และขอมูลจากหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวนดังนี้
แอนิเมชั่น
- มู ล ค า การนํ า เข า คื อ มู ล ค า การนํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ แ อนิ เ มชั่ น ในรู ป แบบ
Animation for Theatre, Animation for TV Series, Animation for Directto-VCD/DVD, Animation for TV Commercial, Animation for VFX, Post
Production และ Animation for Presentation
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- มูลคาการสงออก คือมูลคาผลงานที่ผลิตและขายใหกับลูกคาตางประเทศ
ทั้ ง ที่ ส ง ออกในรู ป แบบผลงานที่ เ ป น เจ า ของเอง และผลงานที่ เ ป น งาน
รับจางผลิต
เกม
- มูลคาการนําเขา คือมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑเกมในรูปแบบ แผนเกม
ตางๆ ทั้งในรูป CD/DVD และตลับเกม, เครื่องเลนเกมประเภทตางๆ,
Game Content และตูเกมหยอดเหรียญ
- มู ล ค า การส ง ออก คื อ มู ล ค า ผลงานเกมที่ ผ ลิ ต และขายให กั บ ลู ก ค า
ตางประเทศ ซึ่งรวมทั้งผลงานที่ผูผลิตเกมเปนเจาของสิทธิ์เอง และผลงาน
ที่เปนงานรับจางผลิต

3.4 มูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทย: แอนิเมชั่นและเกม
จากการศึกษาในปจจุบันพบวาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยเฉพาะสาขาแอนิเมชั่น
และเกมมีมูลคามากกวา 1.5 หมื่นลานบาท โดยในป 2549 มูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเททั้ง 2
สาขามีมูลคารวม 12,898 ลานบาท และในป 2550 มีมูลคา 15,076 ลานบาท โดยในป 2551 มีการ
คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 17,157 ลานบาท และหากการเติบโตยังเปนไปอยางตอเนื่องและคงที่
จนกระทั้งในป 2553 มูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยสาขาแอนิเมชั่นและเกมจะมีมูลคา
ถึง 22,345 ลานบาทตอป ทั้งนี้เปนการคาดการณอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 12
แผนภาพ 3-6

มูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทยสาขาแอนิเมชั่นและเกมป 2549-2553

25,000

CAGR 12%
19,573

มู ลคา (ลานบาท)

20,000

15,076
15,000

22,345

17,157
12,070

12,898

10,316
8,817

10,000

7,536
6,098

5,000
6,800

7,540

8,340

9,257

10,275

ป

0
2549

2550
2551
2552
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น อุตสาหกรรมเกม

2553
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จากแผนภาพขางตนแสดงถึงมูลคาตลาดและมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและ
เกมในประเทศไทย โดยในป 2549 อุตสาหกรรมดิจทัลคอนเทนทของไทยสาขาแอนิเมชั่นมีมูลคา
มากกว า สาขาเกมกว า 700 ลานบาท แต ในป 2550 มูล ค าอุ ต สาหกรรมเกมได เติ บ โตขึ้ นอย าง
รวดเร็ว จนมี มูล ค า ใกล เ คี ยงกั บ อุ ตสาหกรรมแอนิเ มชั่ น และจากการขยายตัว อย างรวดเร็ว ของ
อุตสาหกรรมเกมนี้เองทําใหในป 2553อุตสาหกรรมเกมจะมีมูลคามากกวาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นถึง
เกือบ 2 พันลานบาท

3.5 ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย8
3.5.1 มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยป 2547-2550
มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 4 ปที่ผานมา โดยใน
ป 2547 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยมูลคา 4,993 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 5,572 ลานบาทใน
ป 2548 ซึ่งยังคงมีพัฒนาการอยางตอเนื่องโดยในป 2549 มีมูลคาอุตสาหกรรม 6,800 ลานบาท
สําหรับปที่ทําการศึกษาคือป 2550 นี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยมีมูลคารวม 7,540 ลานบาท
แผนภาพ 3-7

มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยป 2547-2550
7,540
6,800
5,572
6,098

8

มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น หมายถึง มูลคาที่เกิดจากผลิตและการบริโภคอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
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3.5.2 แนวโนมการขยายตัวอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย
แนวโน มการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมแอนิเมชั่ นที่ มี มาต อเนื่ องตั้ งแต ป 2547 ทํ าให สามารถ
คาดการณมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในอนาคตภายในป 2553 ไดวามูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย
สามารถมีมูลคาถึง 10,275 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวงป 2547 – 2553 ที่รอยละ 11 ตอป
ตาราง 3-10

ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยป 2549-2553
2549

ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่น (ลานบาท)

2550

2551

7,540

6,800

2552

8,340

9,257

2553
10,275

3.6 ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรมเกมไทย9
3.6.1 มูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยป 2546-2550
นับตั้งแตป 2546 มูลคาอุตสาหกรรมเกมของไทยขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่องโดยมีมูลคา
3,391 ลานบาทและในป 2547 มูลคาไดเพิ่มขึ้นที่ 4,248 ลานบาท และ 5,044 ลานบาท ในป 2548
ตามลําดับ สวนในป 2549 มูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาจากป 2546 ที่
มูลคา 6,098 ลานบาท ทําใหปจจุบันมูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยมีมูลคารวม อยูที่ 7,536 ลานบาท
แผนภาพ 3-8

มูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยป 2546-2550
7,536
6,098
4,284

5,044

3,391

9

มูลคาอุตสาหกรรมเกม หมายถึง มูลคาที่เกิดจากผลิตและการบริโภคอุตสาหกรรมเกม
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3.6.2 แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมไทย
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน ทําใหสามารถ
คาดการณมูลคาอุตสาหกรรมเกมในอนาคตภายในป 2553 ไดวามูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยจะมีมูลคา
สูงถึง 12,070 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแตป 2546 รอยละ 17 ตอป
ตาราง 3-11

ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรมเกมไทย ป 2549 – 2553
2549
2550
2551
ประมาณการมูลคา
อุตสาหกรรมเกม
6,098
7,536
8,817
(ลานบาท)
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2552
10,316

2553
12,070

บทที่ 4
ขอมูลอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท
ดานแอนิเมชั่น

บทที่ 4

ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่น

4.1 มูลคาตลาดแอนิเมชั่นในประเทศไทยแบงตามรายสาขา และผลงาน
แอนิเมชั่นในประเทศไทย (Animation Film & TV Series)
ตาราง 4-1

ประมาณการมูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทยป 2550
มูลคาตลาด
ประเภทผลงาน
(ลานบาท)
Animation for Theatre*
127
Animation for TV-Series*
1,540
Animation for VCD/DVD**
1,750
Animation for TVC*
40
Animation for VFX/Post Production/Presentation*
1,240
Architectural Visualization*
380
รวมมูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทยป 2550
5,077

ประมาณการ
สัดสวน (%)
2.5
30.3
34.5
0.8
24.4
7.5
100.0

* ตัวเลขปดเศษทศนิยม
** รวมมูลคาตลาดจาก กลุมสินคาลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์
ที่มา : รวบรวมและวิเคราะหโดยคณะทํางาน

จากการเก็บมูลคาตามการศึกษาและการประมาณการมูลคาตลาดของอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นไทย ป 2550 พบวา มีมูลคาตลาดรวม 5,077 ลานบาท โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 550 ลานบาท
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากมูลคาตลาดในป 2549 ซึ่งมีมูลคา 4,530 ลานบาท
ตาราง 4-2

ตารางเปรียบเทียบมูลคาตลาดแอนิเมชั่นป 2549 และ ป 2550 (หนวย: ลานบาท)
ประเภทผลงาน
ป 2549
ป 2550
+/Animation for Theatre
190
127
- 30%
Animation for TV-Series
1,600
1,540
- 3%
Animation for VCD/DVD
850
1,750
+ 106%
Animation for TVC
50
40
- 20%
Animation for VFX, Post Production,
1,480
1,240
- 16%
Presentation
Architectural Visualization
360
380
+ 6%
รวมมูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทยป 2550
4,530
5,077
+ 43%
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จากตาราง 4-2 จะเห็นไดวา กลุมผลงานแอนิเมชั่นประเภท VCD/DVD มีอัตราการ
เติบโตสูงสุดที่ 106% รองลงมาคือกลุมงาน Architectural Visualization ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่
รอยละ 6 สวนผลงานแอนิเมชั่นประเภทอื่นๆ มีอัตราการเติบโตลดลง โดยมูลคาตลาดผลงาน
ประเภท TV Series มีอัตราลดลงรอยละ 3 ผลงานประเภท Animation for VFX, Post
Production, Presentation มีอัตราลดลงรอยละ 6 ผลงานประเภทภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น
มีอัตราลดลงรอยละ 20 และผลงานประเภทภาพยนตรแอนิเมชั่นฉายในโรงภาพยนตรมีอัตรา
ลดลงของมูลคาตลาดมากที่สุดที่รอยละ 30 โดยผลงานแอนิเมชั่นประเภท VCD/DVD มีสวนแบง
มูลคาตลาดสูงสุดที่รอยละ 34.5 รองลงมาคือผลงานประเภท TV-Series และ ผลงานประเภท
Animation for VFX, Post Production, Presentation โดยมีสวนแบงมูลคาตลาดที่รอยละ 30.3
และ 24.4 ตามลําดับ
แผนภาพ 4-1

การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหว ของมูลคาตลาดผลงานแอนิเมชั่นประเภท
ตาง ๆ ใน ป 2549 และ 2550

สําหรับมูลคางานในกลุมงานแอนิเมชั่นทั้ง 6 กลุมขางตนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) Animation for Theatre
มูลคาตลาดของกลุมงานแอนิเมชั่นประเภท Animation Feature Film เปนการเก็บขอมูล
จากรายไดการจําหนายตั๋วชมภาพยนตร หรือ Box Office Revenue โดยใชแหลงขอมูลทาง
เว็บไซต www.boxofficemojo.com เปนขอมูลทุติยภูมิสําคัญในการศึกษานี้
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ตาราง 4-3

รายไดจากการฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นและภาพยนตรทั่วไป (หนวย: ลานบาท, %)
ป 2548
ป 2549
ป 2550
รายไดจาก
มูลคา
สัดสวน
มูลคา
สัดสวน
มูลคา
สัดสวน
75
3%
190
7%
3%
127
ภาพยนตรแอนิเมชั่น
2,690
93%
4,008
97%
ภาพยนตรทั่วไป
2,643
97%
รวมรายได
2,880
100%
4,136
100%
2,718
100%

จากขอมูลดังกลาว คณะทํางานไดทําการจําแนกภาพยนตรในกลุมภาพยนตรแอนิเมชั่น
และกลุมภาพยนตรทั่วไปออกเปน 2 กลุม คือภาพยนตรตางประเทศและภาพยนตรไทย โดยมี
ผูประกอบการกลุมผูนําเขาและจัดจําหนาย (Film Publisher) ใหขอมูลในการรวบรวมและ
แบงกลุม ทําใหทราบถึงสัดสวนของภาพยนตรแอนิเมชั่นไทย, ภาพยนตรแอนิเมชั่นตางประเทศ,
ภาพยนตรไทยทั่วไป และ ภาพยนตรตางประเทศทั่วไป รวมทั้งมูลคาที่มาจากรายไดจากการ
ฉายภาพยนตรตามการแบงกลุมดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามตาราง 4-4
รายไดจากการฉายภาพยนตรแบงตามประเภทและแหลงที่มา
(หนวย: ลานบาท, %)
ป 2549
ป 2550
ประเภทและแหลงที่มา
มูลคา
สัดสวน
มูลคา
สัดสวน
ภาพยนตรแอนิเมชั่น ไทย
90
3%
17
0.5%
ตางประเทศ
100
4%
110
2.5%
ภาพยนตรทั่วไป
ไทย
885
31%
1,257
30%
ตางประเทศ
1,805
62%
2,752
67%
รวมรายไดจากการฉายภาพยนตร
100%
4,136
100%
2,880
ตาราง 4-4

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมขอมูลจาก www.boxofficemojo.com คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 USD = 35 บาท

แผนภาพ 4-2

แสดงสัดสวนรายไดจากการฉายภาพยนตรในประเทศไทย ป 2549 - 2550

สัดสวนการฉายภาพยนตรในประเทศไทย ป 2549

สัดสวนการฉายภาพยนตรในประเทศไทย ป 2550
แอนิเมชั่ น
3%

แอนิเมชั่ น
7%
ภาพยนตร
ทั่วไป
93%

ภาพยนตร
ทั่วไป
97%
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จากตาราง 4-4 เห็นไดวารายไดจากการฉายภาพยนตรโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยในป 2549
มีมูลคา 2,880 ลานบาท และในป 2550 มีมูลคา 4,136 ลานบาท โดยภาพยนตรไทยทั่วไป
มีการเพิ่มของรายไดสูงสุดโดยเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 เทาตัวจากยอดรวมรายไดในป 2549 มูลคา
885 ลานบาท เปน 1,257 ลานบาทในป 2550
สําหรับภาพยนตรจากตางประเทศนั้น ในสวนของภาพยนตรทั่วไปยังคงมีรายไดเฉลี่ย
ในระดับ 2,000 ลานบาทตอป สวนรายไดจากการฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นจากตางประเทศนั้น
ในป 2549 รายได 100 ลานบาท และในป 2550 รายได 110 ลานบาท อยางไรก็ตาม สัดสวน
ของรายไดจากการฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นตางประเทศนี้ยังคงมีสวนแบงรายไดคอนขางคงที่ๆ
รอยละ 3–4 เมื่อเทียบกับรายไดจากการฉายหนังทุกประเภทตลอดชวง 2 ป
ตาราง 4-5

รายชื่อภาพยนตรแอนิเมชั่นไทยที่ฉายในป 2549

ภาพยนตร
ภาพยนตรแอนิเมชั่นไทย
Khan Kluay: The Movie
ภาพยนตรแอนิเมชั่นตางประเทศ
Ice Age: The Meltdown
Monster House
Doraemon:
Nobita no Kyoryu
Cars
Over the Hedge
Ant Bully
Happy Feet
The Wild

ผูผลิต
Kantana Animation
Twentieth Century Fox
Animation
Sony Pictures Digital Inc.
Shinei Animation,
Shogakukan Production, TV
Asahi
Walt Disney Pictures and
Pixar Animation Studios
DreamWorks Animation
LLC
Warner Bros. Pictures
Warner Bros. Pictures
Walt Disney Pictures

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมและจัดเรียงจากขอมูลของ www.boxofficemojo.com
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รายได
(ลานบาท)
90.8

รวมรายได
(ลานบาท)
90.8

36.1
14.2
12.9
12.4
10.4
7.0
5.5
3.6

102.1

ตาราง 4-6

รายชื่อภาพยนตรแอนิเมชั่นไทยที่ฉายในป 2550

ภาพยนตร

รายได
(ลานบาท)

ผูผลิต

ภาพยนตรแอนิเมชั่นไทย
Prabuddhachao
(The Life of Buddha)
ภาพยนตรแอนิเมชั่นตางประเทศ
Ratatouille
Shrek the Third
Open Season
Surf’s Up
The Simpsons Movie
TMNT
Bee Movie
Meet the Robinsons
Flushed Away

Media Standard

รวมรายได
(ลานบาท)

17.0

Walt Disney Pictures
DreamWorks Animation
LLC
Sony Pictures Animation
Sony Pictures Animation
Twentieth Century-Fox Film
Corporation
Warner Bros. Pictures
DreamWorks Animation
LLC
Walt Disney Pictures
DreamWorks Animation
LLC

17.0

40.3
21.7
12.1
11.0
10.3

110.8

7.6
4.4
2.9
0.5

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมและจัดเรียงจากขอมูลของ www.boxofficemojo.com

แผนภาพ 4-3

แสดงสัดสวนรายไดจากการภาพยนตรแอนิเมชั่นในประเทศไทย ป 2549 - 2550

สัดสวนรายไดจาการฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นใน
ประเทศไทย ป 2549
แอนิเมชัน่
ตางประเทศ
53%

แอนิเมชัน่ ไทย
47%

รวมรายได 192.9 ลานบาท

สัดสวนรายไดจากการฉายภาพยนตรแอนิเมชั่นใน
ประเทศไทย ป 2550

แอนิเมชัน่
ตางประเทศ
87%

แอนิเมชัน่ ไทย
13%

รวมรายได127.8 ลานบาท
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2) Animation for TV Series
มูลคาตลาดของกลุมงานแอนิเมชั่นประเภท Animation for TV Series เปนการเก็บขอมูล
จากมูลคาการซื้อลิขสิทธิ์ของผลงานประเภท TV Series ในประเทศไทย โดยรวมทั้งผลงานที่เปน
ของคนไทยและผลงานที่นําเขาจากตางประเทศ สวนผลงานที่มีการขายสิทธิ์ออกไปยังตลาด
ตางประเทศนั้น คณะทํางานจะไดนําเสนอในสวนของมูลคาการสงออกงานแอนิเมชั่นไทยตอไป
ตาราง 4-7
สถานี
ชอง 3

รายชื่อผลงานแอนิเมชั่นไทยประเภท TV-Series แพรภาพในป 2547 – 2550
2547
2548
2549
2550

ปงปอนด
โสนนอยเรือนงาม

-

ปลาบูทอง
ปงปอนด: ตะลุยโลกหิมพานต

12 ราศี
4 แองจี้
ศรีธนญชัยเจาปญญา
สี่สาวแสนซน เทอม 2
หลวิชัย คาวี
อุทัยเทวี

ปวนตํานานนิทานอีสป
สามกก ภาค 2

กานกลวย ผจญภัย
ขุนแผนแสนสะทาน
จอมซนมนตรา
จอมซนมนตรา ภาค 2
จา ฟา นุ ทะลุมิติ
ตาวิเศษ
นาจา ศิษยเจาแมกวนอิม
นิทานเวตาล
มิลินทปญหา กัณฑที่ 2
รามเกียรติ์ มินแิ อนิเมชั่น

ชอง 7
ซน 100%
ภูผาและหนาไม
สามกก ภาค 1
หลวงพอจากับหมูบานจักจั่น

จะ ทิง จา
พิภพยมราช
มิลินทปญหา
วิหกนอย
สินสมุทร
หนุมานชาญสมร

ชอง 9
4 สหายแสนซน
แก็งปวน กวนกวนผี
ป.ปลาผจญภัย
ฟรุตตี้เมืองผลไมมหัศจรรย
ชอง ITV
แกวจอมแกน
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากผังรายการของสถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9, TITV โดยชอง 5 ไมมีการเผยแพรผลงานการตูนไทย
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จากขอมูลในป 2550 ภาพยนตรแอนิเมชั่นไทยประเภท TV Series มีจํานวนเพิ่มขึ้น
จาก 4 เรื่องในป 2549 เปน 20 เรื่องในป 2550 เนื่องจากความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูบริโภค
และการสนับสนุนจากภาครัฐ จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาแอนิเมชั่นจากตางประเทศ
ยังคงมีสัดสวนสูงอยู โดยสัดสวนการนําเขายังคงใกลเคียงเดิมคือเปนการนําเขาจากประเทศ
ญี่ปุนรอยละ 70 และจากภูมิภาคอื่นๆ รอยละ 30 โดยจากการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ
นําเขาภาพยนตรการตูนตางประเทศ ปริมาณผลงานแอนิเมชั่นที่นําเขาจากตางประเทศลดลง
จากป 2549 แตไมมากนัก ประมาณการจํานวนที่นําเขาเฉลี่ยรอบ 12 เดือนในป 2550 ประมาณ
60 เรื่อง การนําเขาสิทธิ์การตูนตางประเทศนี้ มีการเจรจาราคาซื้อ-ขายเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3–5
ลานบาทตอเรื่อง คิดเปนมูลคาการนําเขาผลงานแอนิเมชั่นประเภท TV Series ในป 2550
ประมาณ 300 ลานบาท
แผนภาพ 4-4

แสดงสัดสวนจํานวนแอนิเมชั่นที่แพรภาพทางโทรทัศนในประเทศไทย ป 2550
สัดสวนแอนิเมชั่นที่แพรภาพทางโทรทัศนในประเทศไทย
ป 2550
ไทย
20%
ตางประเทศ
80%

ตาราง 4-8
สถานี
ชอง 3
ชอง 5
ชอง 7
ชอง 9
ทรูวิชั่น

ประมาณการรายไดภาพยนตรแอนิเมชั่นรวมประเภท TV Series ป 2550
ระยะเวลาในการฉายการตูน (นาที / สัปดาห)
รวมประมาณการ
มูลคา TV-Series
การตูนไทย
การตูนตางประเทศ
(12 เดือน)
นาที
%
นาที
%
(ลานบาท)
75
100%
301
50
100%
90
75
29%
180
71%
790
100
29%
240
71%
239
100%
121
รวมรายไดประมาณการรายไดภาพยนตรแอนิเมชั่น
1,541

ที่มา : รวบรวมขอมูลจากผังรายการของสถานีโทรทัศนชอง 3, 5, 7, 9 ป 2550
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3) Animation for VCD/DVD
ในการศึกษาหามูล คาตลาดของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยนั้น คณะทํ างานได
รวมถึงการเก็บขอมูลของการจําหนายแผน VCD และ DVD ที่เปนผลงานแอนิเมชั่นทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยภาษาที่ใชในการซื้อ-ขาย เรียกวา “หนังแผน” คณะทํางานไดประมาณการ
มูลคาตลาดรวมทั้งในสวนของการจําหนายหนังแผนลิขสิทธิ์และหนังแผนละเมิดลิขสิทธิ์ จากการ
สัมภาษณผูจัดจําหนายหนังแผนพบวากวารอยละ 80 เปนการจําหนายหนังแผนในรูปแบบ
VCD เนื่องจากเปนรูปแบบที่นิยมใชในประเทศไทย เพราะเครื่องเลนแผนมีราคาถูกและใชงาน
งาย อีกทั้งแผน VCD มีเนื้อหาของภาพยนตรตางๆ ใหเลือกมากกวาแผน DVD จากการเก็บขอมูล
จากตัวแทนจําหนายหนังแผนลิขสิทธิ์และผูจําหนายหนังแผนละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถประมาณ
การสัดสวนการจําหนายภาพยนตร 4 กลุม คือ ภาพยนตรไทย ภาพยนตรเอเชีย ภาพยนตร
ตะวันตก (หนังฝรั่ง) และภาพยนตรการตูนและแอนิเมชั่น ไดดังนี้
ตาราง 4-9

ประมาณการสวนแบงตลาดของการจําหนายหนังแผนลิขสิทธิ์
ประเภทตาง ๆ ป 2550
ประเภท

ภาพยนตรไทย
ภาพยนตรตะวันตก (หนังฝรั่ง)
ภาพยนตรเอเชีย
ภาพยนตรการตูนและแอนิเมชั่น
รวม

ป 2550
มูลคา (ลานบาท)
1,250
780
620
400
3,150

สัดสวนตลาด %
40%
25%
20%
15%
100%

ที่มา: ขอมูลจากผูซื้อลิขสิทธิ์หนังแผนและผูจัดจําหนาย VCD และ DVD วิเคราะหและคํานวณโดยคณะทํางาน

ในสวนของแผนละเมิดลิขสิทธิ์นั้น คณะทํางานไดประมาณการโดยใชตัวเลขจากขอมูล
จากกรมทรัพยสินทางปญญากระทรวงพาณิช ย1 ซึ่งพบวา ประเทศไทยมีอัตราการละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ของกลุมสินคาบันเทิงประเภทหนังและเพลงอยูที่ประมาณรอยละ 80-90 โดยในป 2550
ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุม PWC (Pre-Watched Country) ดานการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา คณะทํางานจึงใชอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวในการประมาณการ
มูลคาตลาดหนังแผนละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการประมาณการมูลคาตลาด VCD และ DVD ของ
ไทยปรากฏดังตารางตอไปนี้

1

ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
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ตาราง 4-10

ประมาณการมูลคาตลาด VCD และ
ลิขสิทธิ์ ป พ.ศ.2550

ประเภทภาพยนตร
ภาพยนตรไทย
ภาพยนตรตะวันตก (หนังฝรั่ง)
ภาพยนตรเอเชีย
ภาพยนตรการตูนและแอนิเมชั่น
รวมประมาณการมูลคาตลาด

DVD รวมแผนลิขสิทธิ์และละเมิด

ป 2550 (ลานบาท)
ลิขสิทธิ์

ละเมิดลิขสิทธิ์
1,250
780
620
500
3,150

3,125
1,950
1,550
1,250
7,875

รวม
4,375
2,730
2,170
1,750
11,025

ที่มา: วิเคราะหและคํานวณโดยคณะทํางาน

จากตารางขางตนสามารถสรุปไดวา ตลาดหนังแผน (Home Entertainment) ในประเทศ
ไทยป 2550 มีมูลคาประมาณ 11,025 ลานบาท เปนมูลคาจากตลาดหนังแผนลิขสิทธิ์ประมาณ
3,150 ลานบาท และมูลคาจากหนังแผนละเมิดลิขสิทธิ์ประมาณ 7,875 ลานบาท โดยหนังแผน
ประเภทภาพยนตร การ ตู นและแอนิ เมชั่ นที่ เป นแผ นลิ ขสิ ทธิ์ มี มู ลค าประมาณ 500 ล านบาท
สวนหนังแผนละเมิดลิขสิทธิ์มีมูลคาประมาณ 1,250 ลานบาท คิดเปนมูลคาตลาดหนังแผนประเภท
ภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่น รวม 1,750 ลานบาทหรือรอยละ 15 ของมูลคาหนังแผนทั้งหมด
4) Animation for TV Commercial
คณะทํางานใชเกณฑการเก็บขอมูลจากภาพยนตรโฆษณาที่เปนงานแอนิเมชั่นทั้งเรื่อง
โดยในป 2549 มีภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น 20 เรื่อง2 รวมความยาวทั้งหมด 10.50 นาที
โดยมีการออกเผยแพรเฉลี่ยเดือนละ 1.6 เรื่อง สวนในป 2550 มีจํานวนภาพยนตรโฆษณา
แอนิเมชั่นรวม 13 เรื่อง ดังมีรายชื่อปรากฏตามตารางตอไปนี้

2

คณะทํางานรวบรวมขอมูลจาก www.adintrend.com
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ตาราง 4-11

ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นที่เผยแพรในป 2550

#

ชื่อผลิตภัณฑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coke
Drypers
Genie Young Care
ทวิสตี้
หลอดไฟพานาโซนิก
ยาอมแกไอตราตะขาบ 5 ตัว
กีฬามหาวิทยาลัยโลก
ยาอมโบตัน
กกต.
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สีเบเยอร*
สี TOA
ปปส.
รวมจํานวนทั้งสิ้น

ชื่อเรื่อง
เมืองแหงรอยยิ้ม
Happy Land
Genie Gang
อุกาบาต
Academy
ตะขาบสาว
Bangkok 2007
โบตันพกความมั่นใจไปเลือกตั้ง 2550
เลือกตั้งลวงหนา
ขายเสียง
Jamp
Fox
ปนชีวิต
13 เรื่อง

ความยาว
(วินาที)
90
30
30
30
30
30
60
15
30
30
30
30
45
9 นาที

*สีเบเยอรเปนผลิตภัณฑที่มีการใชสื่อโฆษณาในรูปแบบ Full Animation TVC ทั้งในป 2549 และ 2550

ตาราง 4-12

มูลคาตลาดแอนิเมชั่นประเภทภาพยนตรโฆษณา ป พ.ศ.2549 – 2550
2549
2550
จํานวนภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นที่ออกฉาย
20 เรื่อง
13 เรื่อง
จํานวนนาทีที่ออกฉาย
10.5 นาที
9 นาที
มูลคาเฉลี่ยตอเรื่องของภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น
2.5 ลานบาท
3.0 ลานบาท
ประมาณการมูลคาภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นที่ออกฉาย
50.0 ลานบาท
39.0 ลานบาท
ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากขอมูลของ www.adintrend.com โดยมูลคาเฉลีย่ ตอเรื่องของภาพยนตรโฆษณาไดจากประมาณ
การโดยผูผลิตงานโฆษณาแอนิเมชั่น

สําหรับภาพยนตรโฆษณาที่เปนภาพยนตรแอนิเมชั่นในป 2550 มีจํานวนลดลงจาก 20
เรื่องในป 2549 เหลือ 13 เรื่อง ในป 2550 ซึ่งเปนไปตามการคาดการณจากการศึกษา Thai
Digital Content White Paper 2006 สวนหนึ่งเปนผลมาจากแนวโนมสภาพเศรษฐกิจเชนราคา
น้ํามันและตนทุนวัตถุดิบในสายการผลิตตางๆ และตนทุนการผลิตภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น
ที่สูงกวาภาพยนตรโฆษณาแบบดั้งเดิม
จากการวิ เ คราะห จํ า นวนภาพยนตร โ ฆษณาและการศึ ก ษาข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ พ บว า
ภาพยนตรโฆษณาแบงเปนสองกลุมหลัก คือสินคาที่เปน “อินเตอรแบรนด” หรือแบรนดที่มาจาก
ตางประเทศ ซึ่งมีการนําชิ้นงานโฆษณาของสากลมาใชหมุนเวียนในหลายประเทศหรือใน
ประเทศที่อยูในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากแบรนดเหลานี้มีภาพพจนที่ดีและแข็งแรงแลว
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ในระดับสากล เชน โฆษณาเครื่องใชไฟฟาและสินคาอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่ผลงานโฆษณา
สินคาที่คิดขึ้นเพื่อกลุมเปาหมายคนไทยโดยเฉพาะมีนอยลง ในป 2549 ภาพยนตรโฆษณา
แอนิเมชั่นในกลุมสินคาที่เปนอินเตอรแบรนดมีจํานวน 4 เรื่อง โดยเปนผลงานที่ผลิตในประเทศ
ไทย 3 เรื่อง สวนในป 2550 ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นในกลุมสินคาที่เปนอินเตอรแบรนดมี
จํานวน 3 เรื่อง โดยเปนผลงานที่ผลิตในตางประเทศทั้ง 3 เรื่อง
กลุมที่สองคือสินคา “โลคอลแบรนด” หรือแบรนดทองถิ่น โดยผลงานโฆษณาของไทย
หลายชิ้นแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในเชิงศิลปและความคิดสรางสรรคของคนไทยที่มีความชัดเจน
และยังสามารถสื่อกลุมผูบริโภคเปาหมายไดดี ซึ่งภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นปรากฏใหเห็นใน
งานโฆษณากลุมแบรนดทองถิ่น โดยในป 2549 ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นในกลุมสินคาที่
เปนสินคาทองถิ่นมีจํานวน 16 เรื่อง สวนในป 2550 ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่นในกลุมสินคา
ที่เปนสินคาทองถิ่นมีจํานวน 10 เรื่อง โดยเปนผลงานที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด
5) Animation for VFX, Post Production and Presentation
อุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถสรางรายได
ใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก โดยจากขอมูลสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ ในป 2549
แสดงมูลคารายไดของกลุมงานหลังการผลิต (Post Production) สูงถึง 5,632 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 21 ของอุตสาหกรรมภาพยนตร ดังปรากฏในตารางแสดง
ตาราง 4-13

แสดงรายไดของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ป 2549
ป 2549
ประเภทธุรกิจ
มูลคา (ลานบาท) สัดสวนตลาด (%)
จําหนายและเชา VCD / DVD
7,900
29
5,632
21
งานหลังการผลิต (Post Production)
จําหนายตั๋วในโรงภาพยนตร
5,888
22
ธุรกิจถายภาพยนตรตางประเทศในไทย
4,006
15
งานกอนการผลิต (Pre Production)
968
3
ขายสิทธิภาพยนตร
992
3
การสงออกภาพยนตรไทย
1,200
4
โฆษณาเกี่ยวกับภาพยนตรไทย
500
2
อื่นๆ
300
1
รวมรายไดอุตสาหกรรมภาพยนตร
27,386
100%
ที่มา: สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ
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อยางไรก็ตาม มูลคางานหลังการผลิต (Post Production) หาพันกวาลานนี้ เปนมูลคา
งานที่รวมงานภายหลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งงานหลังการผลิต (Post Production) ที่เกี่ยวของ
ใหกับงานดานแอนิเมชั่นจะมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น จากขอมูลสัมภาษณผูประกอบการพบวา
ในป 2549 ตลาดงานหลังการผลิต (Post Production) ในประเทศไทยมีการขยายตัวในอัตรา
รอยละ 3–5 เทานั้น สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะลูกคาตางประเทศลดลงเนื่องจากในชวง 3 ปที่
ผานมาตลาดงานหลังการผลิต (Post Production) มีการเติบโตที่ดีและมีงานจากตางประเทศเขา
มาตอเนื่อง แตเนื่องจากการที่มีผูเปดกิจการใหบริการงานหลังการผลิต (Post Production)
จํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันในเรื่องราคาและคุณภาพ ซึ่งผลงานของผูประกอบการบางราย
ไมไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตางประเทศตองการ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ลูกคาตางประเทศสวนหนึ่ง
หันไปจางงานในประเทศอื่น สําหรับประมาณการสัดสวนงานหลังการผลิต (Post Production)
ที่เปนการสงออกใหลูกคาตางประเทศนั้นปจจุบันมีสัดสวนที่ประมาณรอยละ 30 ของมูลคางานรวม
ตาราง 4-14

แสดงรายไดของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ป 2549 และ 2550
2549
2550
ประเภทรายได
มูลคา (ลานบาท)
มูลคา (ลานบาท)
ประมาณการมูลคางานหลังการผลิต (Post Production)
5,632.0
6,195.2
ประมาณการสวนที่เปนงาน CG/VFX รอยละ 20
1,126.4
1,239.0
ที่มา: 1) ขอมูลป 2549 จากสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ ขอมูลป 2550 เปนตัวเลขประมาณการจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการประกอบการวิเคราะหของคณะทํางาน โดยมีการประมาณอัตราการเติบโตของกลุมธุรกิจงาน Post Production
เฉลี่ยที่รอยละ 10
2) ผูประกอบการกลุมนี้รับจางผลิตผลงานประเภท Visual Effect, CG for Film and Ads และงาน Presentation

6) Architectural Visualization
มูลคางานแอนิเมชั่นประเภท Architectural Visualization จากการวิเคราะหดาน
อสังหาริมทรัพยในป 2550 นั้นพบวามีอัตรการขยายตัว 4-5%3 จากป 2549 เนื่องจากพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจไทยที่ยังดีอยูถึงแมวาเศรษฐกิจโลกจะมีการชลอตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นการ
รับ งานออกแบบ ก อสร า งจากต า งประเทศของบริ ษั ท ในประเทศไทยที่สู ง ขึ้ น ทํ าให มีค วาม
ตองการงานทางดาน Architectural Visualization เพิ่มขึ้น คณะทํางานไดทําการประมาณอัตรา
การเติบโตของงานทางดาน Architectural Visualization ที่รอยละ 10 จากป 2549 ดังนั้นในป
2550 ประมาณมูลคาตลาด Architectural Visualization มีมูลคารวมที่ประมาณ 380 ลานบาท
7) Character Licensing
สําหรับมูลคางานแอนิเมชั่นประเภท Character Licensing คณะทํางานไดทําการศึกษา
จากการสัมภาษณผูประกอบการนําเขา Licensed Character ผูประกอบการพัฒนา Character
ของไทยที่มีการสงออกไปขายยังตางประเทศ ผูผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภท Licensed
3

ประชาชาติธุรกิจฉบับวันที่ 5 - 7 ก.พ. 2550

Page 4-12

Merchandise ซึ่งมูลคาตลาดของกลุมธุรกิจ Licensing ถือวามีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับกลุม
ธุรกิจแอนิเมชั่นประเภทอื่น ๆ เนื่องจากการตอยอดสรางรายไดครอบคลุมผูบริโภคในวงกวาง
เชนสินคาในกลุมของเลน สินคาในกลุมกลุมสื่อสิ่งพิมพ จากการสัมภาษณและการประมาณการ
จากผูนําเขา Character และผลิตสินคาลิขสิทธิ์ พบวามูลคาตลาดลิขสิทธิ์เฉพาะกลุมของเลน
ลิขสิทธิ์คารแร็คเตอรมีมูลคาประมาณ 3,000 ลานบาท
มูลคาตลาดของงานในกลุมนี้ คณะทํางานพิจารณาแลวเห็นวาการนําตัวเลขไปรวมกับ
มูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทยในตาราง 4-1 อาจทําใหการเทียบเคียงกับมูลคาตลาดในปที่ผาน ๆ มา
และการเทียบเคียงกับมูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทยกับตางประเทศอาจไมสอดคลองกันเนื่องจากมูลคา
ตลาดในตางประเทศสวนใหญไมไดรวมเรื่อง Character Licensing ไวในมูลคาตลาดแอนิเมชั่น

4.2 มูลคาการผลิตผลงานดานแอนิเมชั่นในประเทศไทย
คณะทํางานไดทําการศึกษามูลคาการผลิตงานแอนิเมชั่น (Animation Production
Perspective) ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเปนหลัก
ทั้งนี้ ขอมูลรายไดของผูประกอบการที่เปนผูผลิตไดมาจากการสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม
และขอมูลรายไดบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย โดยสามารถประมาณการมูลคา
การผลิตไดตามตารางดังตอไปนี้
ตาราง 4-15

มูลคาการผลิตผลงานแอนิเมชั่น ป 2550
ประเภทผลงาน
Animation for Theatre
Animation for TV-Series
Animation for VCD/DVD
Animation for TVC
Animation for VFX/Post Production/Presentation
Architectural Visualization
รวมประมาณการมูลคาการผลิต

มูลคาผลิต (ลานบาท)
800
40
1,240
380
2,460

ที่มา: วิเคราะหจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผูประกอบการ

Page 4-13

ตาราง 4-16
ประเภท

แสดงการเปรียบเทียบมูลคาการผลิตผลงานแอนิเมชั่นในชวงป 2549-2550
ป 2548
ป 2549
ป 2550
มูลคา
มูลคา
มูลคา
สัดสวน
สัดสวน
สัดสวน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

Animation for Theatre
Animation for TV-Series
Animation for VCD/DVD
Animation for TVC
Animation for VFX/Post
Production/Presentation
Architectural Visualization
รวมมูลคาการผลิต

630

1,100
1,730

36%

57%
100%

800

1,470
2,270

35%

800

33%

40

2%

65%

1,240

50%

100%

380
2,460

15%
100%

ที่มา: วิเคราะหจากแบบสอบถามและการสัมภาษณผูประกอบการ

จากการศึกษาพบว า มูล ค าการผลิตของอุ ตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยมีการขยายตั ว
ตอเนื่องโดย ประมาณการมูลคาการผลิตในป 2548 อยูที่ 1,730 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน
2,270 ลานบาท ในป 2549 และ 2,460 ลานบาท ในป 2550 ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยที่รอยละ 10 ในป 2549 - 2550 ซึ่งปจจัยเบื้องตนของการชะลอตัวของรายไดสืบเนื่องจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกั บการที่ป 2550 เปนชว งที่คาบเกี่ยวที่ผูผลิตหลาย ๆ
บริษัทยังอยูในระหวางการพัฒนาผลงาน จึงยังไมมียอดรายไดของผลงานดังกลาวปรากฏในปนี้

4.3 มูลคาการนําเขา – สงออกผลงานดานแอนิเมชั่น
4.3.1 มูลคาการนําเขา งานแอนิเมชั่นในประเทศไทย
คณะทํางานไดพิจารณาจากขอมูลของผูประกอบการกลุมผูจัดจําหนายและตัวแทนจัด
จําหนายและขอมูลจากแหลงทุติยภูมิพบวา กลุมงานแอนิเมชั่นที่มีการนําเขามากที่สุดคือกลุม
งานประเภท Animation for Theatre, Animation for TV Series และ Animation for
VCD/DVD สวนงานในกลุม CG Services นั้น มีการนําเขานอยเพราะผูประกอบการไทยเปน
ผูรับจางผลิต

Page 4-14

ตาราง 4-17

แสดงสัดสวนผลงานแอนิเมชั่นที่มีการนําเขาในประเทศไทย ป 2550
ผลงาน
ผลงาน
คิดเปนมูลคา
คิดเปนมูลคา
ประเภท
แอนิเมชั่น
แอนิเมชั่น
(ลานบาท)
(ลานบาท)
นําเขา
ไทย
Animation for Theatre
90 %
114.0
10 %
12.7
Animation for TV Series
70 %
1,080.0
30 %
462.3
animation for VCD/DVD
70 %
1,225.0
30 %
525.0
Animation for TVC
10 %
4.0
90 %
35.0
Post Production
5%
62.0
95 %
1,177.0
Architectural Visualization
0
0
100 %
380.0
ประมาณการมูลคา
2,485.0
2,598.0
ที่มา : คณะทํางานวิเคราะหจากการสัมภาษณผูประกอบการและการสํารวจจํานวนผลงานที่มีการเผยแพรและจําหนาย

หากพิจารณาจากตัวเลขของผลงานแอนิเมชั่นรายประเภท จะเห็นไดชัดวาผูบริโภคไทย
ยังนิยมบริโภคผลงานแอนิเมชั่นตางประเทศอยู โดยในกลุม Theatre, TV Series และ
VCD/DVD มีสัดสวนการนําเขาเฉลี่ยโดยรวมมากถึงรอยละ 70
อยางไรก็ตามภาครัฐตองเรงใหการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งในดานการผลิต
การตลาด บุคลากร และการจัดทํานโยบายหรือกฎระเบียบ ที่สนับสนุ นและสงเสริมผลงาน
ดิจิทัลคอนเทนทไทยโดยตรง โดยขอมูลดานปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรมและแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม จากคณะทํางานนี้ไดนําเสนอไวในบทที่ 8 และ
9 ตามลําดับ
4.3.2 มูลคาการสงออกงานแอนิเมชั่นไทย
ในการประมาณการมูลคาการสงออก คณะทํางานไดสอบถามผูประกอบการทั้งจากการ
สั ม ภาษณ แ ละผ า นทางแบบสอบถามในกลุ ม ผู ป ระกอบการผลิ ต ผลงานแอนิ เ มชั่ น และเกม
ถึงประมาณการสัดสวนของการผลิตเพื่อขายใหลูกคาในประเทศกับการผลิตเพื่อขายใหลูกคาใน
ตางประเทศ โดยสามารถสรุปสัดสวนมูลคาการสงออกผลงานแอนิเมชั่นไทยไดดังนี้
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มูลคาการสงออกผลงานแอนิเมชั่นเทียบจากมูลคาการผลิต ป 2550
มูลคาผลิต สัดสวนงานที่ผลิต มูลคาการสงออก
ประเภทผลงาน
(ลานบาท)
เพื่อสงออก
(ลานบาท)
Animation for Theatre
Animation for TV-Series
800
30%
240
Animation for VCD/DVD
Animation for TVC
40
0%
0
Animation for VFX/Post
1,240
46%
370
Production/Presentation
Architectural Visualization
380
24%
190
รวมมูลคา
2,460
800
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มูลคาการสงออกงานแอนิเมชั่นป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549
ป 2549
ป 2550
ประเภท
มูลคาการสงออก
มูลคาการสงออก
(ลานบาท)
(ลานบาท)
Animation for Theatre
Animation for TV Series
80
240
Animation for VCD/DVD
Animation for TVC
440
560
Post Production
800
รวมมูลคาการสงออก
520

มูลคาการสงออกผลงานแอนิเมชั่นในป 2550 สูงกวาในป 2549 อยางมีนัยสําคัญ โดย
กลุมงานที่มีมูลคาการสงออกมากขึ้นคือกลุมงานประเภท Animation for Theatre และ
Animation for TV Series ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการแอนิเมชั่นไทย
ทั้งในดานคุณภาพผลงาน ความเขาใจและความสามารถในการทําตลาดตางประเทศ รวมถึงการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาภาพหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมตั้งแตยุคเริ่มตน
โดยในป 2549 มูลคาการสงออกผลงานแอนิเมชั่นไทยอยูที่ 520 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 800
ลานบาทในป 2550 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 62
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แผนภาพ 4-5 แสดงสัดสวนผลงานแอนิเมชั่นในประเทศไทย ป 2550

สัดสวนผลงานแอนิเมชั่นในประเทศไทย ป 2550
ผลงานที่ผลิต
ภายในประเทศ
51%, 2,592
ลานบาท

ผลงานที่นําเขา
49%, 2,485
ลานบาท

มูลคาตลาดรวม 5,077 ลานบาท

มูลคาตลาดแอนิเมชั่นไทย (Consumption Perspective Market Value) ในป 2550 มี
มูลคาประมาณ 5,077 ลานบาท โดยเปนมูลคาตลาดแอนิเมชั่นที่เกิดจากการบริโภคผลงานที่
ผลิตภายในประเทศ 2,592 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 และมูลคาตลาดแอนิเมชั่นที่เกิดจากการ
บริโภคผลงานนําเขาจากตางประเทศ 2,485 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49
แผนภาพ 4-6

แสดงสัดสวนการผลิตเพื่อการสงออกและจําหนายในประเทศไทย ป 2550

สัดสวนการผลิตเพือ่ การสงออกและการจําหนายใน
ประเทศไทย ป 2550
สงออก
33%, 800 ลาน
บาท

ขายในประเทศ
67%, 1,660 ลาน
บาท

มูลคาการผลิตรวม 2,460 ลานบาท

มูลคาการผลิตผลงานแอนิเมชั่นในประเทศไทย ป 2550 มีมูลคารวม 2,460 ลานบาท
โดยเปนการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศ 1,660 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67 และเปนการผลิต
เพื่อการสงออก 800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33
โดยภาพรวมประเทศไทยมีมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นรวม 7,537 ลานบาท โดยมี
มูลคาการนําเขา 2,485 ลานบาท และมูลคากาสงออก 800 ลานบาท
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บทที่ 5
ขอมูลอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท
ดานเกม

บทที่ 5

ขอมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานเกม

5.1 มูลคาตลาดเกมในประเทศไทยแบงตามประเภทของเกม (Game Platform) และ
เกมที่มีใหบริการในประเทศไทย
จากการศึกษาพบวาการแบงประเภทของเกมมีการใชเกณฑการแบง 2 แบบ คือการแบงตาม
ประเภทของเกม และการแบงตามชนิดของเกม โดยเกมมีทั้งหมด 6 ประเภท ดวยกันคือ Arcade
Game, Online Game, Console Game, Mobile Game, Handheld Game และ PC Game ซึ่งใน
รายงานการศึกษา Thai Digital Content Whitepaper 2008 ไดใหคําจํากัดความของเกมแตละประเภท
ดังนี้
1. เกมออนไลน (Online Game)
คื อ เกมที่ ใ ห บ ริ ก ารผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต โดยมี ก ารเล น ผ า นระบบเซิ ร ฟ เวอร
(Server)
ของผูใ หบ ริการ ซึ่งมี ผูเลนมากกวาหนึ่งคนที่ เลนพรอมกันและมี
ปฏิสัมพันธ (Interact) กันในเกมออนไลน
2. เกมมือถือ (Mobile Game)
คือเกมที่มีการเลนบนโทรศัพทเคลื่อนที่
3. เกมคอนโซล (Console Game)
คือเกมบนอุปกรณไฟฟาที่มีไวเพื่อใชเลนเกมโดยเฉพาะและสามารถตอกับจอแสดง
ภาพและอุปกรณประกอบการเลนเกมอื่น ๆ เพื่อการเลนเกมได เชน Play Station,
Nintendo Wii และ Microsoft XBOX
4. เกมแฮนดเฮลด (Handheld Game)
คือเกมบนอุปกรณไฟฟา หรือ เครื่องเลนวีดีโอเกมชนิดพกพา ที่ตัวเครื่องมีจอแสดง
ภาพประกอบอยูแลวดวยพรอมทั้งหนวยความจํา เพื่อใหสามารถบรรจุเกมลงเครื่อง
และพรอมในการเลนเกมไดอยางสะดวก เชน Nintendo DS และ PSP
5. เกมพีซี (PC Offline Game)
คื อ เกมที่ ต อ งติ ด ตั้ ง ซอฟต แ วร ข องเกมบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยรู ป แบบของ
ซอฟตแวรมีทั้งที่เปน แผน CD, DVD หรือการดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต (Web
Portals) โดยสามารถเลนไดคนเดียวจนถึงจํานวนหลายคน
6. เกมอาเขต (Arcade Game)
คือเกมและเครื่องเลนเกมหรือตูเกมประเภทหยอดเหรียญ

Page 5-1

ตาราง 5-1 มูลคาตลาดอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย (ลานบาท)
ประเภทของเกม
ป 2546
ป 2547
ป 2548
เกมออนไลน
970
1,540
1,800
เกมมือถือ
115
130
148
เกมคอนโซล
490
590
700
เกมแฮนดเฮลด
160
180
250
เกมพีซี (Offline)
300
330
360
เกมอาเขต
1,200
1,320
1,450
รวมมูลคาตลาดเกม
3,235
4,090
4,708

ป 2549
2,370
170
850
300
392
1,600
5,682

ป 2550
2,960
195
1,200
370
431
1,920
7,076

ที่มา: รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย ป 2549 และการวิเคราะหเบื้องตนของคณะทํางาน

แผนภาพ 5-1

ภาพรวมมูลคาและการเติบโตทางตลาดของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

8000

7,076

7000
6000

5,682

5000
4000

4,708
4,090
3,235

3000
2000
1000
0
2546

เกมออนไลน

2547

เกมมือถือ

เกมคอนโซล

2548

เกมแฮนดเฮล

2549

เกมพีซีออฟไลน

2550

เกมอาเขต

ที่มา: รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย ป 2549 และการวิเคราะหเบื้องตนของคณะทํางาน

เมื่อศึกษาลักษณะการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมเกมในประทศไทยตั้งแตป 2546-2550 แลว
พบวารูปแบบการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในแตละประเภทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ยทุก
ประเภทแลวมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรอยละ 25 ซึ่งเกมออนไลนยังคงสวนแบงในตลาดมากที่สุด
รองลงมาคือเกมอาเขตและเกมคอนโซล
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1. เกมออนไลน (Online Game)
คณะทํางานไดจําแนกเกมออนไลนออกเปน 2 กลุมคือกลุมเกมที่ปดบริการในป 2550 มีทั้งหมด
5 เกม และกลุมเกมที่ยังคงเปดใหบริการจนถึงสิ้นป 2550 จํานวน 48 เกม ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากป
2549 ที่มีเพียง 39 เกม โดยยังมีบริษัทที่เปดใหบริการจํานวน 23 บริษัทเทากับป 2549 (ดังตาราง 5-2
ตาราง 5-3 และตาราง 5-4)
ตาราง 5-2

แสดงรายชื่อเกมออนไลนที่ปดใหบริการป พ.ศ. 2550
ผูใหบริการ

ชื่อเกม

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด มังกรหยกออนไลน
Bnb
บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท
Priston tale
จํากัด
บริษัท ไซนออน จํากัด
Catchy
บริษัทพินเนเคิล ซอฟตแวร จํากัด
Tai Online

รวม
เปดบริการ ปดบริการ ระยะเวลาที่
เปดใหบริการ
12 ธ.ค. 46 3 เม.ย. 50
3 ป 3 เดือน
6 ต.ค. 48 31 ธ.ค. 50
2 ป 2 เดือน
15 ต.ค. 46

1 ก.ย. 50

3 ป 10 เดือน

15 มี.ค. 50 1 ต.ค. 50
14 ก.พ. 49 31 ธ.ค. 50

7 เดือน
1 ป 10 เดือน

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยคณะทํางาน
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เกมออนไลนของไทยที่ยังเปดใหบริการในปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50)
ผูใหบริการ
ชื่อเกม
วันเปดบริการ
1. บริษัท เซคเคิ้ลซอฟต จํากัด
1 Nululu
15 ก.ค. 48
2. บริษัท ดีบัสซ จํากัด
2 ProjectOne
22 มี.ค. 49
3. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
3 Tales Runner
9 เม.ย. 50
ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยคณะทํางาน
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เกมออนไลนจากตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศไทยและยังเปดใหบริการในปจจุบัน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50)
ผูใหบริการ

1. บริษัท เกมเวิลด จํากัด

2. บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด

3. บริษัท เอ็นซี ทรู จํากัด
4. บริษัท โกเดนซอฟท 2006 จํากัด
5. บริษัท โพลิโมลด ดิจิตอล ประเทศไทย จํากัด
6. บริษัท ซินเซียร เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
7. บริษัท จายา ซอฟท วิชั่น จํากัด
8. บริษัท ซิลเวอรคอยน จํากัด
9. บริษัท ดิจิคราฟท จํากัด
10. บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
11. บริษัท ทะยาน คอรปอเรชั่น จํากัด
12. บริษัท ฟนบ็อกซ จํากัด

13. บริษัท วอแร็กซ จํากัด
14. บริษัท วันเน็ต จํากัด
15. บริษัท วินเนอรออนไลน จํากัด

16. บริษัท สบาย โซน จํากัด
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ชื่อเกม
1 Laghaim
2 Toks Club
3 Lastchaos
4 Ragnarok Online
5 TS Online
6 Maple Story
7 Yulgang
8 Audition
9 Play Arcade
10 Granado Espada
11 Darkness And Light
12 Cabal
13 Free Style
14 Lineage II
15 Dream of Mirror
16 Dark Eden
17 Ran
18 Darkstory
19 Luna Online
20 Trickster Online
21 POUNDs
22 Getamped
23 Arcana Advanced (AII)
24 Special Force
25 Hip Street
26 Voyage Century online
27 SealOnline
28 Huang Yi
29 สามกกออนไลน
30 N-Age
31 Emil Chronicle Online
32 R.Y.L
33 Super Dancer Online
34 Pirate King Online
35 Water Margin Online
36 Street Soccer Online
37 Khan Online

วันเปดบริการ
9 ต.ค. 46
1 ก.ค. 47
15 ต.ค. 48
26 ก.พ. 46
1 ต.ค. 47
29 ต.ค. 48
13 มี.ค. 49
17 ส.ค. 49
1 ก.พ. 50
26 มี.ค. 50
30 เม.ย. 50
26 ก.ค. 50
7 พ.ย. 50
7 ก.ค. 47
3 ก.ค. 50
6 ส.ค. 47
28 ต.ค. 48
19 เม.ย. 49
17 ต.ค. 50
2 พ.ย. 49
2 พ.ค. 50
27 ก.ค. 47
2 มิ.ย. 50
17 ก.ค. 49
17 ธ.ค. 50
25 มี.ค. 50
13 ต.ค. 48
27 ส.ค. 50
5 ก.ค. 49
26 พ.ย. 46
24 มี.ค. 50
29 พ.ย. 47
14 ธ.ค. 49
6 ส.ค. 50
6 ก.ย. 50
1 พ.ย. 50
28 ม.ค. 48

เกมออนไลนจากตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศไทยและยังเปดใหบริการในปจจุบัน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50)

ตาราง 5-4

ผูใหบริการ

ชื่อเกม

17. บริษัท ออไรออน จํากัด
18. บริษัท อินิทรีดิจิตอล จํากัด

19. บริษัทดรากอนซอฟท จํากัด
20. บริษัท คิวบิเน็ต อินเตอรแอ็คทีฟ จํากัด

38 O2JAM
39 Fly For Fun (Flyff)
40 Pangya
41 Yogurting
42 Fanta Tennis
43 Rebirth
44 Save Our School Online
45 Perfect World

วันเปดบริการ
30 พ.ย. 47
10 ก.ย. 47
26 พ.ย. 47
9 มี.ค. 49
21 ก.ย. 49
18 ต.ค. 50
1 ส.ค. 49
21 ธ.ค. 50

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยคณะทํางาน

แผนภาพ 5-2

แสดงสัดสวนเกมออนไลนที่ใหบริการในประเทศไทย
สัดสวนเกมออนไลนที่ใหบริการในประทศไทย

เกมออนไลน
ตางประเทศ
94%

เกมออนไลน
ไทย
6%

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยคณะทํางาน

ตาราง 5-5

มูลคาตลาดเกมออนไลนในประเทศไทย ป พ.ศ.2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมออนไลน (ลานบาท)
970
1,540
1,800
2,370

2550
2,960

ที่มา: การวิเคราะหเบื้องตนจากรายไดหลักของบริษัทที่จัดอยูในกลุม ผูใหบริการเกมออนไลน (Online Game Publisher)

Page 5-5

แผนภาพ 5-3

แสดงมูลคาตลาดเกมออนไลนป 2546 - 2550

ลานบาท
3,500

2,960

3,000

Growth 25%

2,500
2,000
1,500
1,000

1,540

2,370

1,800

970

500
0
2546

2547

2548

2549

2550

ป

จากข อ มู ล ข า งต น เห็ น ว า ตลาดเกมออนไลน ใ นประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ขึ้ น ทุ ก ป แ ละมี
มูลคาเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัวนับตั้งแตเริ่มมีใหบริการเชิงพาณิชยในป 2546 โดยในป 2547 เปนปที่มีอัตรา
การขยายตัวตอปสูงสุดที่รอยละ 60 มูลคาของตลาดอยูที่ 1,540 ลานบาท โดยจากการประมาณการ
มูลคาในป 2550 พบวา เกมออนไลนมีมูลคาตลาดประมาณ 2,960 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัวของ
ระบบพื้ น ฐานของอิ น เทอร เ น็ ต ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว และการให บ ริ ก ารเกมที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้ น โดยกลุ ม ผู เ ล น มี ก ารขยายตั ว ขึ้ น ตั้ ง แต ร ะดั บ เด็ ก นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาจนถึ ง
พนักงานบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องและการใหบริการที่ดีขึ้นของ
เจาของลิขสิทธิ์
2. เกมมือถือ (Mobile Game)
ประเทศไทยมีจํานวนผูใชบริการโทรศัพทมือถือในป พ.ศ.2549 ประมาณ 37 ลานคน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 57 ของประชากรทั้งหมด 65 ลานคน โดยในป 2550 มีผูใชบริการโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้น
อีกเป น 53 ลานคน หรือ ประมาณ 80% ของประชากรทั้งหมด1
โดยสามารถแบงจํานวนผูใ ช
โทรศัพทมือถือ ป 2550 แบงตามเครือขายที่ใหบริการดังนี้

1

ขอมูลจากสวนงาน Wireless Service Business, บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
Page 5-6

จํานวนผูใชงานโทรศัพทมือถือป 2549-2550 จําแนกตามเครือขาย (Market
Penetration)
ป 2549
ป 2550
จํานวนผูใชบริการ สวนแบงตลาด จํานวนผูใชบริการ สวนแบงตลาด
(ลานคน)
(%)
(ลานคน)
(%)
17.98
49.0
24.1
45.5
11.38
31.0
15.8
29.8
6.61
18.0
12.1
22.8
0.73
2.0
1.0
1.9

ตาราง 5-6
ผูใหบริการเครือขาย
AIS
DTAC
TRUE MOVE
อื่น ๆ (Hutch, Thai-Mobile)
รวม

36.70

100.0

53

100

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากรายงานผลประกอบการประจําป 2549 ของผูใหบริการเครือขาย

ตาราง 5-7
ผูใหบริการเครือขาย

รายไดจากกลุมธุรกิจ VAS ประเภท Non-voice
(หนวย : พันลานบาท)
2550
2549

AIS
DTAC
TRUE MOVE

9.7
4.8
2.1
16.6

รวม

11.0
5.2
3.4
19.6

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากรายงานผลประกอบการประจําป 2549 ของผูใหบริการเครือขายทั้ง 3 บริษัท

ตาราง 5-8

ประมาณการมูลคาตลาดเกมมือถือในประเทศไทย ป พ.ศ.2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมมือถือ (ลานบาท)
115
130
148
170

2550
195

ที่มา: การวิเคราะหเบื้องตนจากรายไดหลักของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญในประเทศไทย 3 ราย

แผนภาพ 5-4

แสดงมูลคาตลาดเกมมือถือ ป 2546 - 2550

ลานบาท
250
200
150
100
50
0

Growth 15%

115

130

2546

2547

148

2548

170

2549

195

2550

ป
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มูลคาตลาดของเกมมือถือนับตั้งแตป 2546 ถึงป 2550 คงอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่รอยละ 15
โดยมูลคาตลาดของเกมมือถือในป 2550 อยูที่ประมาณ 195 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของมูลคาตลาดในป
2550 เกิดจากการพัฒนาระบบ EDGE ของผูใหบริการมือถือที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากขึ้นภายในประเทศ ซึ่ง
เปนชองทางหลักในการดาวนโหลดเกมบนมือถือ นอกจากนั้นการเปดตัวโทรศัพทจากคาย Apple ในชื่อ
iPhone (เริ่มจัดจําหนาย วันที่ 29 มิถุนายน 2550) ซึ่งเมืองไทยยังไมมีการวางจําหนายอยางเปนทางการ
แตจากความตองการที่สูงของผูบริโภคทําใหมีการลักลอบนําเขามาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่ง
iPhone นั้นมีความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี WiFi และ EDGE ทําใหการเชื่อมตอ Internet สะดวก
มากขึ้นซึ่งเปนการเปดชองทางใหมในการดาวนโหลดเกมอีกดวย
3. เกมคอนโซล (Console Game)
สํ า หรั บ เครื่ อ งเล น เกมคอนโซลนั้ น ในประเทศไทยจากการสํ า รวจพบว า ปริ ม าณการขาย
เครื่องเลนเกมคอนโซล ในป 2549 โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 40,000-50,000 เครื่อง ซึ่งคาดวานาจะเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นในป 2550 เนื่องจากเครื่องเลน Microsoft XBOX, Nintendo Wii และ Play Station 3
เริ่มวางจําหนาย และไดรับความนิยมอยางมากตามที่ไดกลาวมาแลว จึงทําใหมีการคาดการณวาการ
จําหนายเครื่องเลนเกมคอนโซลจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 60,000-70,000 เครื่องในป 2550 สําหรับเกม
Nintendo Wii ที่ยังไมมีตัวแทนจําหนายเครื่องเกมอยางเปนทางการนั้น โดยสวนใหญเครื่องที่ใชเลน
ในประเทศจะถูกนําเขามาจากสองประเทศคือ ประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่อง Nintendo
Wii เปนเครื่องเลนเกมที่ครองกลุมตลาดเกมใหมมากที่สุดในป 2550 เนื่องจากการเปดตลาดกลุมที่เปน
ครอบครัวและลักษณะเกมเปนแบบเลนงาย ๆ ใชเวลาเลนไมนาน ซึ่งตางจาก Microsoft XBOX และ
Play Station 3 ที่เนนเกมสําหรับกลุมที่เลนเกมอยางจริงจัง ใชเวลาในการเลนเกมตอวันนาน
ในเรื่องของซอฟตแวรสวนใหญยังเปนซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยูประมาณรอยละ 95 แต
อยางไรก็ตามเครื่องเลนเกม Play Station 3 ในปจจุบันยังไมสามารถเลนกับแผนละเมิดลิขสิทธิ์ได
เพราะตองใชเลนกับแผนชนิด Blue Ray ที่มีความจุสูงกวาแผนเกมชนิดอื่น ๆ แตทําใหผูเลนตองซื้อ
แผนที่มีราคาแพงจึงทําใหเครื่อง PS3 ไมเปนที่นิยมเทาที่ควร สําหรับเครื่อง Microsoft XBOX 360 ใน
ปจจุบันสามารถเลนกับแผนละเมิดลิขสิทธิ์ได แตยังคงมีปญหาเรื่องของตัวเครื่องเลนสําหรับคนที่นํา
เครื่องไปดัดแปลงเพราะอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นกับเครื่อง ทําใหไมคุมคากับการแปลงเครื่องใหเลน
แผนละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งตางจากเครื่อง Nintendo Wii ที่สามารถเลนแผนละเมิดลิขสิทธิ์ไดอยางดี แต
คุณภาพของกราฟกของเกมจะดอยกวาเครื่อง XBOX และ Play Station 3
ตาราง 5-9

ประมาณการมูลคาตลาดเกมคอนโซลในประเทศไทย ป พ.ศ.2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมคอนโซล (ลานบาท)
490
590
700
850
ที่มา: การวิเคราะหเบื้องตนจากรายไดหลักของผูจําหนายแผนเกม โดยในป2546-2550
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2550
1,200

แผนภาพ 5-5

แสดงมูลคาตลาดเกมคอนโซล ป 2546 - 2550

ลานบาท
1,500

Growth 20%

1,000
500

490

590

700

2546

2547

2548

1,200
850

0
2549

2550 ป

มูลคาตลาดของเกมคอนโซลในประเทศไทยในป 2550 มีมูลคาประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่ง
มูลคาที่เพิ่มขึ้นคอนขางเห็นไดชัดเจน เนื่องจากไดมีการนําเกม Microsoft XBOX, Nintendo Wii และ
Play Station 3 เขาสูตลาด และไดรับการตอบรับอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง Nintendo Wii ที่ไดรับความ
นิยมเปนอยางมากทําใหมูลคาตลาดเกมคอนโซลมีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีขึ้น ปจจัยที่สงเสริมมูลคา
ตลาดเกมคอนโซลใหสูงขึ้นอีกอยางคือรานคาที่จําหนายแผนเกมรวมถึงการขายแผนเกมบนอินเทอรเน็ต
ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น อีกทั้งแผนเกมละเมิดลิขสิทธิ์มีราคาตอแผนที่ถูกลง
4. เกมแฮนดเฮลด (Handheld Game)
เครื่อง Nintendo DS Lite และ PlayStation Portable (PSP) ยังเปนที่นิยมทั้งในกลุมเด็กและ
ผูใหญ และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากราคาที่ปรับลดลง ความหลากหลายของเกม และยัง
สามารถเลนไฟลมัลติมีเดียตางๆ ได ซึ่งยอดขาย PlayStation Portable (PSP) อยูที่ 25 ลานเครื่องและ
เครื่อง Nintendo DS Lite ยอดขายอยูที่ 45 ลานเครื่อง ทั่วโลกเมื่อสิ้นป 2550 เครื่อง Nintendo DS
Lite ในปจจุบันมีการจําหนายตลับหนวยความจําสํารองที่ทําใหเครื่อง Nintendo DS Lite สามารถเลน
กับแผนเกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได โดยดาวนโหลดเกมจากอินเทอรเน็ตมาเก็บไวที่ตลับหนวยความจํา
สํารอง(ยี่หอที่นิยมคือ R4) โดยไมตองอาศัยตลับเกมที่ถูกลิขสิทธิ์จาก Nintendo ทําใหตลาดเกมใน
ประเทศไทยเปนตลาดที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงมากในกลุมนี้ โดยสวนใหญมีการรับจางดาวนโหลดเกม
ใสตลับ R4 โดยคิดคาบริการเกมละ 40-60 บาท สําหรับกลุมที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรก็สามารถ
ดาวนโหลดเกมเองไดจากเว็บไซตที่ผิดกฏหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตาราง 5-10

ประมาณการมูลคาตลาดเกมแฮนดเฮลดในประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมแฮนดเฮลด
160
180
250
300
(ลานบาท)

2550
370

ที่มา: วิเคราะหและประมาณการโดยคณะทํางาน
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แผนภาพ 5-6

แสดงมูลคาตลาดเกมแฮนดเฮลด ป 2546 - 2550

ลานบาท
400

370
Growth 23%

250

300
200

160

180

2546

2547

300

100
0
2548

2549

2550

ป

มูลคาตลาดเกมแฮนดเฮลดในประเทศไทยนับตั้งแตป 2546-2550 ประมาณการวาจะมีอัตราการ
เติบโตของมูลคาตลาดตอปรอยละ 23 โดยในป 2550 คาดการณวามีมูลคาประมาณ 370 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2549 ประมาณ 70 ลานบาท
5. เกมพีซี (PC Game)
ในปจจุบันเกม PC ไดรับความนิยมสูงขึ้นเนื่องจากรูปแบบเกมที่สามารถเลนไดหลายคนในเวลา
เดียวกันและยังมีการจัดแขงขันระดับนานาชาติ เชน รายการ World Game Master Tournament ซึ่ง
ชวยสงเสริมใหผูบริโภคหันมาเลนเกมกันมากขึ้น และปจจัยอีกอยางคือการขยายตัวของรานใหบริการ
เกม โดยเกมพีซีที่ไดรับความนิยมอยางมากในขณะนี้คือเกม เถาแกนอย, The Sim2 และ Call of Duty
4 ซึ่งในปจจุบันเกมพีซีสามารถเลนทั้งในระบบเครือขายของตนเองหรือเลนผานอินเตอรเน็ตก็ได สําหรับ
เกมพีซีที่มียอดจําหนายมากที่สุดในโลกคือเกม The Sims ของคาย EA โดยมียอดจําหนายสูงถึง 17.6
ลานแผนทั่วโลก และเกมจากคาย Blizzard Entertainment ถึง 3 เกมคือ Diablo II, StarCraft และเกม
World of Warcraft III: Reign Of Chaos ติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรกของเกมที่มียอดขายสูงที่สุดใน
โลก นอกจากนั้ น เกมการศึ ก ษาก็ ยั ง มี แ นวโน ม เติ บ โตขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งพิ จ ารณาจากปริ ม าณเกม
การศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในทองตลาด
ตาราง 5-11

ประมาณการมูลคาตลาดเกมพีซี ในประเทศไทย ป พ.ศ.2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมพีซี (ลานบาท)
330
360
392
300
ที่มา: วิเคราะหและประมาณการโดยคณะทํางานจากขอมูลผูประกอบการและผูจําหนายแผนเกม
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แผนภาพ 5-7

แสดงมูลคาตลาดเกมพีซี ป 2546 - 2550

ลานบาท

Growth 10%
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ป

มูลคาตลาดเกม PC ในป 2550 คาดการณวาจะมีมูลคาประมาณ 431 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2549 ประมาณ 39 ลานบาท โดยประมาณที่การเติบโตรอยละ 10 ตอป ปจจัยอีกอยางที่สงเสริมใหเกม
PC มีมูลคาสูงขึ้นคือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอประชากรที่สูงขึ้น จากจํานวนประชากร 100 คนมี
คอมพิวเตอรใชเพียง 4.7 เครื่อง ในป 2549 เปน จํานวนประชากร 100 คนมีคอมพิวเตอรใช 6 เครื่องใน
ป 2550
6. เกมอาเขต (Arcade Game)
ตลาดของเกมอาเขตในป 2550 ไมแตกตางจากป 2549 มากนัก เครื่องเลนเกมประเภทนี้จะตั้งอยู
ตามหางสรรพสินคาและตามโรงภาพยนตร และแหลงชุมชนตางๆ โดยเปนเกมที่เลนงาย ใชเวลาในการ
เลนไมนานเพื่อรอเวลานั้นยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยสวนใหญเปนเครื่องที่ประกอบใน
ประเทศ โดยใชคอมพิวเตอรเปนตัวคุมควบ สวนเกมประเภทตูเกมที่นําเขาจากตางประเทศมีการแขงขัน
ที่สูงขึ้น โดยมีเกมใหมออกมาหลายเกม เชน Wangan Midnight Maximum Tune 3, Tekken 6 และ
Out Run นอกจากนั้นยังกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยการจัดแขงขันเกมตาง ๆ ขึ้นอีกดวย
ในปจจุบันเกมอาเขตไดพัฒนาจากเกมที่ตองสรางแผงวงจรหลัก (Main board) เฉพาะของแตละ
เกมซึ่งทําใหราคาคอนขางสูงและยากตอการแปลงมาลงบนเครื่องคอนโซล ทําใหเกมอาเขตรุนใหมที่จะ
ออกมาจะใชรูปแบบของเครื่องคอนโซลในการออกแบบ
ตาราง 5-12

ประมาณการมูลคาตลาดเกมอาเขตในประเทศไทย ป พ.ศ.2546 – 2550
2546
2547
2548
2549
มูลคาตลาดเกมอาเขต (ลานบาท)
1,200
1,320
1,450
1,600

2550
1,920

ที่มา: วิเคราะหและประมาณการโดยคณะทํางานจากขอมูลผูประกอบการและผูใหบริการเกมอาเขต
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แสดงมูลคาตลาดเกมอาเขต ป 2546 - 2550
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ตลาดของเกมอาเขตในป 2550 มีมูลคาประมาณ 1,920 ลานบาท โดยคาดการณอัตราการเติบโต
เฉลี่ยรอยละ 20 ตอป ซึ่งเกิดจากการที่เกมอาเขตที่ผลิตในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตูเกมที่
ผลิตในประเทศสวนใหญยังคงเนนลักษณะของเกมเลนไดงาย ใชระยะเวลาในการเลนสั้น และไมซับซอน
(Casual Games) ซึ่งตอบสนองตอผูที่เลนเกมทั่วไป (Casual Gamers) ซึ่งคาดวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป

5.2

มูลคาการผลิตผลงานดานเกมในประเทศไทย

คณะทํ า งานได ร วบรวมขอ มูล รายได ข องผู ป ระกอบการในกลุ มผู พัฒ นาเกมในประเทศไทย
(Game Development Studio) ซึ่งมีอยูประมาณ 27 บริษัท2 ซึ่งมีบริษัทเพิ่มจากป 2549 จํานวนถึง 10
บริษัท แบงตามประเภทเกมที่บริษัทตางๆ พัฒนาเปนหลักได โดยคณะทํางานไดรวบรวมขอมูลรายได
ของบริ ษั ท ดั ง กล า วทั้ ง จากแบบสอบถามและจากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ คื อ ข อ มู ล งบการเงิ น บริ ษั ท
กรมทะเบี ย นการคา กระทรวงพาณิ ช ย โดยสามารถสรุป รายได ผูป ระกอบการในกลุ มผู พัฒ นาเกม
เพื่อประมาณการมูลคาการผลิตเกมในประเทศไทยไดดังนี้

2

คณะทํางานรวบรวมรายชื่อผูประกอบการจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA: Thai Game Software Industry
Association) ประกอบกับการสอบถามผูประกอบการกลุมผูพัฒนาเกม และการรวบรวมขอมูลจากอินเทอรเน็ต และทําการแยกกลุม
ผูประกอบการตามเกมที่พัฒนาเปนหลัก
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ตาราง 5-13

ประมาณการมูลคาการผลิตเกมแบงตามประเภทของเกม (หนวย: ลานบาท)
ป 2547
ป 2548
ป 2549
ป 2550
ประเภทของเกม
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
มูลคา
%
เกมออนไลน
4
2
45
13
60
15
25
6
เกมมือถือ
5
3
18
5
30
7
55
12
เกมแฮนดเฮลด
5
3
8
3
12
3
80
17
เกมพีซี
60
30
75
22
105
25
120
26
เกมอาเขต
120
62
190
57
205
50
180
39
รวมมูลคา
194
100
336
100
412
100
460
100
(ลานบาท)
ที่ ม า: ข อ มู ล จากแบบสอบถามผู ป ระกอบการและข อ มู ล รายได จ ากงบการเงิ น บริ ษั ท กรมทะเบี ย นการค า กระทรวงพาณิ ช ย
คณะทํางานทําการแยกกลุมผูประกอบการตามเกมที่พัฒนาเปนหลัก

ในป 2550 มูลคาการผลิตเกมของไทยรวมทุกประเภทอยูที่ประมาณ 460 ลานบาท โดยเกมอา
เขตมีมูลคาการผลิตมากที่สุดประมาณ 180 ลานบาท หรือรอยละ 39 ของการผลิตเกมทุกประเภท โดย
เกมพีซีมีมูลคาการผลิตรองลงมาคือ 120 ลานบาท หรือรอยละ 26 ลําดับตอมาคือเกมแฮนดเฮลด มี
มูลคาการผลิตประมาณ 80 ลานบาท หรือรอยละ 17 โดยเกมมือถือมีมูลคาการผลิตประมาณ 55 ลาน
บาท หรือรอยละ 12 สวนเกมออนไลนมีมูลคาการผลิตเปนลําดับสุดทายที่ประมาณ 25 ลานบาท หรือ
รอยละ 6 ของมูลคาการผลิตทั้งหมด
จะเห็นไดวามูลคาการผลิตของเกมเกือบทุกประเภทมีอัตราสูงขึ้น สอดคลองกับจํานวนบริษัทที่
เพิ่มมากขึ้นมีเพียงมูลคาการผลิตของเกมออนไลนเทานั้นที่มีมูลคาลดลงจาก 60 ลานบาทในป 2549
ลดลงมาเหลือเพียง 25 ลานบาทในป 2550 ซึ่งอาจจะเกิดจากการแขงขันของเกมออนไลนที่สูงขึ้นและมี
การนําเขาเกมออนไลนจากตางประเทศมากขึ้นดวย จึงทําใหบริษัทของคนไทยไมสามารถที่จะแขงขันใน
เกมประเภทนี้ ที่ ต อ งใช เ งิ น ลงทุ นจํ า นวนมากในการพั ฒ นาเกม มูล ค า การผลิ ต เกมแฮนด เ ฮลด จ าก
ประมาณ 12 ลานบาท ในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 80 ลานบาทในป 2550 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นที่สูงเกือบ 7
เทา เนื่องจากบริษัทพัฒนาเกมในประเทศไทยไดที่รับงานวาจางผลิต (Outsource) ในการผลิตเกมจําพวก
Nintendo DS จํานวนมาก โดยลูกคาสวนใหญมาจากอเมริกาและยุโรป สวนลูกคาจากประเทศญี่ปุนยังมี
ไมมากนักเนื่องจากติดปญหาในเรื่องของภาษาเพราะประเทศญี่ปุนจะตองผลิตเกมภาษาญี่ปุนเทานั้น
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มูลค า (ลานบาท)

แผนภาพ 5-9

สัดสวนมูลคาการผลิตเกมแบงตามประเภทของเกมในประเทศไทย ป 2547 – 2550

500
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15%

22%

30%
2547

เกมออนไลน

39%

336

2548
เกมมือถือ

2549
เกมแฮนดเฮลด

17%
12%
6%
2550

เกมพีซี

เกมอาเขต

มูลคาการนําเขา – สงออกของผลงานดานเกม

5.3.1 มูลคาการนําเขาเกมคอนเทนทของประเทศไทย
จากการศึกษามูลคาตลาดเกมในประเทศไทยขางตนพบวาตลาดเกมในประเทศไทยสามารถแบงได
เป น 2 ส วน คื อ เกมคอนเทนท ที่ ผลิ ตเองในประเทศและเกมคอนเทนท ที่ นํ าเข าจากต างประเทศ ซึ่ ง
คณะทํางานไดรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการทั้งที่เปนผูใหบริการเกมและผูพัฒนาเกมในประเทศไทย โดย
สามารถวิเคราะหและสรุปเปนมูลคาของเกมที่ผลิตเองในประเทศและเกมที่นําเขาจากตางประเทศไดดังนี้
ตาราง 5-14

สัดสวนของเกมนําเขาจากตางประเทศตอเกมที่ผลิตในประเทศไทย ป 2550
เกมที่นําเขาจากตางประเทศ เกมที่ผลิตเองในประเทศ
ประเภทของเกมที่ใหบริการ
%
(ลานบาท)
%
(ลานบาท)
เกมออนไลน
99%
2,935
1%
25
เกมมือถือ
70%
137
30%
58
เกมคอนโซล (Software)
100%
1,200
เกมแฮนดเฮลด (Software)
100%
370
เกมพีซี
80%
345
20%
86
เกมอาเขต
60%
1,152
40%
768
มูลคารวม
6,139
937
ที่มา: สัดสวนการนําเขาไดจากการสัมภาษณ Game Publisher และ Game Developer
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จากการสัมภาษณผูประกอบการพบวา เกมคอนโซล เกมแฮนดเฮลด เปนเกมที่มีการนําเขามาก
ที่สุดคือนําเขารอยละ 100 รองลงมาคือเกมออนไลน ที่มีสัดสวนการนําเขาที่รอยละ 99 เกมพีซีนําเขา
รอยละ 80 และเกมมือถือนําเขาประมาณรอยละ 70 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2549 เนื่องจากการแขงขันที่สูงขึ้น
และเกมจากตางประเทศมีราคาที่ถูกกวาเกมที่ผลิตในประเทศเพราะขายจํานวนมาก สวนเกมอาเขต
นําเขาประมาณรอยละ 60 โดยรวมมูลคาการนําเขาเกมคอนเทนทในป 2550 มีมูลคาสูงถึงระดับ 6,139
ลานบาท คิดเปนรอยละ 85 จากมูลคาตลาดรวมที่ประมาณ 7,076 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549
พบวาการนําเขาเกมมีมูลคาสูงขึ้นถึง 1,300 ลานบาท ในขณะที่มูลคาการผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 104 ลานบาท
5.3.2 มูลคาการสงออกเกมคอนเทนทของประเทศไทย
คณะทํา งานได พิจารณามู ล ค า การสงออกเกมคอนเทนทที่ ผลิ ต ในประเทศไทยจากจากการ
วิเคราะหและสรุปขอมูลกับผูประกอบการ ทั้งที่เปนผูใหบริการเกมและผูที่พัฒนาเกมในประเทศไทย โดย
สามารถสรุปเปนมูลคาการสงออกไดดังนี้
ตาราง 5-15

สัดสวนของเกมที่ผลิตเพื่อการสงออก และเพื่อจําหนายในประเทศ ป 2550
เกมที่ผลิตเพื่อจําหนาย
เกมที่ผลิตเพื่อสงออก
ในประเทศ
ประเภทของเกมที่ผลิต
%
(ลานบาท)
%
(ลานบาท)
เกมออนไลน
100%
25.0
เกมมือถือ
30%
16.5
70%
38.5
เกมแฮนดเฮลด
100%
80.0
เกมคอนโซล
เกมพีซี
70%
84.0
30%
36.0
เกมอาเขต
100%
180.0
มูลคารวม
180.5
279.5
หมายเหตุ: เกมคอนโซลปลายป 2549 มีการเริ่มผลิตในประเทศไทย
ที่มา: จากขอมูลและการสัมภาษณผูประกอบการกลุมผูพัฒนาเกม

เมื่อพิจารณาจากตาราง 5-16 จะพบวาในป 2550 มูลคาการสงออกเกมอยูที่ 180.5 ลานบาท
โดยเกมแฮนดเฮลดเปนการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 100 ประมาณ 80 ลานบาท และเกมพีซีสงออกรอย
ละ 70 หรือมูลคา 84 ลานบาท ขณะที่เกมมือถือมีการผลิตเพื่อสงออกรอยละ 30 เทานั้น หรือประมาณ
16.5 ลานบาท เมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บ การผลิตเพื่ อจํ าหนายในประเทศแล ว พบวาเกมอาเขตและเกม
ออนไลนเปนการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศรอยละ 100 โดยมีมูลคาการผลิตเกมอาเขต 180 ลาน
บาท และเกมออนไลน 25 ลานบาท โดยเกมมือถือมีมูลคาการผลิต 38.5 ลานบาท หรือรอยละ 70 และ
เกมพีซีนั้นเปนการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศนอยที่สุดที่รอยละ 30 หรือมูลคา 36 ลานบาท
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แผนภาพ 5-10

สัดสวนการนําเขา-สงออกของเกมในประเทศไทย ป 2550

สัดสวนการนําเขาและการผลิตเกมภายในประเทศ
ไทย ป 2550

ผลิตเอง
ภายในประเทศ
13%

นําเขา
87%
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สัดสวนการนําเขา-สงออกเกมของประเทศไทย
ป 2550
สงออก
3%

นําเขา
97%

บทที่ 6
ขอมูลดานบุคลากร
ของอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นและ
เกมไทย

บทที่ 6
6.1

ขอมูลดานบุคลากรของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทย

ความตองการบุคลากรของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม

ในปจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยดานแอนิเมชั่นและเกม มีผูประกอบการ
ดานแอนิเมชั่นรวม 60 ราย และเกม 52 ราย โดยมีบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพดานแอนิเมชั่น
1,525 คน และเกม 830 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 2,355 คน
จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทผลิตงานแอนิเมชั่นและเกมและจากแบบสํารวจ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท พบวา ยังมีความตองการจางงานของพนักงาน
ในตําแหนงงานตางๆ อยูบางแมในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวอยางในป 2550 โดยคณะทํางานได
ทําการจําแนกปญหาดานบุคลากรจากขอมูลการสัมภาษณผูบริหารของสถานประกอบการ โดย
ผลจากแบบสํารวจพบวาป ญหาสวนใหญที่ผูประกอบการพบมากที่สุดในเรื่ องของบุ ค ลากร
สามารถจําแนกไดดังนี้
ตาราง 6-1
แสดงปญหาดานบุคลากรของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม
ปญหาตัวบุคลากร
• ขาดความรู / ทักษะที่ใชในการทํางานที่มีคุณภาพ
• ขาดแรงจูงใจในการทํางาน
• รับจางทํางานนอกเวลา โดยใชโปรแกรมที่ไมมลี ิขสิทธิ์
• ขาดประสบการณตรงในการทํางาน
• ขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ
• ทัศนคติที่ไมดีของบุคลากรรุนใหมที่มีตอการทํางาน
• ขาดการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหทันกับ Software ที่พัฒนา
อยางรวดเร็ว
ปญหาดานการบริหารจัดการ
• การเปลี่ยนงานบอย (High Turnover Rate)
• การซื้อตัวบุคลากรจากบริษัทคูแขง
• บุคลากรตองทํางานหลายหนาที่ทําใหคุณภาพในการทํางานลดลง
• ไมสามารถหาบุคลากรตรงกับงานในลักษณะที่ตองการได
• บริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงานทําใหพนักงานลาออกหรือ
เปลี่ยนงานบอย
• การใชซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ทําใหลูกคาปฏิเสธงาน

Page 6-1

6.2

ความสามารถในการผลิตบุคลากรเพื่อเขาสูอุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษา
ในป 2549 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนดานดิจิทัลคอนเทนทจํานวน
12 สถาบั น และจากการสํ า รวจในป 2550 มีส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด สอน
หลักสูตรดานดิจิทัลคอนเทนทและดานที่เกี่ยวเนื่อง (เฉพาะดานศิลปะและออกแบบนิเทศศิลป)
เพิ่มขึ้นเปน 26 สถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 6-2
#
1

แสดงรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานดิจิทัลคอนเทนทในป 2550

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

2
3

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

4
5
6

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

8
9

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10
11

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียน

12

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
และเกม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
Bachelor of Arts in Interactive Design and Game
Development
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอารตส
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Technology in Computer Graphics and
Multimedia
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Arts in Multimedia Communication,
Design, Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเพื่อการ
ออกแบบ
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป

#

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตอ)

หลักสูตร
Bachelor of Arts in Visual Communication

13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Fine Arts in Multimedia Design
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

14

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16

มหาวิทยาลัยนเรศวร

17

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

19
20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21
22
23

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

24
25
26

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่น
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อ
นวัตกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสรางภาพเคลื่อนไหว
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต - มัลติมีเดีย
ศิลปบัณฑิต สาชาวิชามีเดียอารต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตรศิลป
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตรศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Fine Arts in Entertainment Media
(Animation)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยคณะทํางาน
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นอกจากนี้คณะทํางานยังไดรวบรวมขอมูลสถาบันที่มีการเรียนการสอนดานดิจิทัลคอน
เทนทในระดับอาชีวศึกษาในป 2550 พบวามีสถาบันอาชีวศึกษาจํานวน 9 แหง ที่เปดสอนวิชาที่
เกี่ยวของกับดิจิทัลคอนเทนทในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบรรจุอยูใน
หลักสูตรหรืสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ตาราง 6-3
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แสดงรายชื่อสถาบันอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เปดสอน
ดานดิจิทัลคอนเทนทในป 2550

สถาบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา แพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแกน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา หนองคาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฏรธานี

หลักสูตร
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก
คอมพิวเตอรกราฟก

ที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยคณะทํางาน

โดยจากจํานวนสถาบันการศึกษาที่เปดสอนในป 2550 ทั้งหมด 26 สถาบัน สามารถ
แบงเปนสถาบันการศึกษาจากภาครัฐ 15 สถาบัน โดยมีสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรดานดิจิทัล
คอนเทนท โ ดยตรง 5 สถาบั น ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันที่เปดหลักสูตรดานศิลปะและนิเทศศิลป 7 สถาบัน ไดแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ฯ ลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันที่เปดสอนทั้ง 2 หลักสูตร 3 สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ส ว นสถาบั น การศึ ก ษาจากภาคเอกชนมี ทั้ ง สิ้ น 11 สถาบั น แบ ง เป น สถาบั น ที่ เ ป ด
หลั ก สู ต รด า นดิ จิ ทั ล คอนเทนท โ ดยตรง 5 สถาบั น ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย
มหาวิทยาลัยเจาพระยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเอชียน
เปนสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรดานศิลปะและนิเทศศิลปอีก 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันที่เปดสอนทั้ง 2 หลักสูตร 3
สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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จากการศึกษาขอมูลของหลักสูตรในทุกสถาบันการศึกษาจึงกลาวไดวาในป 2550 นี้
มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนด า นแอนิ เ มชั่ น โดยตรงและที่ เ กี่ ย วข อ งในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง สิ้ น 33
หลักสูตร และระดับปริญญาโททั้งสิ้น 5 หลักสูตร สวนหลักสูตรดานการพัฒนาเกมโดยตรงมีอยู
เฉพาะในระดับปริญญาตรี โดยมีทั้งสิ้น 3 หลักสูตรเทานั้น
จํานวนบุคลากรผูสอน
สําหรับจํานวนบุคลากรผูสอนในสถาบันตางๆ นั้น ถาพิจารณาเฉพาะหลักสูตรที่ตรงกับ
เนื้อหาดานแอนิเมชั่นและเกมในขณะนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 284 คน โดยแบงเปนอาจารยประจํา
จํานวน 126 คน และอาจารยพิเศษจํานวน 158 คน คิดเปนสัดสวนอาจารยประจําตออาจารย
พิเศษ จํานวน 1:1.25 จากสัดสวนนี้จะเห็นไดวาหลักสูตรตางๆ ทั้งดานแอนิเมชั่นและเกมยังมี
ความจํ า เป น ต อ งอาศั ย อาจารย พิ เ ศษเป น จํ า นวนมาก โดยอาจารย พิ เ ศษที่ ทํ า การสอนนั้ น
สวนใหญจะมาจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ทํางานดานนี้
จํานวนบุคลากรในสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรดานแอนิเมชั่นและเกมโดยตรง แบง
ตามประเภทวิชาที่จัดการสอน *
อาจารยประจํา
อาจารยพิเศษ
ตําแหนง
จํานวน (คน)
สัดสวน (%)
จํานวน (คน)
สัดสวน (%)
Art & Design
35
28
41
26
Graphic
12
10
18
12
Animation & Interactive
32
25
49
30
Film & VDO
9
7
10
6
Sound Design
0
0
6
4
Programming
29
23
23
15
อื่น
9
7
11
7
รวม
126
158
100
100
ตาราง 6-4

* หมายเหตุ จํานวนบุคลากรในตารางไมรวมจํานวนอาจารยที่อยูในคณะหรือสาขาดาน Engineering และ Programming

แตอยางไรก็ตาม จากการสํารวจพบวาสถาบันการศึกษารอยละ 60 ไดมีนโยบายพัฒนา
บุคลากรในสาขาวิชาดานแอนิเมชั่นและเกมโดยการใหทุนอาจารยไปศึกษาตอในสาขาวิช า
ด านแอนิ เ มชั่น และเกมจากต า งประเทศ ทําใหอ นาคตแนวโนม ของอาจารย /ผูเ ชี่ ย วชาญใน
สถาบันจะมีจํานวนสูงขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาทุกสถาบันมีการวาจางผูเชี่ยวชาญใน
ดานแอนิเมชั่นและเกมจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ผู มี ป ระสบการณ ต รงในวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ผลดี ต อ นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นรู ทั ก ษะและพั ฒ นา
ความสามารถใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
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จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวของดานแอนิเมชั่นและเกมในปจจุบันมีทั้งสิ้น
ประมาณ 3,098 คน โดยแบงเปนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาตามปการศึกษา ดังนี้
ตาราง 6-5
ปที่จะจบ
การศึกษา
2550
2551
2552
2553
รวมจํานวน
นักศึกษาที่จบ
ในชวง 4 ป

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบหลักสูตรที่เกี่ยวของดานแอนิเมชั่นและเกม
พ.ศ. 2550 – 2553 *
จํานวนนักศึกษาที่จะจบ
จํานวนนักศึกษาที่จะจบ จํานวนนักศึกษาที่จะจบ
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
ดานแอนิเมชั่นโดยตรง
ดานเกมโดยตรง
ดานแอนิเมชั่นและเกม1
146
32
134
265
37
197
447
161
349
680
251
399
1,538

481

1,079

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากการแบบสอบถามสถาบันการศึกษา
หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาในตารางไมรวมนักศึกษาดาน Engineering และ Programming

จากการสํารวจพบวาจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบหลักสูตรที่เกี่ยวของดานแอนิเมชั่น
และเกมมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากทําใหผูประกอบการสามารถที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ตองตามความตองการของผูประกอบการไดมากขึ้นและทําใหนักศึกษาที่จะจบมา
ตองพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเหนือวานักศึกษาคนอื่นเพื่อที่จะใหตนเองไดรับการคัดเลือก
จากบริษัทที่สนใจ ซึ่งสิ่งนี้จะสงผลใหอุตสาหกรรรมมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

1

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานดานแอนิเมชั่นและเกม เชนดานศิลปะ ดานการออกแบบนิเทศศิลป ดานการออกแบบกราฟกส
วิทยาการประยุกตมัลติมีเดียแตไมรวมดานวิทยาการคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
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6.3 อัตราคาตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรม
ตําแหนงงานทางดานงานแอนิเมชั่น
ตาราง 6-6

อัตราเงินเดือนของ บุคลากรดานเทคนิค กลุมงาน Production Management
ในธุรกิจแอนิเมชั่น (ประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป)
ตําแหนง

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)
70,000-90,000
40,000-50,000
40,000-50,000
10,000-20,000
50,000-70,000

1. Executive Producer
2. Producer
3. Production Manager
4. Production Coordinator
5. Studio Supervisor

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากการสัมภาษณผูประกอบการ โดยเปนผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คน

ตาราง 6-7

อัตราเงินเดือนของ บุคลากรดานเทคนิค ในธุรกิจแอนิเมชั่น
(ประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป)
ตําแหนง

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)
Pre-Production

1. Art Director
2. Animation Director
3. Character Designer
4. Background Designer
6. Storyboard Artist
7. Animation Editor

40,000-60,000
20,000-40,000
20,000-40,000
20,000-40,000
25,000-40,000
25,000-40,000
Production

1. Layout artist
2. Animator
3. Modeler
4. Senior Animator
5. Clean-up / In between artist
6. Coloring artist
7. Background Coloring
8. Compositing & Render operator
9. Lighting Artist
10. Texture Artist
11. VFX Artist

2

30,000-40,000
25,000-40,000
30,000-40,000
40,000-50,000
10,000-15,000
20,000-40,000
20,000-40,000
30,000-40,000
N/A2
15,000 – 20,000
N/A

N/A = Not Available
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Post-Production
1. On-line Editor
2. Music Composer
- ละคร
- การตูน
3. Voicing (นักพากยมืออาชีพ)
4. Voicing (พากยโดยดารา /
นักแสดง)

30,000 - 40,000 / เดือน
50,000 / เพลง
10,000 / เพลง
1,500 / ตอน
50,000 – 200,000 / เรื่อง

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากการสัมภาษณผูประกอบการ โดยเปนผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คน

ตาราง 6-8

อัตราคาตอบแทนของบุคลากรชาวตางชาติในตําแหนง Script Writer และ
Editor ในธุรกิจแอนิเมชั่น (ประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป)

ตําแหนง
Script Writer และ Editor

ประเภทงาน
Long Form (TV series)
Short Form (Film)

คาตอบแทนเฉลี่ย (บาท)
50,000 / เดือน
100,000 – 300,000 / เดือน

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากการสัมภาษณผูประกอบการ โดยเปนผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คน

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของบุคลากรทางดานเกม
ตาราง 6-9

อัตราเงินเดือนของ บุคลากรดานเทคนิค กลุมงาน Production ในธุรกิจเกม
(ประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ป)
ตําแหนง

เงินเดือนเฉลี่ย (บาท)
Pre-Production

1. Game Designer
2. Game Mechanic
3. Concept Artist
4. Level & Mission Designer
6. 2D Artist/Interface Designer
7. Storyboard/Dialogue Writer

15,000 – 25,000
N/A
N/A
15,000 – 25,000
20,000 – 35,000
25,000 – 40,000
Production

1. Lead Programmer
2. Technical Art Director
3. Game Mechanic Programmer
4. 3D Graphic Programmer
5. A.I. Programmer
6. User Interface Programmer
7. Tools Programmer
8. Mission & Level Editor Programmer
9. Network, Client, Server Programmer
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20,000 – 45,000
20,000 – 30,000
15,000 – 35,000
N/A
15,000 – 30,000
N/A
10,000 – 30,000
15,000 – 45,000
15,000 – 30,000

10. Texture Artist
11. VFX Artist
12. 3D Modeler
13. Animator

15,000 – 20,000
N/A
20,000 – 35,000
10,000 – 20,000
Post-Production

1. Q.A. Team
2. Beta Tester
3. Game Master

10,000 – 25,000
N/A
N/A

ที่มา: คณะทํางานรวบรวมจากการสัมภาษณผูประกอบการ โดยเปนผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คน และ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย

6.4 การวิเคราะหปจจัยดานบุคลากรของอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาจํานวนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ตอจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูในหลักสูตรที่เกี่ยวของดานแอนิเมชั่นและเกม จะเห็นไดวาสัดสวนของอาจารยทั้งประเทศ
ยังมีจํานวนอยูนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของนักศึกษา ในขณะที่จํานวนนักศึกษามีแนวโนม
เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกๆ ป เปนเหตุใหสถาบันการศึกษายังขาดแคลนบุคลากรอยูมาก เกิดปญหา
สภาพคลองในการบริหารการศึกษา สภาพปจจุบันอาจารย 1 ทาน ตองรับผิดชอบการสอน
หลายวิชาและมีนักศึกษาจํานวนมาก บางวิชาอาจไมใชความถนัดหรือเปนวิชาที่อาจารยทานนั้น
เชี่ยวชาญอยู และอาจารยพิเศษสวนใหญยังขาดประสบการณในดานการสอน เนื่องจากวิชา
ตางๆ ที่เกี่ยวของดานแอนิเมชั่นและเกมสวนใหญเปนองคความรูใหม อาจารยพิเศษหลายทานได
เรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางานในบริษัท ซึ่งเปนลักษณะของความถนัด ทําใหขาด
หลักเกณฑหรือทฤษฏีที่ถูกตองอันจะเปนรากฐานที่ดีใหกับการพัฒนานักศึกษาอยางเขมแข็ง
ตอไปได ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่เปดหลักสูตรดานแอนิเมชั่นและเกมจะตองใหความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรผูสอนอยางเรงดวนเพื่อตอบสนองตอการเจริญเติบโตดานการศึกษา
ในการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ค ณะทํ า งานได พิ จ ารณาข อ มู ล ทั้ ง ด า นอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปการวิเคราะหปจจัยดานบุคลากรของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล คอนเทนท ออกเป น 4 ด านคื อ ดานผูเรียน ดานผู สอน ดานความพร อมของอุปกรณ
การเรียนการสอน และดานหลักสูตรการเรียนการสอน
6.4.1 ดานผูเรียน
• ปริมาณนักศึกษาที่จบมีคุณลักษณะตรงความตองการของอุตสาหกรรมมากขึ้น
• อุตสาหกรรมตองใชเวลาในการฝกคนกอนเขาทํางานในตําแหนงตางๆ นอยลง
อาจแคฝกฝนเพิ่มทักษะเล็กนอย
• คุณภาพมีการพัฒนาและมีใหเลือกมากขึ้น การแขงขันสูง สงผลใหคุณภาพ
บุคลากรดีขึ้นโดยรวม
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• อัตราการวาจางในอนาคตจะถูกลงเพราะมีจํานวนนักศึกษาจบมากขึ้นตอป
• สามารถตอบสนองอัตรากําลังที่ขาดอยูเปนจํานวนมากได เนื่องจากคนที่ทําใน
ชวงแรกๆ ไมไดจบมาดานแอนิเมชั่นและเกมโดยตรง แตมาจากสาขาอื่น ๆ
เชน ศิลปะออกแบบนิเทศศิลป วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร ซึ่งปญหานี้จะลดลง
• ลดต น ทุ น ในการพั ฒ นาคนในภาคอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท เ พราะ
สถาบันการศึกษาสามารถผลิตนักศึกษาออกมารองรับสวนนี้ไดมากขึ้น และมี
คุณภาพมากขึ้น
6.4.2 ดานผูสอน
• ปริมาณผูสอนที่จบมาดานนี้และมีความเชี่ยวชาญตรงกับเนื้อหาที่จะสอนมีนอย
• สถาบันการศึกษาตางๆ ไดเริ่มสงอาจารยไปศึกษาตอเพื่อใหอาจารยมีความรู
และมีความพรอมในการพัฒนาบุคลากรดานนี้มากขึ้น
• การมีอาจารยพิเศษมีขอควรระวังในเรื่องของมาตรฐานและหลักวิชาการสอน
โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู ความถนัดของอาจารยพิเศษ
แตละทาน จะมีลักษณะเฉพาะดาน ดังนั้นความตอเนื่องของความรูองครวมของ
หลักสูตรจะขาดหายไป
• ขาดบุคลากรผูสอนประจํา
• ความรูของอาจารยยังไมตรงกับความตองการและยังไมเพียงพอ
6.4.3 ดานความพรอมของอุปกรณ การเรียนการสอน
• การเรียนการสอนตองใชทุนสูงในเรื่องอุปกรณทั้ง Hardware และ Software
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในภาครัฐบาล อาจตองมีการสนับสนุนทุนดาน
อุปกรณอยางจริงจัง เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานไดจริงมากขึ้น
6.4.4 ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
• สถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ มี ก ารเร ง รั ด การเป ด หลั ก สู ต รเพื่ อ ให ทั น กั บ ความ
ตองการศึกษาดานดิจิทัลคอนเทนท ทําใหหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหมหลายหลักสูตร
มีโอกาสที่จะมีขอบกพรองสูง
• หลักสูตรการเรี ยนการสอนมี ความคล ายคลึ งกั นหลาย ๆ หลั กสูตร ทําให ขาด
ลักษณะเฉพาะหรือจุดเดน ซึ่งทางสถาบันการศึกษาจําเปนตองเรงพัฒนาใหมี
ความเดนชัดในดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหนักศึกษาที่จบออกมาในแตละปไมซ้ําซอน
กันอยูเพียงไมกี่ตําแหนงงาน เมื่อเขาสูอุตสาหกรรมและมีโอกาสหางานไดสูง
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บทที่ 7
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท
ในตางประเทศ

บทที่ 7

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทในตางประเทศ

7.1 ขอมูลประเทศผูนําดานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
7.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยูทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีมลรัฐ Alaska อยูทางตะวันตก
เฉียงเหนือของแคนาดา และ มีมลรัฐฮาวายอยูทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก มีเนื้อที่
ประมาณ 9,631,418 ตารางกิโลเมตร เปนประเทศที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย
และแคนาดา มีประชากรประมาณ 304 ลานคน มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ แคนาดา ทิศใต ติด
กับ เม็กซิโก ทิศตะวันออก ติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตก ติดกับ มหาสมุทร
แปซิฟก ลักษณะภูมิอากาศอากาศหนาว เวนแตในมลรัฐฮาวาย และมลรัฐ ประชากรสวนใหญมี
เชื้อชาติ คนผิวขาวรอยละ 81.7 รองลงมาเปนคนแอฟริกันอเมริกันรอยละ 12.9 ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ ใชสกุลหนวย
เงิน ดอลลารสหรัฐ (USD)
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศสหรัฐอเมริกา
อุ ต สาหกรรมแอนิ เ มชั่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก า 1นั้ น มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตรและบันเทิงอยางมาก โดยรูปแบบแอนิเมชั่นของสหรัฐฯ สามารถแบงได 2 รูปแบบ คือ
1) การตูนสั้น หรือ รายการโทรทัศนแอนิเมชั่น (Animation TV Series) ซึ่งถือเปนแอนิ
เมชั่นดั้งเดิมของสหรัฐฯ เชน การตูนของ Warner Brothers เปนตน
2) ภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่องยาว (Animation Feature Films) เชน ผลงานของ Walt
Disney หรือ Dreamworks Animation SKG เปนตน
โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตรแอนิเมชั่นของสหรัฐอเมริกา ไดแก
บริษัทคายภาพยนตรรายใหญ เชน Walt Disney, Dreamworks Animation SKG, Warner
Brothers และ Pixar Animation Studios ซึ่งถือวาเปนบริษัทที่ผลิตภายนตรแอนิเมชั่นที่ประสบ
ผลสําเร็จมากของโลก เปนตน
จากการสํารวจขอมูลโดย Nash Information Service มีการคาดการณวา ในป 2550
ตลาดภาพยนตรทั้งหมดในสหรัฐฯ ทุกประเภทจะมีมูลคา 1.64 แสนลานบาท โดยเปนมูลคาของ
ภาพยนตรประเภทแอนิเมชั่นประมาณ 2.1 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13 ของมูลคา
ตลาดทั้งหมด ดังนั้นจึงเปนที่คาดวาตลาดภาพยนตรแอนิเมชั่นจะยังคงสวนแบงในตลาดโดย
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 15
1

คณะทํางานไดเลือกอุตสาหกรรมภาพยนตรแอนิเมชั่นของสหรัฐอเมริกามาใชเปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญที่มีความชัดเจนและมีมูลคาตลาดที่สามารถสะทอนถึงสภาวะอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศสหรัฐฯ ในภาพรวมได
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แสดงสัดสวนมูลคาตลาดของภาพยนตรแอนิเมชั่นในอุตสาหกรรม
ภาพยนตรของสหรัฐ ป 2549-2550

Animation/Live Action
2.41%
Digital Animation
12.21%

Animation/Live Action
0.76%
Hand Animation 0.64%
Others 0.06%

Hand Animation 0.01%

Digital Animation
12.43%

Live Action 84.59%

Others 0.01%

Live Action 86.8%

ป 2006

ตาราง 7-1

ป 2007

แสดงสัดสวนมูลคาตลาดของภาพยนตรแอนิเมชั่นในอุตสาหกรรม
ภาพยนตรของสหรัฐ ป 2549-2550

ประเภทภาพยนตร
Live Action2
Digital Animation
Animation/Live Action
Hand Animation
Stop Motion Animation
Other
Total (Animation)* ไมรวม live action
Grand Total

มูลคา (ลานบาท)
ป 2549
290,043
48,581
8,251
2,179
322
21
59,333
349,397

ป 25501
142,746
20,424
1,221
10
N/A
12
21,655
164,413

สัดสวน (%)
ป 2549
84.59
12.21
2.41
0.64
0.09
0.06
15
100

ป 25501
86.8
12.43
0.76
0.01
N/A
0.01
13
100

1

หมายเหตุ ประมาณการจากขอมูลลาสุดในเดือนกรกฎาคม 2550
ที่มา: Nash Information Services, LLC. จาก www.the-numbers.com

จากการวิเคราะหโดย PricewaterhouseCoopers3 ในรายงาน Global Entertainment
Media Outlook ไดวิเคราะหการเติบโตของตลาดเกมในสหรัฐฯภายในป 2550-2554 วาจะมี
มูลคา 4.62 แสนลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตตอปเฉลี่ยรอยละ 6.7 โดยตลาดเกมออนไลน
และเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีการเติบโตมากที่สุด โดยเกมออนไลนมีมูลคาตลาดที่ 4.07
หมื่นลานบาทในป 2549 จะมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 1 แสนลานบาทในป 2554 ขณะที่มูลคาตลาด
เกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น 2 เทา จาก 1.84 หมื่นลานบาท ในป 2549 เปน 3.7 หมื่น
2

Live Action คือภาพยนตรแอนิเมชั่นที่มีคนเขารวมแสดง
PricewaterhouseCoopers คือบริษัทใหคําปรึกษาดานธุรกิจระดับโลก ที่ใหบริการดานการบัญชี ภาษี กฎหมาย การพัฒนา
องคกรดานตางๆ สินคาและผลิตภัณฑ การประกันภัย การลงทุน
3
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ลานบาท ในป 2554 อยางไรก็ตามอัตราการเติบโตดังกลาวยังมีขนาดไมมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเดียวกันนี้ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
สวนตลาดเกมประเภทคอนโซลและเกมแฮนดเฮลดจะเพิ่มขึ้นจากมูลคา 2.40 แสนลาน
บาท ในป 2549 เปนมูลคากวา 2.96 แสนลานบาท เนื่องจากไดมีการเปดตัวเครื่องเกมยุคใหม
จากคายตาง ๆ เชน Nintendo (Nintendo Wii และ Nintendo DS Lite), Sony Computer
Entertainment (Play Station 3) และ Microsoft (Xbox 360) เปนตน
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ที่มา: PricewaterhouseCoopers จากรายงานขาว Reuters (www.reuters.com) และ การวิเคราะหของคณะทํางาน

7.1.2 ประเทศญี่ปุน
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูดานฝงตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทร
แปซิฟก หมูเกาะญี่ปุนทอดตัวเปนรูปโคงเหมือนพระจันทรเสี้ยว โดยมีความยาวทั้งสิ้น 3,800
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เปนประเทศหมูเกาะ ประกอบดวยเกาะใหญนอยประมาณ 3,900
เกาะ พื้นที่รวมโดยประมาณ 377,915 ตารางกิโลเมตร โดยมีเกาะใหญที่สําคัญ 4 เกาะ คือ 1)
ฮอกไกโด 2) ฮอนชู 3) คิวชู 4) ชิโกกุ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขา โดยรอยละ 71
ของพื้นที่ทั้งหมดของญี่ปุนเปนภูเขา ญี่ปุนมีภูเขาไฟมากประมาณ 1 ใน 10 ของทั้งโลก โดยมี
ภูเขาฟูจิเปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ (3,776 เมตร) มีประชากรประมาณ 127 ลานคน เปน
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับที่ 10 ของโลก ความหนาแนนของประชากรมากเปน
อันดับ 4 ของโลก เทากับประมาณ 343 คน / ตารางกม. (ขอมูลจากรายงานขาว นสพ. Nikkei
Weekly วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549) ประชากรสวนใหญมีเชื้อชาติญี่ปุน นับถือศาสนาใหญๆ มี 2
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ศาสนา คื อ ศาสนาพุ ท ธ และศาสนาชิน โตมี ภาษาญี่ปุนเป น ภาษาราชการ มีเ มื องหลวงคื อ
กรุงโตเกียว (Tokyo) ลักษณะภูมิอากาศ มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน คือ ฤดู
ใบไมผลิ อากาศอบอุน ฤดูรอน อากาศรอนชื้นโดยมีชวงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในชวง
ตนฤดู เเละรอนจัดในชวงสิงหาคม-กันยายน ฤดูใบไมรวง อากาศอบอุน โดยมีพายุไตฝุนมาก
ในชวงเดือนกันยายน ฤดูหนาว อากาศหนาว มีหิมะตกโดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศ
และฝงทะเลญี่ปุน สวนทางใตและฝงมหาสมุทรแปซิฟก อากาศจะอบอุนกวา
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศญี่ปุน
ลักษณะของแอนิเมชั่นของญี่ปุนหรือที่ชาวญี่ปุนเรียกวา “อะนิเมะ” นั้นมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมซึ่งสะทอน
ความเปนชนชาติญี่ปุน อยางไรก็ตามแอนิเมชั่นของประเทศญี่ปุนไดกลายเปนตนแบบของ
แอนิเมชั่นและไดรับการยอมรับไปทั่วโลก หรือที่เรียกวา “Japanimation” โดยแอนิเมชั่นที่สราง
ชื่อเสียงใหเปนที่รูจักทั่วโลก คือ Ghost in the Shell (2538) และ Spirited Away (2546)
ซึ่งเรื่องนี้ไดรับรางวัล Golden Bear จากประเทศเยอรมนี ในป 2545 และไดรับรางวัล Oscar
ในป 2546
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มูลคาของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศญี่ปุน

มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของญี่ปุนตั้งแตป 2003-2006 อัตราการเติบโต
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ที่มา: Industry Report 2005, JETRO 2005, The Content Industry of Japan 2005 by DCAJ และ THINK Corp. (2007)

จากรายงาน Industrial Report โดย JETRO พบวาในป 2548 ตลาดแอนิเมชั่นของ
ญี่ปุนมีมูลคา 7.77 หมื่นลานบาท และมีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 8.5 หมื่นลานบาทในป 2549 ซึ่งมูลคา
หลักมาจากตลาด Software คือ Video และ DVD (3.27 หมื่นลานบาท) รองลงมาคือ รายการ
โทรทัศน (3.02 หมื่นลานบาท) และรายไดจากภาพยนตรเปนอันดับ 3 (1.08 หมื่นลานบาท)
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และอื่นๆ อีก 1.23 หมื่นลานบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของญี่ปุนยังสามารถรักษาสวน
แบงในตลาดโลกกวารอยละ 60
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของญี่ปุนมีความใกลชิดกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพและหนังสือ
การตูนที่เรียกวา “มังงะ” (Manga) เนื่องจากผลงานแอนิเมชั่นหลายเรื่องของญี่ปุนมีรากฐานมา
จากมังงะ โดยขอมูลจากการสํารวจของ THINK Corp. (2007) แสดงใหเห็นวาในป 2549
ตลาดมังงะของญี่ปุนมีมูลคา 1.66 แสนลานบาท ซึ่งมากกวาตลาดหนังสือการตูนของสหรัฐฯ 9
เทา โดยที่ตลาดของสหรัฐฯ มีมูลคา 1.85 หมื่นลานบาท
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ตลาดอุตสาหกรรมหนังสือการตูนของประเทศญี่ปุน

ในป 2006, มูลคาตลาดหนังสือการตูนของญี่ปุนมีขนาดใหญกวาตลาดหนังสือการตูน
ของสหรัฐฯ ถึง 9 เทา
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ที่มา: THINK Corp. (2007)

ดังนั้นแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิชั่นของญี่ปุนในอนาคตจึงมีโอกาสเติบโตขึ้นไดโดย
มีอุตสาหกรรมมังงะเปนปจจัยสนับสนุน
ส ว นอุ ต สาหกรรมเกมของประเทศญี่ ปุ น เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาดใหญ แ ละมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกมประเภทคอนโซล ประเทศ
ญี่ปุนกลาวไดวาเปนประเทศที่มีการบริโภคเกมคอนโซลมากที่สุดในโลก
จากรายงาน Industry Report: Japanese Video Game Industry 2550 โดย Japan
Economic and Trade Relation Office (JETRO) พบวา มูลคาของซอฟตแวรและฮารดแวรเกม
(เครื่องเลนเกม) ที่สงออกไปทั่วโลก ในป 2548 มีมูลคาตลาดรวม (การสงออกซอฟตแวรและ
ฮารดแวร) เฉพาะในตางประเทศ มีมูลคา 2.88 แสนลานบาท จากมูลคาตลาดทั้งหมด 4.08 แสน
ล า นบาท โดยการส ง ออกมากกว า ร อ ยละ 50 ส ง ออกไปที่ ส หรั ฐ อเมริ ก า ส ว นตลาด
ภายในประเทศญี่ปุนเองในปเดียวกัน มีมูลคาตลาดรวม (ซอฟตแวรและฮารดแวร) 1.49 แสน
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ลานบาท โดยตลาดเกมประเภท Handheld โดยเฉพาะเครื่องเลน Nintendo DS และ Play
Station Portable (PSP) มีการบริโภคที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 74 หรือมีมูลคาประมาณ 4.05 หมื่น
ลานบาท จากมูลคาตลาดเครื่องเลนเกมทั้งหมด 5.46 หมื่นลานบาท
จากการสํารวจขอมูลในป 2550 โดย Enterbrain Inc. และ Famitsu Marketing Data
Service พบวามูลคารวมตลาดภายในประเทศญี่ปุนทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร มีมูลคาประมาณ
2.55 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 6.8 หมื่นลานบาทจากป 2549 โดยมีมูลคาของซอฟตแวรประมาณ
1.40 แสนลานบาท และมูลคาของฮารดแวร 1.15 แสนลานบาท ซึ่งซอฟตแวร Nintendo Wii มี
ยอดการจําหนายสูงที่สุดกวา 13 ลานแผนทั่วโลก ขณะที่ฮารดแวร Nintendo DS ยังคงครอง
สวนแบงในตลาดเกมเปนอันดับ 1 ดวยยอดขายกวา 24 ลานเครื่อง ในป 25504
แผนภาพ 7-5

มูลคาตลาดซอฟตแวรและฮารดแวรเกมในประเทศญี่ปุน
มูลคาของตลาดอุตสาหกรรมเกมของญี่ปุนตั้งแตป 2003-2007
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ที่มา: Industrial Report: Japanese Video Game Industry, JETRO, 2007
www.gameindustry.biz และการวิเคราะหของคณะทํางาน

สวนตลาดเกมออนไลนนั้นมีการขยายตัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2550 มูลคา
ตลาดของเกมออนไลน ใ นญี่ ปุ น ประมาณ 3.7 หมื่ น ล า นบาท มี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2549
ประมาณ 1.54 หมื่นลานบาท ทําใหเริ่มมีการคาดการณวาในอนาคตเกมออนไลนจะเขามามี
บทบาทตอตลาดเกมในญี่ปุนมากขึ้น และกลายเปนคูแขงตลาดเกมคอนโซลรวมถึงแฮนดเฮลด
ซึ่งครองตลาดเกมของญี่ปุนมาโดยตลอด
4

ขอมูลจาก http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2008/080124e.pdf
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7.1.3 ประเทศฝรั่งเศส
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับชองแคบอังกฤษ
ประเทศเบลเยียม และลักเซมเบิรก ทิศตะวันออกติดกับเยอรมนี สวิตเซอรแลนด และอิตาลี
ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใตติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน อันดอรราและ
สเปน เมืองหลวงคือ กรุงปารีส ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปฤดูหนาวอากาศเย็น และฤดูรอน
อากาศอบอุน สวนภูมิภาคเมดิเตอรเรเนียน ฤดูหนาวอากาศไมเย็นจัด และฤดูรอนอากาศรอน
สามารถมีลม Mistral พัดผานจากทิศเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือไดเปนครั้งคราว มีพื้นที่
211,152 ตารางไมล หรือ 657,417 ตารางกิโลเมตร (รวมดินแดนโพนทะเล) มีประชากร 65
ลานคน มีภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาราชการ ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมัน
คาธอลิค ใชสกุลเงินยูโร (Euro)
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่ง เศสเป น ประเทศที่ มี ค วามก าวหน า ในอุ ต สาหกรรมแอนิเ มชั่น มากที่ สุ ด
ประเทศหนึ่งของโลก รูปแบบของแอนิเมชั่นที่สําคัญของฝรั่งเศส คือ รายการโทรทัศน รองลงมา
คือ ภาพยนตร โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศฝรั่งเศสไดรับการสนับสนุนอยางเปน
รู ป ธรรมจากรั ฐ บาลและหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยถื อว า เป น อุ ต สาหกรรมที่ ค วามสํ า คั ญ ต อ
ประเทศ
สําหรับกลุมธุรกิจ Broadcasting ดานรายการโทรทัศนนั้น รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
กํ าหนดให ผู ถายทอดสัญญาณ (Broadcasters)
โดยรวมถึงสถานีโทรทั ศ น ภาคพื้ นดิ น
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม และ Cable TV ทุกสถานี ตองมีการลงทุนเพื่อผลิตผลงาน
แอนิเมชั่นในสัดสวนที่แนนอนตอป โดยมีการทําขอตกลงกับ Le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเผยแพรสัญญาณโทรคมนาคม
โดยในป 2548-2549 มีการลงทุนรวมเปนเงินประมาณ 2.66 พันลานบาท และในป 2550-2551
มีมูลคาการลงทุนประมาณ 2.81 พันลานบาท
ในดานอุตสาหกรรมภาพยนตรและการผลิตภาพยนตร ไดมีการจัดตั้ง Centre National
de la Cinématographie (CNC) โดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากภาษีและรายไดจากการ
ฉายภาพยนตร แ ละโฆษณา ซึ่ ง หน ว ยงานนี้ เ ป น ผู ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น เงิ น ลงทุ น แก ผู ผ ลิ ต
แอนิเมชั่น และยังไดรับการสนับสนุนจาก La Compte de Soutien a l’industrie de
Programmes (COSIP) ในการเขาถึงแหลงเงินทุนอื่นๆ นอกเหนือจาก CNC ในการพัฒนา
ผลงานแอนิเมชั่นใหมๆ โดยในป 2548 COSIP ไดใหงบประมาณสนับสนุนเปนจํานวนประมาณ
1.33 พันลานบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการ Crédit d’Import โดยเปนการลดมาตรการและ
ขอจํากัดทางภาษีในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นซึ่งริเริ่มใน ป 2546 ในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ
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ขยายการสนับสนุนสูรายการโทรทัศนในป 2548 ซึ่งโครงการนี้สนับสนุนใหเกิดการไหลกลับการ
ผลิตแอนิเมชั่นภายในประเทศแทนที่การ Outsourcing การผลิตไปตางประเทศ
นอกจากหนวยงานดังกลาวแลวยังมี หนวยงาน Association Française du Cinéma
d’Animation (AFCA) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของฝรั่งเศส โดยทําหนาที่
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกการเผยแพรผลงานและจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับแอนิเมชั่น
จากการสํารวจโดย CNC พบวา ผลงานแอนิเมชั่นฝรั่งเศสไดรับการเผยแพรทาง
รายการโทรทัศนทั่วไป (Free TV) ในป 2550 เปนจํานวนประมาณ 203 ชั่วโมง (12,180 นาที)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสวนบุคคล (Private Channel) 81 ชั่วโมง (4,860 นาที) และ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม TNT (TNT Cable TV) 26 ชั่วโมง (1,560 นาที)
รวมทั้งหมดคิดเปน 314 ชั่วโมง (18,840 นาที) อยางไรก็ตามปริมาณดังกลาวลดลงจากป 2549
ประมาณ 81 ชั่วโมง
แผนภาพ 7-6

ปริมาณการออกอากาศผลงานแอนิเมชั่นทางโทรทัศนของฝรั่งเศส
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ที่มา: Centre National de la Cinematograhie (CNC), 2006 และ การวิเคราะหของคณะทํางาน
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7.1.4 ประเทศเกาหลีใต
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเสนขนานที่ 38 แบงกั้น
ระหวางสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลี
เหนือ) มีพื้นที่ 99,392 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี (1
ใน 5 ของไทย) มีประชากร 49 ลานคน มีเมืองหลวง คือกรุงโซล (Seoul) มีเมืองที่สําคัญ ปูซาน
แตจอน แตกู อินชอน และกวางจู ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท
สกุลเงินที่ใชคือวอน โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1,000 วอน ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ มีลักษณะ
ภูมิอากาศ มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว เดือน มิ.ย.- ส.ค. เปน
ชวงที่ฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ย -5 C ในฤดูหนาว และ 33 C ในฤดูรอน
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศเกาหลีใต
หนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมเกมของเกาหลีใต
คือ กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ซึ่งไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของทํา
หนาที่สงเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ไดแก
• Korean Game Industry Agency (KOGIA) หรือเดิมคือ Korea Game
Development and Promotion Institute (KGDA) ซึ่งทําหนาที่ เปนหนวยงาน
แกนหลั ก ในการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมเกมทั้ ง ทางด า นนโยบาย กฎหมาย
โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมของประเทศ
• Korean Culture and Content Agency (KOCCA) เปนหนวยงานที่สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการสรางสรรควัฒนธรรมและ
เนื้อหาของประเทศ (Korea Culture and Content) เพื่อเผยแพรไปทั่วโลก เชน
ภาพยนตร โทรทัศน การตูนแอนิเมชั่น เกม เปนตน โดยปจจุบันมีสํานักงาน
สาขาตั้งอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหราช
อาณาจักร
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ในปจจุบันรัฐบาลเกาหลีใตโดยหนวยงาน KOCCA
สรางสรรคของเกาหลีใตไว 9 ประเภท5 ไดแก

ไดจําแนกธุรกิจเชิง

1) Comic

2) Animation

3) License (Character)

4) Music

5) Mobile

6) Edutainment

7) Game

8) Movie

9) TV/Program

• Korean Software Industry Promotion Agency (KIPA) เปนหนวยงานซึ่งทํา
หนาที่สนับสนุนอุตสาหกรรม IT ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก โดยไดสนับสนุนทางนโยบาย การสรางความรวมมือ การ
พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่จําเปนตออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น จัดไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งของเกาหลี ใต โดยในป 2546 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในเกาหลีใต มีมูลค า
3,256 ล านบาท 6 และเพิ่มขึ้นเป นมู ล คา 10,656 ล านบาท ในป 2549 มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกวา
200% ในชวงระยะเวลา 3 ป
อยางไรก็ตามผลงานแอนิเมชั่นในเกาหลีใตยังเปนการรับจางผลิต (OEM: Original
Equipment Manufacturer) สูงถึงรอยละ 60 หรือมูลคาประมาณ 2,442 ลานบาท ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับสัดสวนผลงานที่เปนการรับจางผลิตกับผลงานที่เปนเจาของสิขสิทธิ์เอง (Own
IP Content) นั้น ถือวามีสัดสวนของงานรับจางผลิตลดลงมากถึงรอยละ 30 จากสัดสวนงาน
รับจางผลิตรอยละ 90 ในป 25467 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่รับจางผลิตผลงานใหกับเจาของงาน
จากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และยุโรปมาเปนเวลานาน จึงมีการพัฒนาฝมือในระดับสากลอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับการสนับสนุนอยางจริงจังจากทางรัฐบาล ไมวาจะเปนการสงเสริมดาน
เงินทุน และการออกมาตรการสนับสนุนผลงานแอนิเมชั่นเกาหลีใตที่เผยแพรในประเทศ ทําให
สัดสวนการบริโภคผลงานแอนิเมชั่นที่เปน Local Content ในประเทศเกาหลีใตเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ ปจจุบันมีการรวมผลิตผลงานในระดับมาตรฐานโลก กับคายภาพยนตรสําคัญ ๆ เชน
Dreamworks และ Disney
นอกจากอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นแลว ประเทศเกาหลีใตมีความโดดเดนในอุตสาหกรรม
เกม เนื่องจากรัฐบาลไดให การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมเปนหลั ก และเปนอุ ตสาหกรรมที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูง และรัฐบาลไดใหการสนับสนุนตอเนื่องมาเปนเวลานาน จึงทําให
5

ขอมูลจากเว็บไซต www.koreacontent.org โดย KOCCA
อัตราแลกเปลี่ยนที่ 37 บาท ตอ 1 USD
7
ขอมูลจาก KOCCA (Korea Culture & Content Agency) และเอกสารประกอบการนําเสนอ Country Report ในงาน
Asia/Pacific Regional Seminar on Animation Culture and Industry for Promotion of Cultural Diversity (Tokyo, Japan
16-18 Jul, 2008)
6
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อุตสาหกรรมเกมของประเทศเกาหลีใตมีความเขมแข็ง โดยรัฐบาลไดกําหนดเปาหมายที่จะเปน
ประเทศอุตสาหกรรมเกมขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของโลกภายในป 2553
ในปจจุบันประเทศเกาหลีใตไดกลายเปนประเทศผูสงออกเกมออนไลนไปทั่วโลก โดยใน
ป 2549 มูลคารวมของอุตสาหกรรมเกมเฉพาะภายในประเทศมีมูลคามากวา 1 แสนลานบาท
หรื อ คิ ด เป น ประมาณร อ ยละ 14.5 ของมู ล ค า อุ ต สาหกรรมเกมทั่ ว โลก โดยสั ด ส ว นของ
อุตสาหกรรมเกมออนไลนของประเทศเกาหลีมีสวนแบงในตลาดเกมออนไลนทั่วโลกประมาณ
รอยละ 30 โดยมีมูลคาประมาณ 6 หมื่นลานบาท นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของตลาดเกมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว โดยมีมูลคาประมาณ 1.4 หมื่นลานบาท นอกจากนี้มูลคาการ
สงออกของอุตสาหกรรมเกมในป 2549 ไดเพิ่มขึ้นที่มูลคามากกวา 2.58 หมื่นลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 23 จากป 2548
แผนภาพ 7-7
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and Employment by Dae-Je Chin, Korean Minister of Information and Communication
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7.2 ขอมูลประเทศอุตสาหกรรมที่ทําการคัดเลือก 6 ประเทศ
7.2.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศจีนมีประชากรรวมประมาณ 1,300 ลานคน โดยเปนผูที่อยูในชวงอายุ 15 - 45 ป
จํานวน 677 ลานคน หรือประมาณ 1 ใน 2 ของประชาการทั้งประเทศ 8 ซึ่งเปนชวงอายุที่มี
ศักยภาพในการบริโภค ทําใหปริมาณความตองการในการบริโภคผลงานดานดิจิทัลคอนเทนท
มีสูงมากและกลายเปนขอไดเปรียบทางการตลาดของจีน
ปจจุบันอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศจีนมีอายุกวา 82 ป9 โดยในป 2550 ประเทศ
จีนสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่นเปนระยะเวลารวมประมาณ 102,000 นาที (1,700 ชั่วโมง)
โดยผลงานแอนิเมชั่นสวนมากเปนภาพยนตรการตูนประเภท 2D แอนิเมชั่น ซึ่งแพรภาพทาง
สถานีโทรทัศน
อยางไรก็ตามขอมูลจากการสํารวจโดย State Administration of Radio, Film and
Television (SARFT)10 พบวาในปจจุบันผลงานแอนิเมชั่นที่เผยแพรในประเทศจีนจํานวน 2 ใน
3 มาจากผูผลิตตางประเทศ
แผนภาพ 7-8

อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศจีน

จากป 2004-2006 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของจีนขยายตัวขึ้นมากกวารอยละ 50
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ที่มา: www.chinadaily.com.cn, Hong Kong Trade Development Council และ การวิเคราะหของคณะทํางาน

8

ขอมูลจาก U.S.Census Bureau, International Data Base.
วิเคราะหขอมูลจาก Animation in Asia and the Pacific, Indiana University Press, ISBN: 0-253-34035-7
10
SARFT คือหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล ควบคุม สงเสริม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับภาพยนตร โทรทัศน วิทยุ ของประเทศจีน
9
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2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศจีนนั้นกลา วไดวามีความสําคั ญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน โดยไดมีการกําหนดไวใน Outline of the 11th Five-Year Plan for Cultural
Development (2549-2553) ซึ่งไดมีมาตรการในการสนับสนุนและยกเลิกภาษีเพื่อกระตุนใหเกิด
การสร า งผลงานแอนิ เ มชั่ น ในประเทศให ม ากขึ้ น รวมถึ ง มี ก ารประกาศข อ กํ า หนดให
สถานีโทรทัศนตองมีการออกอากาศการตูน แอนิเมชั่นทุกวัน อยางนอย 10 นาที และตองเปน
การตูนแอนิเมชั่นที่ผลิตในประเทศจีนเองในสัดสวนรอยละ 60 นอกจากนั้นทางรัฐบาลยังใหการ
สนับสนุนในดานการผลิตการตูนแอนิเมชั่นโดยใหเงินอุดหนุนระหวาง 4,880 บาท และ 7,290บาท
สําหรับทุกๆ นาทีที่สรางการตูนแอนิเมชั่น และจะสนับสนุนมากกวานี้ถาเปนการตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ
เนื่องจากในปจจุบั นอุต สาหกรรมแอนิ เมชั่นในประเทศจีนเกิดขึ้นจากการเปนแหลง
Outsourcing ของแอนิเมชั่นจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของจีนสราง
รายไดใหแกประเทศประมาณ 5.66 หมื่นลานบาท ในป 2547, 8.73 หมื่นลานบาทในป 2548
และมากกวา 1.33 แสนลานบาทในป 2549 โดยคาดวาในป 2550 จะมีสรางรายไดอยางนอย 5
แสนลานบาท
สวนอุตสาหกรรมเกมในประเทศจีนพบวามูลคาตลาดเกมในประเทศจีนใน ป 2006
เพิ่มขึ้นรอยละ 68 จากป 2548 โดยมีมูลคา ประมาณ 4.2 หมื่นลานบาท ซึ่งรอยละ 80 ของ
มูลคาดังกลาวเปนรายไดจากเกมออนไลน หรือประมาณ 3.3 หมื่นลานบาท และคาดการณวา
ภายในป 2554 จะมีมูลคามากกวา 1 แสนลานบาท โดยประมาณอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่
รอยละ 19
แผนภาพ 7-9
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ที่มา: www.nikopartnes.com, www.chinagamebiz.com, www.gamasutra.com และการวิเคราะหโดยคณะทํางาน
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ตลาดเกมออนไลนในประเทศจีนเติบโตมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาระบบ Broadband
Internet ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูในประเทศจีน
ปจจุบันอยูที่ประมาณ 200 ลานเครื่อง และมีจํานวนรานอินเทอรเน็ตและรานเกมทั่วประเทศ
ประมาณ 300,000 แหง โดยมีผูเลนเกมออนไลนอยูประมาณ 25 ลานคน
ตลาดเกมออนไลนของจีนในปจจุบันมีแนวโนมที่ผูผลิตจะผลิตเกมในประเทศเองมากขึ้น
โดยจากรายงานของ China Game Publisher Association HK ไดสํารวจรายชื่อเกมที่มีผูเลน
มากที่สุดในประเทศจีนซึ่งปรากฏวา เกมที่พัฒนาในประเทศจีนเอง ไดแก Fantasy Westward
Journey, Zhengtu Online เปนที่นิยมมากที่สุด ตามดวย Audition ซึ่งเปนเกมที่นําเขาจาก
ประเทศเกาหลี สวนเกมที่นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปกลับไมไดรับความนิยม
เท า ที่ ค วร และมี จํ า นวนผู เ ล น ที่ ล ดลงเรื่ อ ย ๆ โดยในป จ จุ บั น การนํ า เข า เกมออนไลน จ าก
ตา งประเทศเฉลี่ย อยู ที่ 10-20 เกมตอป เท านั้น ในขณะที่เกมออนไลน ที่ ผลิต จากบริษัท ใน
ประเทศมีมากถึงเกือบ 120 เกม โดยมีบริษัท The9, Shanda และ Netease ที่ครองสวนแบง
ตลาดเกมออนไลนถึง 70%
สว นตลาดเกมคอนโซลในประเทศจี น นั้น ตอ งเผชิ ญกั บ ป ญ หาเรื่องราคา เนื่ องจาก
รัฐบาลจีนกําหนดกําแพงภาษีการนําเขาในอัตราที่สูงมาก และเปนธุรกิจที่ผูคาสามารถทํากําไร
ไดนอย โดยเฉลี่ยแลวจะไดกําไรอยูที่ 370 บาท ตอการขายเครื่องเลน 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี
ปญหาเรื่องสินคาปลอมแปลง หรือสินคาผิดกฎหมายอีกมาก จึงทําใหมูลคาตลาดเกมคอนโซล
ในประเทศจีนไมสามารถระบุไดแนชัด
7.2.2 ประเทศอินเดีย
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศอินเดียมีประชากรรวมประมาณ 1,100 ลานคน มีประชากรมากเปนอันดับที่สอง
ของโลก โดยจากอัต ราการเกิ ดในปจจุ บันคาดวาจํานวนประชากรของประเทศอิ นเดี ยจะมี
จํานวนมากกวาประชากรของประเทศจีนภายใน 5-10 ปขางหนา ประเทศอินเดียมีภาษาหลักใช
พู ดถึ ง 16 ภาษา เชน ภาษาฮิ นดี ภาษาอั ง กฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอู รดู และมี ภ าษาถิ่ น
มากกวา 100 ภาษา ภาษาฮินดีถือวาเปนภาษาประจําชาติเพราะคนอินเดียกวารอยละ 30 ใช
ภาษานี้ดานเศรษฐกิจ อินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับที่สี่ของโลก โดยในปจจุบันประเทศ
อินเดียมีบทบาทอยางมากในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย
เปนแหลง Outsourcing ของอุตสาหกรรมนี้จากทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ไดมีนโยบายในการสราง
ผลงานดานดิจิทัลคอนเทนทของตนเองเพื่อสงออกในตลาดโลกโดยเฉพาะดานแอนิเมชั่น
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศอินเดีย
จากการสํารวจของ National Association Software and Service Company
(NASSCOM) ป 2551 ไดประมาณการมูลคาของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในอินเดียในป 2550 มี
มูลคากวา 1.92 หมื่นลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) อยูที่อัตรารอยละ 27
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และคาดวาจะมากกวา 4 หมื่นลานบาท ในป 2555 โดยมีภาพยนตรแอนิเมชั่นภายในประเทศ
จํานวน 85 เรื่องที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ และ 28 เรื่องอยูในระหวางการจัดทํา โดย
15 เรื่องคาดวาจะสามารถฉายไดภายใน 2 ปขางหนา
แผนภาพ 7-10 การเติบโตในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของอินเดีย

25

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของอินเดียจะมีมลู คากวา 2 หมื่นลานบาทภายในป 2010
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2006-2010 รอยละ 23.4
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ที่มา: NASSCOM: Animation and Game Industry in India 2007

2010

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของอินเดียนั้น สามารถแบงได 4 รูปแบบ ไดแก แอนิเมชั่นใน
รายการโทรทัศน ภาพยนตรแอนิเมชั่น Visual Effect และ VCD/DVD เมื่อวิเคราะหใน
รายละเอียดแลว พบวาในป 2549 ธุรกิจรายการโทรทัศนแอนิเมชั่นไดสวนแบงทางการตลาด
มากที่สุด คือ รอยละ 58 หรือประมาณ 5 พันลานบาท โดยภาพยนตรแอนิเมชั่นมีสัดสวนรอยละ
18 หรือประมาณ 1.57 พันลานบาท และ Visual Effect มีสัดสวนรอยละ 10 หรือประมาณ 877
ลานบาท สวน VCD/DVD มีสัดสวนรอยละ 14 หรือประมาณ 1.23 พันลานบาท อยางไรก็ตาม
ในอนาคตเชื่อวาแนวโน มอัตราการเติ บ โตของธุ รกิ จรายการโทรทั ศ น แอนิเมชั่นนา จะลดลง
เนื่องจาก การเติบโตของธุรกิจภาพยนตรแอนิเมชั่น และธุรกิจอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นของอินเดียยังใหการสนับสนุนทางดานภาษีเชน ยกเวนการจัดเก็บภาษี Hardware
และ Software สําหรับใชในงานแอนิเมชั่น การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได สําหรับ
บริษัทที่ผลิตแอนิเมชั่น เปนตน ทําใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในประเทศอินเดียเปนจํานวน
มากเชนกัน
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แผนภาพ 7-11 สัดสวนทางการตลาดของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในอินเดีย
จากมุมมองของผูผลิตผลงานแอนิเมชั่นในอินเดียคาดการณวาภายในป 2010 แอนิเมชั่นประเภท Fully Animated
Movies, Direct-to-DVD และ Visual Effect จะมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นทําให TV Broadcast Animation มีสัดสวน
ลดลง
2006
2010
Directto-DVD
14%
Visual Effect
10%

Direct-to-DVD
TV, Broadcast
15%
Visual Effect
41%
16%
Fully Animated
Movies
28%

TV, Broadcast
58%

Fully Animated
Movies
18%

รวมมูลคาทั้งหมด 8.77 พันลานบาท

รวมมูลคาทั้งหมด 2 หมื่นลานบาท

ที่มา: NASSCOM: Animation and Game Industry in India 2007

นอกจากอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นแลว อุตสาหกรรมเกมก็เปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี
ความสําคัญ ตามการสํารวจของ NASSCOM (2008) ไดประมาณการเติบโตของอุตสาหกรรม
เกมในประเทศอินเดียตั้งแตป 2549-2553 ที่อัตรารอยละ 72.7 ตลาดเกมของอินเดียมีเพิ่มสูงขึ้น
เปนมูลคา 7.42 พันลานบาท ในป 2550 และคาดวามูลคาอุตสาหกรรมเกมในประเทศอินเดียจะ
เพิ่มเปน 3.71 หมื่นลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR) อยูที่อัตรา
รอยละ 5011
แผนภาพ 7-12 การคาดการณมูลคาการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมของอินเดีย
18

อุตสาหกรรมเกมของอินเดียจะมีมลู คากวา 15,700 ลานบาทในป 2010
โดยอัตราการเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2006 อยูที่รอยละ 72.7
15.7

16
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นอกจากการเปนแหลง Outsourcing ใหกับตางประเทศแลว ตลาดอุตสาหกรรมเกมของ
ประเทศอินเดียในปจจุบันมุงเนนไปที่การพัฒนาเกมในโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีมูลคาตลาดใน
ประเทศกวา ร อ ยละ 50 หรื อคิ ดเป นมู ล ค า 865.8 ล า นบาท (ป 2006) โดยคาดการณว า จะ
สามารถเติบโตไดถึงรอยละ 69-70 ตอป ซึ่งหมายความวาภายในป 2010 ตลาดเกมประเภทนี้
ของอินเดียจะมีมูลคาถึง 7.14 พันลานบาท
อยางไรก็ตามในอนาคตอุตสาหกรรมเกมประเภทอื่น เชน เกมคอนโซลและเกมออนไลน
ก็จะเติบโตขึ้นเชนกัน โดยคาดการณวามูลคาตลาดเกมออนไลนในประเทศอินเดียขยายตัวกาว
กระโดดจาก 196 ลานบาท ในป 2006 ไปสูมูลคาตลาดที่ 2,183 ลานบาท ในป 2010 สวนการ
ประมาณการมูลคาตลาดเกมคอนโซลในป 2010 นั้นอยูที่ 4,625 ลานบาท และเกมพีซี คาดวามี
อัตราการเติบโตอยูที่มูลคา 1,739 ลานบาท ซึ่งการเติบโตของเกมพีซีนั้น จะเปนลักษณะการ
เติบโตแบบถดถอย เนื่องจากการเติบโตของตลาดเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และเกมออนไลนจะ
แยงชิงสวนแบงทางการตลาดของเกมพีซี
7.2.3 ประเทศฟลิปปนส
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศฟลิปปนสประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญถึง 7,107 เกาะ ในอดีตเปนประเทศ
ภายใตการปกครองของสเปน โดยไดรับเอกราชเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2441
ปจจุบันมี
ประชากรรวมประมาณ 94 ลานคน โดยประชากรสวนใหญมีอายุ ระหวาง 0-20 ป อยูจํานวน
43.3 ลานคนคิดเปนรอยละ 46 จากจํานวนประชากรทั้งหมด12 แสดงใหเห็นวาภายในระยะเวลา
ไมกี่ปขางหนานี้ประเทศฟลิปปนสจะมีจํานวนประชากรในวัยแรงงานจํานวนมากซึ่งจะสงผลดีตอ
การพัฒนาบุคลากรในการแขงขันในอุตสาหกรรม ขนาดเศรษฐกิจวัดจากผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Products หรือ GDP) ป 2549 ประมาณ 1.1 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐฯ จากรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank
: ADB) พบวาภาวะเศรษฐกิจฟลิปปนสของป 2550 ขยายตัวถึงรอยละ 7.3 ชาวฟลิปปนสสวน
ใหญพูดภาษาอังกฤษไดดีมาก และมีความคลองตัวในการใหบริการ ทําใหฟลิปปนสกลายเปน
ศูนยกลางของธุรกิจรับจางบริการขามประเทศ (Business Process Outsourcing : BPO) เชน
บริการ Call Center หรือ Digital Content ใหกับบริษัทตางๆ ทั่วโลก ธุรกิจรับจางบริการขาม
ประเทศดังกลาวขยายตัวสูงถึงรอยละ 50 ในชวง 3 ปที่ผานมาสรางรายไดเขาประเทศถึง 200
พันลานบาท ในป 2550 13
The European Chamber of Commerce of the Philippines หรือ ECCP ไดตั้ง
คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน ชื่อ “IT Task Force Europe” เพื่อสงเสริมใหฟลิปปนส เปน
เปาหมายแรกของการรับจางบริการสําหรับบริษัทในยุโรปหลังจากที่ปจจุบันลูกคาหลักของ
ฟลิปปนสคืออเมริกาเหนือ ขณะที่ยุโรปยังมีนอยมาก และสวนใหญคืออังกฤษและไอรแลนด ซึ่ง
12
13

ขอมูลจาก U.S.Census Bureau, International Data Base.
ขอมูลจาก Board of Investment Thailand
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ใชภาษาอังกฤษอยูแลวสมาคมดังกลาวคาดวายุโรปมีความตองการใชบริการจากธุรกิจบริการ
ขามประเทศสูงถึง 1,739 พันลานบาท ในป 2550 และเพิ่มขึ้นเปน 1,924 พันลานบาท ในอีก 2
ปขางหนา จึงนับเปนโอกาสทางธุรกิจของฟลิปปนส สวนอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศ
ฟ ลิ ป ป น ส ดํ า เนิ น การมาเป น เวลากว า 20 ป แ ล ว ในฐานะเป น ประเทศที่ รั บ จ า งผลิ ต ผลงาน
แอนิ เ มชั่ น (Outsourcing)
จากต า งประเทศ นอกจากนี้รั ฐ บาลฟ ลิ ปปน สได กํ า หนดให
อุ ต สาหกรรมแอนิ เ มชั่นเป นหนึ่ง ในอุต สาหกรรมหลั ก ในแผนการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสรา ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศฟลิปปนส
ในป 2548 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศฟลิปปนสสรางรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 25
คิดเปนมูลคา 1,924 ลานบาท จากเดิมในป 2547 ที่มูลคา 1,480 ลานบาท และคาดการณวา
ตั้งแตป 2549-2551 จะมีมูลคาเพิ่มขึ้นที่ 2,405 ลานบาท 3,015 ลานบาท และ 3,700 ลานบาท
ตามลําดับ โดยมูลคาอุตสาหกรรมในประเทศฟลิปปนสเปนมูลคาที่เกิดจากการสงออกผลงานที่
เกิดจากการรับจางผลิต (Outsourcing) จากตางประเทศเปนสําคัญ
แผนภาพ 7-13 ประมาณการการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของฟลิปปนส
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของฟลิปปนสคาดการณวา จะเติบโตที่อัตรารอยละ 25 ตอป
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ที่มา: www.e-servicesphils.com, www.dexigner.com, www.newsbytes.com และ การวิเคราะหของคณะทํางาน

ประเทศฟ ลิ ป ป นส เ ปน ที่ รูจั ก ในธุร กิ จรั บ จ า งผลิ ต ผลงานแอนิ เ มชั่ น จากตา งประเทศ
เนื่องจากมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในเรื่องภาษา ความเขาใจในวัฒนธรรม
ตะวันตก และทักษะแรงงานที่มีความสามารถทางดานแอนิเมชั่น อีกทั้งยังไดรับความรวมมือ
จากบริษัทแอนิเมชั่นรายใหญจากตางประเทศเชน TOEI Animation จากประเทศญี่ปุนในการ
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ฝกอบรมและตั้งบริษัทในฟลิปปนส รวมถึงไดเปนผูผลิตผลงานใหกับ Walt Disney Pictures,
Hanna Barbera, Dreamworks และ Cartoon Network ซึ่งทําใหธุรกิจแอนิเมชั่นของฟลิปปนส
มีความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศฟลิปปนสตองเผชิญคูแขงจากประเทศจีน
และอินเดีย ซึ่งมีความสามารถในการผลิตที่สูงกวาฟลิปปนส และมีคาแรงที่ถูกกวา นอกจากนี้
นโยบายการสรางเนื้อหาแอนิเมชั่นของฟลิปปนสเองยังไมมีความแนชัด ซึ่งอาจทําใหฟลิปปนส
สูญเสียโอกาสในการแขงขันในอนาคตได และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดแคลน
บุคลากรการผลิตแอนิเมชั่นโดยตรง ซึ่งในปจจุบันมีจํานวน Animator ประมาณ 7,500 คน
เทานั้น
สวนอุตสาหกรรมเกมในประเทศฟลิปปนสปจจุบันฟลิปปนสมีโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน
กวา 35 ลานเครื่อง หรือเฉลี่ย 42 เครื่องตอประชากร 100 คน สวนอินเทอรเน็ต มีผูใชงานเฉลี่ย
5.3 คนตอประชากร 100 คน ถึงแมวาอัตราการใชอินเทอรเน็ตจะอยูในระดับต่ําแตพบวา
ประเทศฟลิปปนสเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดเกมออนไลนสูงมาก
โดยการเติบโตของตลาดเกมเริ่มตั้งแตป 2546 ในปจจุบันมีผูเลนเกมออนไลนทั่วประเทศ
ประมาณ 3.2 ลานคน และคาดวาจะมีอัตราสูงขึ้นถึง 11 ลานคนภายในป 2553 ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงการเติบโตอยางมากของตลาด
7.2.4 ประทศสิงคโปร
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศสิงคโปร มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเทากับจังหวัดภูเก็ตของไทย
มีประชากรรวมประมาณ 4.6 ลานคน อยูในวัยแรงงานรอยละ 65
แรงงานสวนใหญ คือ
ประมาณรอยละ 32 ประกอบอาชีพเฉพาะทาง (Professional and Technical Jobs) อีกรอยละ
17 อยูในภาคการผลิต (Manufacturing) รอยละ 15 เปนนักบริหารจัดการ (Administrative and
Managerial Jobs) รอยละ 12 อยูในภาคบริการ (Business Services) รอยละ 6 อยูในภาค
การเงิน (Financial Services) ที่เหลืออีกรอยละ18 ประกอบอาชีพอื่นๆ ประชากรรอยละ 60
เปนชาวจีน รอยละ 10 เปนชาวมาเลเซีย รอยละ 7 เปนชาวอินเดีย อีกรอยละ 23 เปน
ประชากรเชื้อชาติอื่นๆ ความหลากหลายของประชากรดังกลาวทําใหสิงคโปรมีภาษาพูดหลาย
ภาษา อาทิ แมนดาริน อังกฤษ มลายู และทมิฬ
สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความเทาเทียมกันระหวางนักลงทุนในและตางประเทศ อีกทั้งยัง
เปดกวางใหนักลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนได 100 % เกือบทุกสาขา แตอยางไรก็ตาม
ประเทศสิงคโปรมีขอกําหนดเรื่องการจางงานแรงงานตางชาติ โดยอนุญาตใหจางแรงงาน
(ยกเวนแรงงานจากประเทศ
ตางชาติไดเพียงรอยละ 5 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด
มาเลเซีย ฮองกง มาเกา เกาหลีใต และไตหวัน ที่สามารถจางไดถึงรอยละ 40) จึงเปนอุปสรรค
ตอธุรกิจที่จําเปนตองอาศัยแรงงานตางชาติในสัดสวนที่มากกวาที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะใน
ธุรกิจบริการที่มักมีการจางงานจํานวนมาก
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2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศสิงคโปร
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของประเทศสิงคโปรในป 2550 (รวมมูลคา
การบริโภคในประเทศและการสงออก) พบวา อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทมีมูลคา 5.42 หมื่น
ลานบาท 14 หรือคิดเปนรอยละ 3 ของมูลคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด โดย
มูลคาตลาดดิจิทัลคอนเทนทภายในประเทศมีมูลคา 3.1 หมื่นลานบาท หรือรอยละ 5 ของมูลคา
ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศ ซึ่งมูลคาดังกลาวไดลดลงจากป 2549
เนื่องจากในป 2550 มูลคาของงานโฆษณาและงานออกแบบกราฟกไมไดถูกนํามารวมไวใน
มูลคาดังกลาว ซึ่งหากนําขอมูลรูปแบบเดียวกันนี้มาเปรียบเทียบกับมูลคาของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนทในป 2549 จะเห็นไดวาอัตราการเติบโตระหวางป 2549-2550 มีอัตราการ
ขยายตัวมากกวารอยละ 7215
แผนภาพ 7-14 สัดสวนมูลคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสิคโปร
รวมมูลคาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง หมด
(พันลานบาท)

สัดสวนมู ลคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสิงคโปร

2007

55%

17%

2006

53%

17%

2005

51%

14%

12%

14%

9%

9%

14%

19%

3%

6%

7%

2004

47%

15%

10%

20%

8%

2003

46%

16%

10%

20%

8%

Hardware

Software

IT Services

Telecom Services

1,913

1,589

1,326

1,216

1,149

Content Services

ที่มา Annual Survey on Infocomm Industry for 2007, June 2008

แมวาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของประเทศสิงคโปรยังมีขนาดเล็กแตทวาบทบาท
เชิงรุกของรัฐบาลสิงคโปรในการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ทําใหประเทศสิงคโปรไดรับ
ความสนใจจากนัก ลงทุ น และผู ผ ลิต เกมจากต า งประเทศในการเข า มาลงทุ น และรว มทุ น ใน
ประเทศสิงคโปร เนื่องจากความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี เชน ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงรวมแลวมากกวา 10 Gbps ในการเชื่อมตอกับตางประเทศกวา 20
14
15

อางอิงจาก Annual Survey on Infocomm Industry for 2007, June 2008 (www.ida.gov.sg)
อางแลว ดู 14.
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ประเทศ รวมถึงการสงขอมูลผานโครงขายเคเบิลใตน้ําที่ความจุกวา 21 Tbps นอกจากนี้ยังเปน
ประเทศที่มีการปองกันเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาดีที่สุดในทวีปเอเชีย
ในดานการสนับสนุนทางธุรกิจนั้นหนวยงานรัฐที่มีบทบาทสําคัญคือ The Media
Development Authority of Singapore (MDA) ซึ่งกลาวไดวาเปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสื่อในดานตางๆ โดยไดมีการจัดทํา Media 21 Blueprint
ซึ่งมีเปาหมายใหสิงคโปรเปน “เมืองแหงสื่อบันเทิงระดับโลก (Global Media City)” ซึ่งมี
แอนิ เ มชั่ น และเกมเป น กลไกสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ไปสู เ ป า หมาย ซึ่ ง รั ฐ บาลสิ ง คโปร ไ ด ใ ห
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2.4 หมื่นลานบาทในการสรางอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนท ใ นประเทศ และให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต เกมรายละประมาณ
840,000 บาทในการพัฒนาเกมประเภท Casual Games เพื่อสรางและขยายตลาดในประเทศ
ซึ่งกอนหนานี้เปนเวลากวา 3 ป MDA ไดมีแผนงาน Digital Content Development Scheme
ในการสนั บสนุนภาคธุ รกิจใหริเ ริ่มพัฒนาแอนิเมชั่น 3D และเกมซึ่งสามารถนําไปสรางเปน
ผลิตภัณฑไดจริง ซึ่งบริษัทผูพัฒนาเกมนั้นสามารถนําผลงานที่คิดคนไดมายื่นของบประมาณ
สนับสนุนไดเพื่อนําไปใชในการผลิตเต็มรูปแบบหรือแมแตนําไปทดสอบตลาดเพื่อนําไปผลิตเต็ม
รูปแบบตอไป นอกจากนี้ MDA ยังไดเขารวมลงทุนในการผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น และ
แอนิเมชั่น TV Series กับบริษัทผูผลิตในประเทศเพื่อสนับสนุนการสงออกแอนิเมชั่น และชวย
การประชาสัมพันธและทําการตลาดใหแกบริษัทเหลานั้นในตางประเทศ ซึ่งสงผลใหสิงคโปรได
เขาไปมีสวนรวมในการผลิตแอนิเมชั่นใหแกประเทศเกาหลีใต เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา
เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทผูผลิตแอนิเมชั่นและเกมระดับโลกให
เขามาตั้งบริษัทในสิงคโปรได เชน Lucasfilm จากสหรัฐฯ Southern Stars จากออสเตรเลีย
และ Koei & Genki จากญี่ปุน รวมถึงไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัย Massachusetts
Institute of Technology (MIT) จากสหรัฐฯ ในการจัดตั้ง Singapore-MIT International Game
Lab (SMIGL) เพื่อเปนแหลงทดลอง ศึกษาคนควา วิจัยและเปนสถาบันพัฒนาวิชาการทางดาน
เกมในระดับสากลโดยเฉพาะ และไดมีโครงการที่เรียกวา Singapore-MIT GAMBIT Game Lab
ซึ่งพัฒนาเกมตนแบบออกมาใหไดประชาชนทั่วไปทดลอง โดยในชวงฤดูรอน 2007 มีจํานวน
เกมตนแบบเพื่อทดลองแลวประมาณ 6 เกม16

16

อางอิงจาก www.gambit.mit.edu/loadgame/index.php
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7.2.5 ประเทศมาเลเซีย
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศมาเลเซีย มีประชากรรวมประมาณ 4.6 ลานคน ในป 2550 มีจํานวนผูใชโทรศัพท
พื้นฐานทั้งสิ้น 4.3 ลานเครื่อง โทรศัพทเคลื่อนที่ 20 ลานเครื่อง คิดเปนสัดสวนรอยละ 84 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด สูงเปนอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากสิงคโปร
และผูใชอินเทอรเน็ตกวา 13.5 ลานคน มีผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers:
ISPs) 6 รายเครือขายดานโทรคมนาคมของมาเลเซียพัฒนารวดเร็วมาก ดวยเทคโนโลยีของ
ระบบดิจิตอล เสนใยนําแสง WiMAX ทําใหการใหบริการระบบโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ
สูง คณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมของมาเลเซียอนุญาตผูใหบริการอินเทอรเน็ตไร
สายความเร็วสูง WiMAX จํานวน 4 ราย ไดแก Bizsurf, MIB Comm, Redtone-CNX
Broadband และ Asiaspace Dotcom โดยบริษัทเหลานี้คาดวาจะลงทุนรวม 85.7 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเวลา 3 ปแรกของการเปดใหบริการ ที่สําคัญรัฐบาลมีเปาหมายใหสรางเครือขาย
ความเร็วสูง หรืออินเทอรเน็ตบรอดแบนดครอบคลุมรอยละ 75 ของประชากรทั่วประเทศใหได
ภายในป 2553
นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดตั้ง “ไซเบอรจายา (Cyberjaya)” ซึ่งกลาวไดวาเมืองแหงโลก
ไซเบอร อยูทางใตของกรุงกัวลาลัมเปอรและทางทิศตะวันตกของเขตปุตราจายา ตามโครงการ
“Multimedia Super Corridor” ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 750 ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนาให
เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีระดับสูง มีการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลก
และสงเสริมการลงทุนดาน Multimedia การคนควาและวิจัย (R&D Centers) ปจจุบันมี
สํานักงานใหญดานปฏิบัติการของบริษัทจากทั่วโลกที่เขามาตั้งฐานการผลิตหรือทําการคาใน
มาเลเซียเชน Microsoft ของสหรัฐฯ รวมถึงบริษัทคอมพิวเตอรชั้นนําจากญี่ปุน เกาหลี และ
ไตหวัน
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศมาเลเซีย
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ของประเทศมาเลเซียอาจกลาวได วาอยูในระยะเริ่มต น
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมใหมโดยมีอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมเปนกลไกสําคัญในการ
ผลักดันการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใหงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรม
สื่อสรางสรรค (Creative Media) ซึ่งสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนไดอยาง
มหาศาล โดยมีหนวยงาน MSC Malaysia ของรัฐบาลที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทางดาน ICT โดยใหการสงเสริม ใหขอมูล ความรู และอํานวยความสะดวก ใหกับ
บริษัทในประเทศและนักลงทุนตางชาติในการดําเนินธุรกิจทางดาน ICT โดยมีบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับ Creative Multimedia จํานวน 168 บริษัท โดยบริษัทในกลุมนี้คือบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจในดานแอนิเมชั่น โทรทัศนและภาพยนตร เพลง เกม และ Multimedia & Mobile Content
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MSC Malaysia ไดจัดตั้งหนวยงาน Multimedia Development Corporation (MDeC) มา
เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาและผลิ ต ผลงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แอนิ เ มชั่ น ภาพยนตร โทรทั ศ น แ ละ
Interactive Digital Media ซึ่งมีการใหทุนในการผลิตภาพยนตรและทีวีซีรียเรื่อง Saladin ซึ่งใช
เงินทุนในการผลิตและการตลาดประมาณ 10 Million Ringgit หรือประมาณ 100 ลานบาท โดย
มีกําหนดการฉายในป 2010 โครงการนี้ชวยใหพนักงานไมนอยกวา 400 คนในอุตสาหกรรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําภาพยนตรแอนิเมชั่น ทําใหอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นมีความพรอมใน
การทํางานในลักษณะนี้ในอนาคต และสามารถถายทอดใหกับนักศึกษาที่จะจบใหมในสาขาที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมจํานวนไมนอยกวา 2,000 คนตอป ขณะนี้ทางรัฐบาลไดเนนการสราง
แอนิเมชั่นที่เปนเนื้อหาของตนเอง (Own IP) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชาวมุสลิม เพื่อที่สามารถนําเนื้อหาไปใชในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน เกมคอมพิวเตอร เกมมือถือ
หนังสือการตูนและสินคาตางๆ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีทั้งจากผูบริโภคภายในประเทศ
และในกลุมประเทศอิสลามในแถบตะวันออกกลาง17
ตลาดเกมคอนโซลในมาเลเซียนั้นไมมีอยางเปนทางการเพราะไมมีตัวแทนจําหนายเครื่อง
เลนคอนโซลทั้งของคายโซนี่และคายไมโครซอฟต โดยเครื่องที่มีจําหนายเปนเครื่องที่มีการ
นําเขาอยางไมถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามตลาดเกมออนไลนกับมีการเติบโตอยางมาก
โดยเฉลี่ยมีการเติบโตประมาณ 18% มีบริษัทผูใหบริการเกมออนไลนจากประเทศไทยไดไปเปด
ดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ เกมออนไลน ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย เนื่ อ งจากการเติ บ โตของตลาดที่ สู ง กว า
เมืองไทย
7.2.6 ประเทศเวียดนาม
1) ขอมูลเบื้องตน
ประเทศเวียดนามมีประชากรรวมประมาณ 84.5 ลานคน เวียดนามเปนประเทศที่มี
เสถียรภาพทางการเมือง มีเอกภาพสูง เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม เปนองคกรที่มี
อํานาจ สูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียว ประเทศเวียดนามมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจในเชิงบวก
อยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรอยละ 8.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ 9 ป และมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยในชวง 5 ปที่ผานมารอยละ 7.5 ซึ่งถือวาสูงเปนอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากจีน
ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญคือการเติบโตของการลงทุนจากตางประเทศ การ
สงออกวัตถุดิบ (น้ํามัน กาซธรรมชาติ) สิ่งทอ เครื่องหนังและสินคาเกษตร ขณะที่การทองเที่ยว
และภาคบริการก็พัฒนาไปมากเปนที่สนใจของประเทศตาง ๆ ทั้งนี้ รัฐบาลไดพยายามปรับปรุง
แกไขกฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับขอกําหนดของ WTO (เวียดนามเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2549) มีการปฏิรูปและการปรับปรุงกลไกภาครัฐ อยางเรงรีบ พรอมทั้งได
พยายามศึกษาและเรียนรูประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากหลายประเทศ
17
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อุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ข องประเทศเวี ย ดนามเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว ตามอั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีสัดสวนเปน 0.4 % ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP)
และสามารถทํารายไดใหประเทศถึง 18,426 ลานบาท ในป 2550 รัฐบาลเวียดนามตั้งเปาหมาย
การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไวถึง 35–40% ตอปตอเนื่องตั้งแตบัดนี้จนถึงป 2553
(คศ.2010) โดยคาดวาจะมีรายไดระหวาง 3 หมื่นลานบาท-3.7 หมื่นลานบาทและจะทําให
เวียดนามเปน 1 ใน 15 ประเทศที่สงออกและรับจางผลิต (Outsourcing) ซอฟตแวรในตลาดโลก
ประเทศเวียดนามสงเสริมการลงทุนโดยจัดตั้งหนวยงานดานการลงทุนของนครโฮจิมินห
จะใหการสนับสนุนนักลงทุนตางชาติในดานการลดเวลาการขออนุญาตการลงทุนดวยมาตรการ
One Door Public Service One Stop Service E-Government การขออนุญาตการลงทุนผาน
ระบบออนไลนและการเปดการสนทนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางเอกชนและภาครัฐทาง
อินเทอรเน็ตตามโครงการ Business-To-Government (B2G)
2) ขอมูลเบื้องตนตลาดดิจิทัลคอนเทนทในประเทศเวียดนาม
เวียดนามเปนประเทศที่กําลังมีการพัฒนาตนเองทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดย
ประเทศเวียดนามไดมีความพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ใหเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมของชาติ โดยไดใหคํานิยามของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไวใน 6 สาขา หลัก
คือ e-Learning, Online Gaming, Content Developing for Internet, Mobile Digital Content,
Digital Libraries and Storing และ Digital Film and Multimedia โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นจะ
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนในเนื้อหาทั้ง 6 สาขา โดยในปจจุบันเวียดนามไดมีความสามารถใน
การเปนประเทศ Outsourcing ใหแก Wall Disney, EA, Nintendo และ Warner Bros. และมี
Animation Studio ประมาณ 50 แหง โดยอัตราการเติบโตในสวนของการรับงาน Outsourcing
คิดเปนรอยละ 25 ในปจจุบัน18 แตปริมาณการสรางเนื้อหาแอนิเมชั่นของตนเองยังนอยมาก
อยางไรก็ตามไดมีการคาดการณโดย International Data Group (IDG) Vietnam วาในอนาคต
ประเทศเวียดนามมีความสามารถที่จะสรางรายได 7.4 หมื่นลานบาท จากอุตสาหกรรมเกม
ออนไลน และมีรายไดรวมจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนททั้งหมด 2.22 แสนลานบาท
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7.3 การเปรียบเทียบศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนทไทยกับ 6 ประเทศ
ในการศึกษาศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยและประเทศที่มีความเปนไปไดใน
การเป น คู แ ข ง ในอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท อี ก 6 ประเทศ ได แ ก ประเทศจี น อิ น เดี ย
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม นั้นคณะทํางานไดใชขอมูลจากรายงานการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ World Competitiveness Report 2008-2009 ซึ่ง
รวบรวมโดยผูเชี่ยวชาญจาก The World Economic Forum และเก็บขอมูลจากประเทศจํานวน
143 ประเทศในโลก เปนเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะหขอมูลเนื่องจากเปนแหลงขอมูลที่ไดรับ
การยอมรับในระดับสากลและมีการใชดัชนีชี้วัด (Indicators) เชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative)
ที่เ ปน รู ป ธรรมและครอบคลุ ม ทุก มิติ ที่ เ กี่ ยวข อ งกับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ซึ่งคณะทํางานสามารถนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนทไดเชนกัน นอกจากนี้ขอมูลจาก World Competitiveness Report ยังถูกใชเปน
แหลงขอมูลอางอิงของนักลงทุนตางชาติในการตัดสินใจลงทุนในตางประเทศอีกดวย
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท ข องไทยและประเทศที่ นํ า มา
เทียบเคียง (Benchmarking) โดยวิธีการจัดอันดับ คณะทํางานไดคัดเลือกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชเปรียบเทียบและวิเคราะหโดยจาก 3 หมวด ไดแก
 ดัชนีชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐาน
 ดัชนีชี้วัดปจจัยสนับสนุน
 ดัชนีชี้วัดเรื่องนวัตกรรมและความเชีย่ วชาญทางธุรกิจ
โดยในแตละดัชนีชี้วัดนี้จะประกอบดวยปจจัยหลัก (Factors) และปจจัยยอย (Sub
Factors) ที่ใชพิจารณาความสามารถในการแขงขันของประเทศนั้นๆ ซึ่งผลจากการวิเคราะห
และเทียบเคียงทําใหไดการประเมินศักยภาพดานการแขงขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท
ไทยและอีก 6 ประเทศไดในหัวขอดังตอไปนี้
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7.3.1 ศักยภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมนวัตกรรม
เวียดนาม ฟลิปปนส

ไทย

อินเดีย จีน

มาเลเซีย

สิงคโปร

นอยที่สุด

มากที่สุด

การวิเคราะหพบวาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมนวัตกรรม
ของประเทศไทย มีความพรอมตอการแขงขันอยูในระดับนอย-ปานกลางเทานั้นซึ่งใกลเคียงกับ
ประเทศอินเดียและฟลิปปนส โดยการวิเคราะหในสวนนี้มาจากดัชนีชี้วัดดานโครงสรางพื้นฐาน
และดัชนีชี้วัดเรื่องนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจโดยใชปจจัยหลัก 2 ปจจัยในการ
วิ เ คราะห แ ละเปรี ย บเที ย บคื อ 1) ป จ จั ย ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 2) ปจจัยทางกลุมนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งภายในประกอบไปดวยปจจัยยอย
อีก 10 ปจจัยโดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง
การวิเคราะหเทียบเคียงศักยภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุม
นวัตกรรม

ตาราง 7-2

ตัวชี้วัด

ไทย

จีน

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

สิงคโปร

เวียดนาม

การลงทุนโทรคมนาคม

48

79

20

6

50

1

57

เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม

90

83

43

29

52

14

71

จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือ

72

90

115

56

84

15

114

จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต Broadband

94

49

92

51

96

22

79

การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีใน
ภาคธุรกิจ

61

46

26

21

49

13

54

กฎหมายสนับสนุนธุรกิจดานเทคโนโลยี

61

47

38

19

60

3

72

การลงทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ
ภาคธุรกิจ

54

24

29

18

47

10

42

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

55

53

57

33

89

2

75

การใชประโยชนทางสิทธิบัตร

69

54

57

6

68

11

88

การจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงโดยภาครัฐ

48

20

88

6

110

1

21

ที่มา World Competitiveness Report 2008-2009
* ตัวเลขในตารางแสดงลําดับที่จากประเทศจํานวน 143 ประเทศ โดยลําดับที่ 1 หมายถึงประเทศที่มีความพรอมตอการแขงขันสูงสุด
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จากข อ มู ล การเที ย บเคี ย งข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า ศั ก ยภาพของประเทศไทยด า น
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใกลเคียงกับประเทศอินเดียและมากกวา
ฟลิปปนส โดยที่ประเทศคูแขงที่สําคัญคือประเทศอินเดีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยประเทศ
ไทยมีขอไดเปรียบเรื่องการลงทุนดานโทรคมนาคมที่เปนรองจากประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และ
อินเดียตามลําดับ แตอยางไรก็ตามประเทศไทยเสียเปรียบเรื่องระดับเทคโนโลยีโทรคมนาคม
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต Broadband การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีในภาคธุรกิจ และการ
ลงทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของภาคธุรกิจ ซึ่งมีอันดับต่ําที่สุดใน 6 ประเทศ นอกจากนี้การ
ใชประโยชนทางสิทธิบัตรยังนอย เปนรองอันดับสุดทายจากประเทศเวียดนามเทานั้น
ดังนั้นในอนาคตจึงมีความเปนไปไดสูงวาประเทศฟลิปปนสและเวียดนามจะสามารถ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมนวัตกรรมใหกาวหนากวาประเทศ
ไทยไดโดยใชขอไดเปรียบดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีใน
ภาคธุรกิจ รวมถึงการลงทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของภาคธุรกิจ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ของประเทศ
7.3.2 ปจจัยดานศักยภาพของบุคลากร และการศึกษา
ฟลิปปนส
ไทย
เวียดนาม

นอยที่สุด

จีน

อินเดีย

มาเลเซีย สิงคโปร

มากที่สุด

การวิเคราะหพบวาปจจัยดานศักยภาพของบุคลากร และการศึกษาของประเทศไทย มี
ความพรอมตอการแขงขันอยูในระดับนอย-ปานกลางเทานั้น ซึ่งเทียบเทาประเทศฟลิปปนสและ
ใกลเคียงกับประเทศจีน โดยขอมูลในสวนนี้มาจากดัชนีชี้วัดปจจัยสนับสนุน โดยเลือกใชปจจัย
หลักดานการศึกษาและบุคลากรเปนหนวยหลักในการวิเคราะหเทียบเคียง ซึ่งจะประกอบไปดวย
ปจจัยยอยอีก 8 ปจจัย โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง
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ตาราง 7-3

การวิเคราะหเทียบเคียงศักยภาพของบุคลากรและการศึกษา

ตัวชี้วัด

ไทย

จีน

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

สิงคโปร

เวียดนาม

คาใชจายภาครัฐเพื่อการศึกษา

46

120

77

20

113

110

100

อัตราการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขึ้นไป

44

81

98

71

72

31

106

คุณภาพภาพระบบการศึกษา

53

27

37

18

46

2

120

คุณภาพการศึกษาดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

55

38

17

21

100

2

72

คุณภาพการศึกษาดานการ
จัดการ

49

74

12

23

31

7

120

มีหนวยงานใหบริการฝกอบรม
และวิจัย

58

39

32

27

51

13

76

การฝกอบรมบุคลากรอยาง
จริงจังและตอเนื่อง

51

42

34

20

30

3

72

ทักษะดานการใชภาษา *

48

37

14

15

18

5

N/A

19

ที่มา World Competitiveness Report 2008-2009 และ IMD 2007-2008
* ตัวเลขในตารางแสดงลําดับที่จากประเทศจํานวน 143 ประเทศ โดยลําดับที่ 1หมายถึงประเทศที่มีความพรอมตอการแขงขันสูงสุด

จากการเทียบเคี ยงศั กยภาพของบุ คลากรและการศึกษาแสดงให เห็ นว าประเทศไทยมี
ศักยภาพของบุคลากรและการศึกษาใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนสมากที่สุด โดยที่ประเทศคูแขงที่
สําคัญนอกจากประเทศฟลิปปนสแลว ยังมีประเทศจีน และในอนาคตประเทศเวียดนาม โดยประเทศ
ไทยมี ข อได เปรี ยบเรื่ องค าใช จ ายของภาครั ฐในการลงทุ นเรื่ องการศึ กษาเป นรองจากประเทศ
มาเลเซียเทานั้น และอัตราการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปยังเปนรองเพียงแคประเทศสิงคโปร
แตอยางไรก็ตามพบวาปจจัยยอยหนวยอื่นๆ ดานการศึกษาและบุคลากรประเทศไทยคอนขาง
เสี ยเปรี ยบอยู มากโดยเฉพาะเรื่ องของคุ ณภาพระบบการศึ กษา และการศึ กษาด านคณิ ตศาสตร
วิทยาศาสตรและการจัดการ รวมถึงการพัฒนาทักษะและตอยอดองคความรูตางๆ ภายในประเทศ
ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปไดวาการลงทุนดานการศึกษาของภาครัฐและจํานวนผูไดรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปมิไดสะทอนถึงคุณภาพของการศึกษาที่ควรจะเพิ่มขึ้น และใน
อนาคตมีความเปนไปไดวาประเทศฟลิปปนสอาจพัฒนาคุณภาพดานบุคลากรและการศึกษาได
ดีกวาประเทศไทยเนื่องจากความเขมแข็งเรื่องการฝกอบรม วิจัยและพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง
และตอเนื่อง และมีขอไดเปรียบเรื่องการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
19

คณะทํางานไดนํา The IMD World Competitiveness Yearbook 2007-2008 เปนเครื่องมือชวยวิเคราะหเรื่องทักษะการใช
ภาษาที่สนับสนุนการสรางการแขงขันของประเทศ โดยมีการจัดลําดับประเทศไทยอยูที่ 48 จากจํานวน 55 ประเทศ
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7.3.3 ศักยภาพของตลาดและปจจัยของธุรกิจที่เกี่ยวของ
เวียดนาม ฟลิปปนส

ไทย

จีน

อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร

นอยที่สุด

มากที่สุด

การวิเคราะหพบวาปจจัยดานศักยภาพของตลาดและปจจัยของธุรกิจที่เกี่ยวของของ
ไทย มีความพรอมตอการแขงขันอยูในระดับปานกลางซึ่งใกลเคียงกับประเทศจีน โดยขอมูลใน
สวนนี้มาจากดัชนีชี้วัดปจจัยสนับสนุนและดัชนีชี้วัดดานนวัตกรรมและความชํานาญดานธุรกิจ
โดยเลือกใชปจจัยหลักดาน 1) ประสิทธิภาพของตลาด 2) ความชํานาญดานตลาดการเงิน และ
3) ความชํานาญทางธุรกิจและนวัตกรรม มาใชวิเคราะหเทียบเคียง ซึ่งในปจจัยดังกลาวยัง
ประกอบไปดวยปจจัยยอยอีก 10 ปจจัย โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง
ตาราง 7-4

การวิเคราะหเทียบเคียงศักยภาพของตลาดและปจจัยของธุรกิจที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

ไทย

จีน

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

สิงคโปร

เวียดนาม

ขนาดของตลาดภายในประเทศ

23

2

4

35

33

53

42

ความเขมขนของการแขงขันของตลาดใน
ประเทศ

45

27

11

31

74

30

56

ความชํานาญของผูชื้อ

44

21

38

23

50

9

47

การเขาถึงแหลงเงินกู

44

99

42

15

89

11

91

การมีแหลงรวมลงทุน

53

49

27

18

77

12

59

ความเขมแข็งในการปกปองนักลงทุน

26

67

26

4

75

2

123

จํานวน Supplier ในทองถิ่น

25

18

4

16

77

44

79

สภาพการพัฒนา Cluster

31

19

24

13

56

3

25

ความชํานาญในกระบวนการผลิต

68

59

41

27

77

14

94

ความไดเปรียบในการแขงขันโดย
ธรรมชาติ

67

71

83

29

49

16

126

ที่มา World Competitiveness Report 2008-2009
* ตัวเลขในตารางแสดงลําดับที่จากประเทศจํานวน 143 ประเทศ โดยลําดับที่ 1 หมายถึงประเทศที่มีความพรอมตอการแขงขันสูงสุด
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จากการเทียบเคียงศักยภาพของตลาดและปจจัยของธุรกิจที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยมีศักยภาพของตลาดและปจจัยของธุรกิจที่เกี่ยวของใกลเคียงกับประเทศจีนสุด โดย
ที่ประเทศคูแขงที่สําคัญคือประเทศจีน และอินเดีย โดยประเทศไทยมีขอไดเปรียบเรื่องขนาด
ของตลาดและความเขมแข็งในการปกปองนักลงทุนซึ่งเปนรองจากจีนและอินเดีย และยังมีขอ
ไดเปรียบรองลงมาคือเรื่องการเขาถึงแหลงเงินกู จํานวน Supplier ในประเทศ และความ
ไดเปรียบในการแขงขันโดยธรรมชาติ
แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาปจจัยยอยหนวยอื่นๆ พบวา ความเขมขนของการตลาด
ในประเทศ ความชํานาญของผูซื้อ การมีแหลงรวมลงทุน และความชํานาญในกระบวนการผลิต
เมื่อเทียบกับประเทศที่เหลือแลวยังไมสนับสนุนความสามารถในการแขงขันไดอยางเต็มที่ โดยมี
ระดับศักยภาพใกลเคียงกับประเทศฟลิปปนสและเวียดนาม โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพการพัฒนา
Cluster ของไทยซึ่งมีความสามารถในการแขงขันนอยกวาประเทศเวียดนาม
จากขอมูลดังกลาวแมวาการวิเคราะหสรุปไดวาหากประเทศไทยจะพัฒนาศักยภาพของ
ตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวของใหเทียบเทาประเทศจีนและใกลเคียงประเทศอินเดีย จําเปนจะตอง
ยกระดับเรื่องตลาดการเงินและความชํานาญทางธุรกิจของประเทศใหเกิดความสามารถในการ
แขงขัน เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับวาสรางความสามารถในการแขงขัน
ใหแกอุตสาหกรรมฯ ไดรวดเร็วและเปนรูปธรรมที่สุด และถือวาเปนการใชนวัตกรรมเพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืนและ
มีประสิทธิภาพ
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7.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทกับตางประเทศ 10 ประเทศ20
ประเทศ
ภูมิภาค
จํานวนประชากร
(คน)
สัดสวนมูลคา
อุตสาหกรรมดิจทิ ัล
คอนเทนทตอ
GDP (รอยละ)
มูลคาเฉลี่ยตลาด
อุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่น (บาท)
มูลคาเฉลี่ยตลาด
อุตสาหกรรมเกม
(บาท)
จํานวนบุคลากรใน
อุตสาหกรรม(คน)
จํานวนผู
ประกอบการ
20

ไทย
เอเชีย

สหรัฐอเมริกา
อเมริกาเหนือ

ญี่ปุน
เอเชีย

เกาหลีใต
เอเชีย

จีน
เอเชีย

อินเดีย
เอเชีย

ฟลิปปนส
เอเชีย

สิงคโปร
เอเชีย

มาเลเซีย
เอเชีย

เวียดนาม
เอเชีย

65 ลาน

304 ลาน

127 ลาน

49 ลาน

1.3 พันลาน

1.1 พันลาน

94 ลาน

4.6 ลาน

25 ลาน

86 ลาน

0.17

11.12

3.0

3.0

6.5

0.5

4.92

5.70

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

5 พันลาน

6 หมื่นลาน

8.5 หมื่นลาน

1.06 หมื่นลาน

5 แสนลาน

1.9 หมื่นลาน

3.6 พันลาน

แอนิเมชั่น
และเกม
6.54 หมื่น
ลาน

ไมมีขอมูล

แอนิเมชั่นและ
เกม
1.84 หมื่นลาน

7 พันลาน

4.3 หมื่นลาน

1.8 แสนลาน

2,355

ไมมีขอมูล

>30,000

25,000

112

>1,800

>450

260

คณะทํางานรวบรวมและวิเคราะหจาก

1 แสนลาน 4.9 หมื่นลาน

7.42 พันลาน

ไมมีขอมูล

10,000

16,600

7,000

5,800

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

>5,000

300

50

>60

170

ไมมีขอมูล

1. Country Report: ASIA Pacific Regional Seminar on Animation Culture and Industry for Promotion of Cultural Diversity
2. Developing Digital Content Industry in Malaysia – Whitepaper by Malaysia Debt Venture Berhad
3. Japan International Content’s Festival official Guild Book
4. JETRO- Japan Economic Monthly, Industrial Report, June 2005
5. Piracy Study 2007, Business Software Alliance (BSA)
6. UNCTAD creative economy Report 2008
7. รายงานโครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการเปดเสรีการคาบริการโสตทัศนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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ประเทศ

มาตรการตางๆ
เกี่ยวกับนําเขา
ดิจิทัลคอนเทนท

Page 7-32

ไทย

ไมมี

สหรัฐอเมริกา

ไมมี

ญี่ปุน

ไมมีขอมูล

เกาหลีใต

จีน

แอนิเมชั่นทาง
โทรทัศนไมเกิน
รอยละ 55 ตอป
และทาง Cable
TV ไมเกินรอย
ละ 65

ภาพยนตร
ตางประเทศป
ละไมเกิน 20
เรื่อง สวนแอ
นิเมชัน่ ทาง
โทรทัศนไม
เกินรอยละ
40

อินเดีย
-ไมอนุญาตให
บริษัทตางชาติ
ที่ไมได
ดําเนินการอยูใ น
อินเดียประกอบ
กิจการรายการ
โทรทัศนทอ งถิ่น
(Free TV)
- สําหรับรายการ
โทรทัศนทาง
Cable TV
อนุญาตให
บริษัทตางชาติ
ถือหุนไดรอย
ละ 49 และตอง
บริหารจัดการ
โดยบริษัทของ
อินเดียเทานัน้
- สําหรับ
ภาพยนตร
รัฐบาลมี
นโยบายเก็บ
ภาษีเงินไดจาก
การฉาย
ภาพยนตร
ตั้งแตรอยละ
14 – 167 ของ
รายได ขึ้นอยู

ฟลิปปนส

ไมมี

สิงคโปร

ไมมี

มาเลเซีย

ไมมีขอมูล

เวียดนาม

ไมมีขอมูล

ประเทศ

ปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ (รอยละ)

หนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท

ไทย

สหรัฐอเมริกา

78

- Software
Industry
Promotion
Agency
(Public
Organizati
on) (SIPA)
- Board of
Investment
(BOI)
- Department
of Export
Promotion
(DEP)

20

ไมมีขอมูล

ญี่ปุน

เกาหลีใต

23

- Japan
Electronics
and
Information
Technology
Industries
Association
(JEITA)
- Computer
Entertainment
Supplier’s
Association
(CESA)
- Digital
Content
Association
of Japan
(DCAJ)

จีน

43

อินเดีย
กับการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการ
82

69

ฟลิปปนส

69

สิงคโปร

37

มาเลเซีย

เวียดนาม

59

85

- Korean Game
Industry Agency
- Shanghai
(KOGIA)
Multimedia
- Korean Culture
- The Media
Industry
and Content
- National
Association
- The Developmen
Agency
Association
(SMIA)
Animation t Authority of
(KOCCA)
Singapore
- Chinese Software and
Council of
- Korean Software
Service
(MDA)
State
the
Industry
Company Philippines - Singapore - Multimedia
Administrati
Promotion
Media Development
on of Radio, (NASSCOM)
(ACPI)
Agency (KIPA)
Fusion Corporation
Film and - Federation of - The Game
- Korean
Indian Development - Infocomm
Television
(MDeC)
information
(SAFT) Chambers of Association Development
Society
Commerce
- State
of the Authority of
Development
Singapore
Intellectual and Industry Philippines
Institute (KISDI)
(FICCI)
(IDA)
Property
(GDAP)
- Korea
Office
Foundation for
- Ministry of
International
Culture
Culture Exchange
(KOFICE)

ไมมีขอมูล
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บทที่ 8
บทวิเคราะห
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนทไทย
ดานแอนิเมชั่น
และเกม

บทที่ 8

บทวิเคราะหอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทย
ดานแอนิเมชั่นและเกม

National Association Software and Service Company (NASSCOM) ไดแบงตลาด
แอนิเมชั่นออกเปน 2 มุมมอง คือ มุมมองดานอุปสงค (Demand Perspective)1 และ มุมมอง
ดานผูผลิตแอนิเมชั่น (Animation Developers’ Perspective)2 โดยความตองการผลงาน
แอนิเมชั่นในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ในป 2006 มูลคาตลาดแอนิเมชั่น
ทั่ ว โลกมี มู ล ค า 2.18 ล า นล า นบาท มี อัต ราการเติ บ โตในระหว า งป 2006-2010 เฉลี่ ย ต อ ป
(CAGR)3 อยูที่รอยละ 7.7 ซึ่งจะทําใหมูลคาของตลาดดานอุปสงคนี้มีมูลคาสูงถึง 2.93 ลานลาน
บาท ในป 2010
แผนภาพ 8-1

ประมาณการความตองการของตลาดแอนิเมชั่นชวงป 2006-2010

World Animation Demand (NASSCOM)

CAGR = 7.7%

ในแงของการผลิตผลงานแอนิเมชั่น (Animation Developers’ Perspective) มูลคาการ
ผลิ ต รวมของโลกในป 2006 มี มู ล ค า ประมาณ 9.47 แสนล า นบาท โดย NASSCOM
ไดคาดการณวาภายในป 2010 ปริมาณการผลิตผลงานแอนิเมชั่นจะมีมูลคาสูงขึ้นเปน 1.37 ลาน
ล า นบาทตามความต อ งการของตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต อ ป (CAGR)
ที่ประมาณรอยละ 8.6 ในชวงป 2006-2010

1

Demand Perspective หมายถึง รายไดจากการขายการผลิตและใหบริการผลงานแอนิเมชั่นแกผูบริโภค
Animation Developers’ Perspective หมายถึง มูลคาที่เกิดขึ้นในการผลิตผลงานแอนิเมชั่นในมุมมองของผูผลิตแอนิเมชั่น
3
CAGR: Compound Annual Growth Rate หมายถึง อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป
2
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แผนภาพ 8-2

มูลคาการผลิตแอนิเมชั่นชวงป 2006-2010

World Animation Supply (NASSCOM)
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CAGR = 8.6%
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สําหรับอุตสาหกรรมเกมนั้น คณะทํางานไดพิจารณาขอมูลจาก Global Entertainment
& Media Outlook: 2006 – 2010 ซึ่งจัดทําโดย PricewaterhouseCoopers โดยมีการประมาณ
การณมูลคาอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ (Entertainment & Media: E&M) จากกลุมธุรกิจ E&M
รวม 7 กลุม ไดแก Internet Advertising, The Video Game, Casino and other related
gaming, The television distribution, Television Networks (Broadcast and Cable) market,
Film Entertainment Market, และ Record Music โดยมีการประมาณการไววาอุตสาหกรรม
E&M จะเติบโตสูงถึง 1.8 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 2010 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่
รอยละ 6.6
แผนภาพ 8-3

Global Entertainment & Media Industry

ที่มา: PricewaterhouseCoopers Global Entertainment & Media Outlook: 2006 – 2010
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ในรายงานดั ง กล า วยั ง ระบุ ว า ภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ก จะมี อั ต ราการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมเกมสูงสุดเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ Internet4, TV Distribution, Mobile Phone5,
Casino และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเลนเกม โดยอุตสาหกรรมวิดีโอเกมจะ
เติบโตสูงถึง 46,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 11.4 ทั้งนี้ ยังมีการ
คาดการณวาสาธารณรัฐประชาชาจีนจะมีการขยายตัวของตลาดสูงที่สุดในภูมิภาคและสามารถ
นําหนาประเทศญี่ปุนไดในป 20096
สําหรับอุตสากรรมซอฟตแวรเกมมีการประมาณการวาจะเติบโตสูงถึง 35,400 ลาน
เหรียญสหรัฐในป 2010 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 8.9 นับจากป 2005 ซึ่งจากตาราง 8-1
สามารถสรุปไดวามูลคาตลาดซอฟตแวรเกมในกลุม Console Online Game Software มีอัตรา
การเติบโตสูงสุดที่รอยละ 62.5 มูลคา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ Mobile Game
Software เติบโตที่รอยละ 31.2 มูลคา 6,500 ลานเหรียญสหรัฐ และซอฟตแวรเกมที่มีมูลคา
ตลาดสูงเปนอันดับสามคือ PC Online Game Software โดยคาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่
รอยละ 23.2 มูลคา 9,100 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ Console Game Software ยังมีสวนแบง
มูลคาตลาดสูงสุดที่รอยละ 32.2
ประมาณการมูลคาตลาดซอฟตแวรเกมป 2005 และป 2010
(หนวย: Billion USD)
ป 2005
ป 2010
Mobile Game Software
1.7
6.5
PC Online Game Software
3.2
9.1
Console Online Game Software
0.3
3.0
Handheld Game Software
3.8
2.7
PC Retail Game Software
3.1
2.7
Console Game Software
11.0
11.4
Total Value
23.1
35.4
ตาราง 8-1

CAGR7
31.2%
23.2%
62.5%
-6.8%
-2.7%
0.7%
8.9%

ที่มา: http://theschwartz.wordpress.com/

4

In 2005, the broadband universe totaled 187 million households, up from only 30 million in 2001. By 2010, there will
be 433 million broadband households globally.
5
Wireless telephone subscription will rise to 2.8 billion by 2010, adding one billion potential customers to mobile
content during the next five years.
6
ขอมูลจาก PricewaterhouseCoopers Global Entertainment & Media Outlook: 2006 – 2010
7
CAGR = Compound Annual Growth Rate
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8.1 ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการลงทุนดานแอนิเมชั่น
และเกมไทย
การวิเคราะหปจจัยตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการลงทุนดานแอนิเมชั่นและ
เกมไทยในการศึก ษาฉบั บ นี้ ไดพิจารณาทั้ง ที่เ ปนป จจัยพื้ น ฐานและป จจั ยสนั บ สนุน ของ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมไทย รวม 6 ดาน โดยไดศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบของปจจัยดานตาง ๆ ดังปรากฏตามตาราง 8-2
ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยและผลกระทบเชิง
บวกและเชิงลบ
ปจจัย
ผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงลบ
8.1.1 ดานเทคโนโลยี
ตาราง 8-2

- การพัฒนาและราคาที่ลดลงของ - ผู บ ริ โ ภคมี ท างเลื อ กในการ
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ ครื่ อ งมื อ บริโภคมากขึ้น เกิดลักษณะการ
บริโภคที่หลายหลายทั้งในแงของ
สื่อสาร
การพัฒนาของโครงสราง อุปกรณและเนื้อหา

- ผู ป ระกอบการต อ งประสบกั บ
สภาวะการแขงขันที่สูง ในขณะที่
ยั ง ขาดป จ จั ย สนั บ สนุ น ในการ
พัฒนาผลงาน อาทิ แหลงเงินทุน
สร า งความตื่ น ตั ว ให กั บ ซอฟต แ วร ลิ ข สิ ท ธิ์ บุ ค ลากรที่ มี
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูความสามารถตรง
อุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนท
- ผูบริโภคในประเทศหันไปบริโภค
- เกิดการขยายตัวของ
ผลงานจากต า งประเทศแทน
อุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะดานมูลคาการตลาดซึ่ง เนื่องจากผูประกอบการไทยยังไม
สามารถพั ฒ นาการผลิต Own-IP
เกิดจากการบริโภค
Product ไ ด ทั น กั บ ก า ร
(Consumption Perspective
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
Market Value)
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8.1.2 ดานขอกําหนดและมาตรการทางกฎหมาย
- ก า ร ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ยั ง
คอนขางยุงยาก8 และไมคอยจูงใจ
หรือไดประโยชนกับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กมากนัก

- การมีมาตรการทางภาษีที่
สนับสนุนธุรกิจ

- ผูประกอบการสามารถขอรับการ
สนับสนุนดานการยกเวนภาษี
นําเขาอุปกรณการผลิตบาง
รายการ

- การไมมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการจํากัด การเผยแพรผลงาน
ดิจิทัลคอนเทนทจากตางประเทศ

- ผูบริโภคมีผลงานคุณภาพสากล - ผลงานเชิงสรางสรรคดาน
ใหเลือกบริโภคได
แอนิ เ มชั่ น และเกมของไทยมี
า กว า
- ผูประกอบการกลุมผู จัดจําหนาย จุ ด เริ่ ม ต น และการพั ฒ นาช
9
และกลุมธุรกิจ Broadcast มีอิสระ ประเทศเจ า ของผลงาน การถื อ
และมีทางเลือกในการประกอบธุรกิจ ครองตลาดของผลงานตางประเทศ
อยางไมมีขอจํากัดยิ่งทําใหโอกาส
- สั ง ค ม มี ก า ร รั บ รู / เ รี ย น รู ของการทํ า ตลาดในประเทศของ
วัฒนธรรมตางชาติผานผลงานเชิง ผูประกอบการไทยนั้นยากขึ้น
สรางสรรคเชน ภาพยนตร
แอนิเมชั่นและเกมจากตางประเทศ - การไม มี ม าตรการในการจํา กั ด
การเผยแพร ผ ลงานต า งประเทศ
ตั้ง แต ร ะยะเริ่ ม แรก จะทํ า ให เ กิ ด
ปญหาและทําไดอยากในภายหลัง
ซึ่ ง ต อ งอาศั ย การทํ า ความเข า ใจ
และความร ว มมื อ จากทุ ก ฝ า ย
โดยเฉพาะผู ป ระกอบการกลุ ม
ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ยผลงานลิ ข สิ ท ธิ์
จากต า งประเทศซึ่ ง อาจได รั บ
ผลกระทบมากที่สุด

- มาตรการและกฎหมายกํากับ
การใชอินเทอรเน็ตและสื่อทาง
อินเทอรเน็ต

- เปนการริเริ่มการใชอินเทอรเน็ต - มาตรการดังกลาวไดผลในระยะ
อยางมีมาตรฐาน
สัน้ ๆ และในวงแคบ
- สามารถใช ข อบั ง คั บ ที่ มี ผ ลทาง - เป น การแก ป ญ หาที่ ป ลายเหตุ
กฎหมายกับผูที่กระทําความผิดได และอาจไมไดผลในหลาย ๆ กรณี
เชน การปดเว็บลามกอนาจารเว็บ
หนึ่ง ผูบริโภคก็ยังหาอีกเว็บหนึ่ง
แทนได
- ควรดําเนินการควบคูกับการใช
อิ นเทอร เน็ ตในทางที่ ถู กมากกว า
การที่ทําใหผูบริโภครูสึกวาเปนการ
จํากัดการใช และขาดอิสระในการใช

8
9

ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ
ประเทศเจาของผลงาน อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี และสหราชอาณาจักร
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8.1.3 ดานแหลงเงินทุน
- แหลงเงินทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐเปนหลัก

- มีแหลงเงินทุนที่ใหการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของผูประกอบการ
เชน เงินสนับสนุนแผนธุรกิจที่ชนะ
การประกวด เงินสนับสนุนเงินทุน
ใ น ก า ร อ อ ก ง า น แ ส ด ง สิ น ค า
ตางประเทศ เงินสนับสนุนการจัด
อบรมวิชาชีพระยะสั้น

- จํ า นวนเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ยั ง
คอนขางนอย
- การขอรั บ การสนั บ สนุ น ในบาง
โครงการมี ค วามซั บ ซ อ นและ
ยุงยาก
- การประชาสัมพันธถึงการเขาถึง
แหลงเงินทุนของภาครัฐยังนอยอยู

- ผู ป ระกอบการทั้ ง รายเล็ ก และ
ร า ย ใ ห ญ มี โ อ ก า ส ข อ รั บ ก า ร - การสนับสนุนจากภาครัฐนี้ทําได
สนั บ สนุน ได เท า เทีย มกั น เพราะ กับโครงการขนาดเล็ก แตสําหรับ
โครงการขนาดใหญ เชนการผลิต
ยึดถือผลงานเปนหลัก
ภาพยนตร แ อนิ เ มชั่ น ซึ่ ง ต อ งใช
- การขอรั บ การสนั บ สนุ น ในบาง งบประมาณสูงตอการผลิต 1 เรื่อง
โครงการ เชนการประกวดผลงาน นั้นยังไมมี
นั้ น ทํ า ได ง า ยกว า การขอรั บ การ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จากสถาบั น
การเงิน ซึ่งมีกฏระเบียบที่ซับซอน
และยุงยากกวา
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8.1.4 ดานหนวยงานภาครัฐ
- การมีหนวยงานเกี่ยวของหลาย
ห น ว ย ง า น ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิ
เมชั่นและเกม

- แสดงถึงความตื่นตัวของภาครัฐ
ใ น ก า ร ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
อุ ต สาหกรรมซึ่ ง สามารถสร า ง
มูลคาเพิ่มไดมหาศาล

- การที่ ห น ว ยงานต า งๆ ยั ง ไม มี
การรวมตั ว หรื อ มี ร ะบบที่ เ ป น
เครื อ ข า ยกั น และกั น อาจทํ า ให
ผู ป ระกอบการและนั ก ลงทุ น เกิ ด
- มีการสนับสนุนจากภาครัฐผา น ความสับสน
หลายๆ หนว ยงาน ทั้งในรูป ของ - ขาดความชั ด เจนในแง ข อง
เงิน ทุนสนับสนุน โครงการตา ง ๆ ภาพลักษณที่แสดงใหเห็นวามีการ
การจัดฝกอบรม การจัดงานแสดง สนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง
สิ น ค า แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล - ยั ง ขาดหน ว ยงานเจ า ภาพของ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนท ที่
เ ป น ห น ว ย ง า น ห ลั ก ใ น ก า ร
สนั บ สนุ น แบบครบวงจรที่ ทั้ ง ใน
เรื่องของการพัฒนาผูประกอบการ
การทํ า ตลาดต า งประเทศ การ
จัด หาแหล ง เงิน ทุน และการดูแ ล
เ รื่ อ ง ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่ เ ป น
ผลประโยชน
- อ า จ มี ค ว า ม ซ้ํ า ซ อ น ใ น ก า ร
ดํา เนิ น งานถ า ไมมี ก ารหารื อร ว ม
เพื่ อ วางแนวทางการดํ า เนิ น งาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมในลักษณะ
เครือขาย
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8.1.5 ดานการพัฒนาบุคลากร
- การขยายตัวของ
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนดาน
แอนิเมชั่นและเกม

- มี บุ ค ล า ก ร ป อ น เ ข า สู
อุ ต สาหกรรมลดป ญ หาการขาด
แ ค ล น บุ ค ล ก ร ดั ง เ ช น ใ น ยุ ค
เริ่มแรกของอุตสาหกรรม

- การขยายตัวอยางรวดเร็วในดาน
ปริ ม าณทํ า ให ด า นคุ ณ ภาพไม
สามารถตามทัน

- ข า ด แ ค ล น อ า จ า ร ย ผู ส อ น
- ผูที่สนใจเรียนดานนี้มีทางเลือก โดยเฉพาะอาจารย ป ระจํ า ที่ มี
มากขึ้น และมีโอกาสในการเขา ความเชี่ ย วชาญตรงสาขา ต อ ง
อ า ศั ย อ า จ า ร ย พิ เ ศ ษ ที่ เ ป น
เรียนไดงายขึ้น
- ผูประกอบการประหยัดทั้งเวลา ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
และตนทุนในการพัฒนาบุคลากร - ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ด า น นี้
เ พ ร า ะ มี ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า จํ า เ ป น ต อ ง ล ง ทุ น สู ง ห า ก
รับผิดชอบในสวนนี้
สถาบันการศึกษาไมมีกําลังในการ
- มี บุ ค ลากรที่ มี ฝ มื อ และจบตรง ลงทุนทั้ง Hardware และ Software
จะทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถฝ ก
สาขามากขึ้น
เรียนโดยการปฏิบัติจริงได
- อัตราคาจางในอนาคตมีแนวโนม
ลดลงเพราะมี ป ริ ม าณบุ ค ลากร - การเรงเปดหลักสูตรการสอนทํา
ใ ห ห ลั ก สู ต ร อ า จ ยั ง มี ค ว า ม
เพิ่มขึ้น
บกพร อ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
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8.1.6 ดานสภาวะตลาดปจจุบัน
- การละเมิดลิขสิทธิ์สินคาประเภท
แอนิเมชั่นและเกม

- ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคา - ภ า พ ลั ก ษ ณ ใ น เ ชิ ง ล บ ต อ
ละเมิดลิขสิทธิ์ไดในตนทุนที่ต่ํามาก ตางประเทศ
- ประเทศไทยเสียโอกาสเนื่องจาก
บ ริ ษั ท ที่ เ ป น ผู ผ ลิ ต สํ า คั ญ ใ น
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของ
โลก เชน Nintendo เลือกที่จะไม
- กระแสเงิ น สดสะพั ด ในระบบ ลงทุนในประเทศไทย
เศรษฐกิจจํานวนมาก
- มีการศึกษาที่บงชี้ว ารายไดจาก
การจําหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์มี
ความเกี่ ยวข องกั บเครื อข าย
มิจฉาชีพ

- ไม เ กิ ด ความเหลื่ อ มล้ํ า ในการ
บริโภค คือผูที่มีรายไดมาก-นอยมี
สิทธิ์เขาถึง Content ตางๆ ได
เหมือนกัน

- มูลคาตลาดที่มีอยูจริงอันเกิดจาก
การบริ โ ภคสิ น ค า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
มากกวารอยละ 70 ซึ่งเปนจุดออน
ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
- ความเสี่ยงของประเทศในการถูก
ตัดสิทธิ์ตาง ๆ ในเวทีการคาโลก
- ตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาประเทศ - เป น แหล ง รั บ จ า งผลิ ต งานให
ที่มีการจางงาน
ในแถบยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ และ ตางประเทศ
ญี่ปุน
คอนขางตอเนื่องเพราะอัตราคาจาง
ต่ํา เมื่อเทียบกับฝมือแรงงาน

- การเป นแหล งรั บจ างผลิ ตทํ าให
การพัฒนา Own-IP Content ทําได
ชา

- เกิดการแขงขันตัดราคาระหวาง
- การควบคุมตนทุนใหต่ําไดเปนขอ ผู ป ระกอบการไทยด ว ยกั น เอง
ไ ด เ ป รี ย บ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น สงผลใหคุณภาพผลงานลดลง เสีย
(Competitive Advantage) ของ ภาพลักษณตอผูวาจางตางประเทศ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทย และอาจสู ญเสี ยตลาดรั บจ างผลิ ต
ใหกับประเทศอื่น

สําหรับดานการลงทุนนั้น การลงทุนในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมในประเทศไทยยัง
ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นของประเทศ แตมีความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิ จที่เ ปนตัว บ งชี้ ถึ งโอกาสของการขยายตั วของการลงทุ นในอุ ตสาหกรรมนี้ เ พิ่ มขึ้น อาทิ
การรวมทุนกันระหวางบริษัทในประเทศ การจางงานจากตางประเทศทั้งในลักษณะของการ
Co-production และในปที่ผานมาเริ่มมีการลงทุนจากตางประเทศในการตั้งบริษัทลูกเพื่อผลิต
งานปอนใหกับบริษัทแมในตางประเทศ
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อยางไรก็ตาม ปจจัยความขัดแยงทางการเมืองไดสงผลใหนักลงทุนมีการชะลอการ
ตัดสินใจลงทุน ดังจะเห็นไดจากโครงการลงทุนจากตางประเทศที่ขอรับสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ปรับตัวลดลงถึงเกือบรอยละ 40 เมื่อ
เทียบกับการขอรับสงเสริมการลงทุนในปกอน10 สําหรับแนวโนมความสนใจของบริษัทตางชาติ
ในการเขามาขอรับสงเสริมการลงทุนในป 2550 ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งปจจัยภายนอก
ประเทศและภายในประเทศ
ปจจัยภายนอกประเทศ ไดแก แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศผูลงทุนราย
สําคัญ คือญี่ปุน สหรัฐ ยุโรป และประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชีย (สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน
และเกาหลีใต) รวมถึงแนวโนมตลาดการคาในภูมิภาคตางๆ ของโลก โดยในป 2550 เศรษฐกิจ
โลกอาจมีแนวโนมชะลอตัว อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศเกิดใหมในเอเชียมีแนวโนมที่จะ
เติบโตไดในอัตราที่ใกลเคียงกับในปนี้ จึงยังเปนที่คาดหมายไดวาการลงทุนในภูมิภาคเอเชียยังมี
แนวโนมที่นาจะเติบโตตอไปได
ปจจัยภายในประเทศ แมวาในดานปจจัยพื้นฐานระยะยาวไทยยังมีความนาดึงดูดตอ
การเขามาลงทุนตั้งฐานการผลิตของบริษัทตางชาติ ประกอบกับปจจัยที่สงผลในเชิงบวกดังที่
กลาวมาแลวในตารางขางตน แตปจจัยทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของ
ชาวตางชาติในระยะอันใกล เนื่องจากการลงทุนโดยตรงเปนการวางแผนเพื่อเปาหมายระยะยาว
นักลงทุนอาจยังรอคอยความชัดเจนทางการเมือง และความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจและ
การลงทุนของรัฐบาล ซึ่งทําใหปจจัยภายในประเทศจะเปนตัวแปรที่มีน้ําหนักตอการตัดสินใจ
ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ค อ นข า งมากท า มกลางการแข ง ขั น เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ตางประเทศในปจจุบัน
สํ า หรั บ การเสริ ม สร า งบรรยากาศการลงทุ น และความสามารถในการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม นอกจากปจจัยพื้นฐานในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมือง
นโยบายดานการเงินและกฎระเบียบที่มีความเปนสากล และโครงสรางพื้นฐานของประเทศแลว
ปจจัยที่สนับสนุนดานการผลิตโดยตรงก็มีความสําคัญมากเชนกันเนื่องจากสงผลโดยตรงตอ
คุณภาพของการผลิตงาน ปจจัยเหลานี้ไดแก การพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบสนองความ
ต อ งการของผู ป ระกอบการได จ ริ ง เมื่ อ จบการศึ ก ษา ไม ว า จะในระดั บ วิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังตองวางแผนการนําเขาบุคลากรที่มีความสามารถจากตางชาติ
โดยเฉพาะบุคลากรเฉพาะทางตาง ๆ ที่ยังขาดแคลนในประเทศไทย โดยภาครัฐตองใหความ
ช ว ยเหลื อ ในการอํ า นวยความสะดวกให ก ารนํ า เข า บุ ค ลากรจากต า งประเทศ ทั้ ง นี้
การแลกเปลี่ ย นองค ค วามรู ที่ เ กิ ด จากการทํา งานร ว มกั น ระหว า งบุ ค ลากรไทยและบุ ค ลากร
ตางประเทศนี้จะทําใหมีการถายทอดองคความรูในการผลิตผลงานที่ไดผลโดยตรง ปจจัยที่
10

รวบรวมจากขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย, การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศป 2550, กระแสทรรศนฉบับที่ 1910
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สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมมาก
ขึ้นคือระบบภาษีที่เอื้อตอการใหประเทศไทยเปนฐานในการลงทุน ซึ่งแรงจูงใจทางภาษีเปน
ปจจัยในระดับตนที่นักลงทุนพิจารณา

8.2 ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย
เพื่อใหการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของ
ไทย ครอบคลุมและสะทอนถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทย รวมทั้ง
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการการวางแผนเพื่อพัฒนาแกอุตสาหกรรมได คณะทํางานจึงใช
Diamond Model11 ซึ่งเปนกรอบแนวคิดการวิเคราะหการรวมกลุมอุตสาหกรรม โดย Professor
Michael E. Porter นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห ซึ่งจะสอดคลองกับแนวความคิดการยกระดับ
อุ ต สาหกรรมในยุ ค ป จ จุ บั น ที่ มุ ง เน น ให เ กิ ด การรวมกลุ ม เครื อ ข า ยอุ ต สาหกรรม (Cluster)
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยแนวคิดการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมนี้กลาวไดวาเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางความสามารถใน
การแขงขันและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดอยางเปนรูปธรรม
รูปแบบของ Diamond Model ที่ใชในการวิเคราะหประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 4
ประการ ไดแก
1) Context for Firm Strategy, Structure & Rivalry หมายถึง การวิเคราะหบริบททาง
ยุ ท ธศาสตร โครงสร า ง และคู แ ข ง เพื่ อ ให เ ข า ใจสภาพความเป น จริ ง ของธุ ร กิ จ /
อุตสาหกรรม รวมถึงความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
2) Factor Conditions หมายถึง การวิเคราะหองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่สนับสนุน
หรือสงผลกระทบตอการสรางความเขมแข็งของธุรกิจ/อุตสาหกรรม
3) Demand Conditions หมายถึง การวิเคราะหอุปสงคของตลาดหรือความตองการของ
ลูกคา
4) Related and Supporting Industries หมายถึง การวิเคราะหธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่
สนับสนุน สงเสริมหรือเชื่อมโยงกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ โดยรวม
ถึงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่กอใหเกิดหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรม
นั้นๆ ขึ้นดวย

11

ศึกษาและอางอิงจาก The Competitive Advantage of Nations โดย Michael E. Porter, Free Press, New York, 1990
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แผนภาพ 8-4

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยโดยใช Diamond

Context for
Firm Strategy
and Rivalry

Factor
(Input)
Conditions
+ ขอไดเปรียบเรื่องความคิดสรางสรรคและ
ทักษะทางศิลปะ
- ขาดแคลนบุคลากรดานบริหารจัดการ
- ความสามารถดานภาษาอังกฤษในการ
ทํางานยังไมเพียงพอ
- อุปสรรคในการเขาถึง แหลงเงินทุน/รวมทุน

+ การยายฐานการผลิตจากอเมริกา ยุโรปมาทวีป
เอเชีย
- การแขงขันดานราคาการผลิตในภูมภิ าค
- อุตสาหกรรมภายในประเทศยังเปนอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก
- การตัดราคาการผลิตจากผูรับงานอิสระ
(Freelancer)
- การทําการตลาดไมมีความเขมแข็ง
- อุปสรรคเรือ่ งมาตรการดานภาษีจากภาครัฐ

Related and
Supporting
Industries
+ ความพยายามรวมมือกันในกลุมผูผลิตแอนิเมชั่นดวยกัน
+ อุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตรคอ นขางมีความเขมแข็ง
+ การเกิดขึน้ ของอุตสาหกรรม Edutainment
- ขาดหนวยงานสนับสนุนเรื่องราคาซอฟทแวรและอุปกรณ
- สถาบันการศึกษาดานแอนิเมชัน่ ยังไมเขมแข็ง
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Demand
Conditions

+ ความตองการในการสราง Content ของ
ตัวเองใหมากขึน้
+ ความตองการแอนิเมชั่นทัง้ รูปแบบ 2D และ
3D อยางตอเนื่อง
- ขนาดของตลาดอยูในขั้นเริ่มตนเทานัน้

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย
จุดแข็ง
 การยายฐานการผลิตของบริษัทผูผลิตงานแอนิเมชั่นจากอเมริกา ยุโรปมาทวีป
เอเชีย
จุดออน
 การแขงขันดานราคาการผลิตของแตละเทศในภูมิภาค
Context for Firm
 ผูประกอบการอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นภายในประเทศยังเปนอุตสาหกรรมขนาด
Strategy, Structure
เล็ก
and Rivalry
 เกิดการตัดราคาการผลิตจากผูรับงานอิสระ (Freelancer) ทําใหเกิดปญหา
มาตรฐานคาจาง
 การทําการตลาดไมมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูประกอบการขนาด
เล็ก
 อุปสรรคเรื่องมาตรการดานภาษีจากภาครัฐที่ยังไมมีความชัดเจน และมีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไดงาย
จุดแข็ง
 ขอไดเปรียบเรื่องความคิดสรางสรรคและความสามารถทางศิลปะที่โดดเดนและ
แข็งขันได
จุดออน
Factor Conditions  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถดานการบริหารจัดการ สงผลใหเกิด
ปญหาความลาชาและความนาเชื่อถือของอุตสาหกรรม
 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานของแรงงานไทย ไมสนับสนุนใหเกิด
ความสามารถในการแขงขัน
 ไมมีแหลงเงินทุน หรือผูรวมลงทุนในประเทศ
ตาราง 8-3

Demand Conditions

Related and
Supporting
Industries

จุดแข็ง
 ผูประกอบการไทยมีความตองการในการสราง Content ของตัวเองใหมากขึ้น
 ตลาดมีความตองการในการบริโภคผลงานแอนิเมชั่นทั้งรูปแบบ 2D และ 3D
อยางตอเนื่องในภาคธุรกิจหลายตาง ๆ
จุดออน
 ขนาดของตลาดอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น และยังพึ่งพาการนําเขาแอนิเมชั่นอยูมาก
จุดแข็ง
 ความพยายามรวมมือกันในกลุมผูผลิตแอนิเมชั่นดวยกัน เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตรคอนขางมีความเขมแข็ง และมีความใกลชิด
กับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
 การเกิดขึ้นของธุรกิจ Edutainment จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ Local Content
อยางมีนัยสําคัญ
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จุดออน
 ขาดหนวยงานสนับสนุนเรื่องราคาซอฟตแวรและอุปกรณ ทําใหผูประกอบการ
ตองรับภาระตนทุนการผลิตคอนขางสูง
 สถาบันการศึกษาดานแอนิเมชั่นยังไมเขมแข็ง เนื่องจากหลายสถาบันการศึกษา
เพิ่งเริ่มกอตั้งหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษายังมีจํานวนจํากัด

แผนภาพ 8-5

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกมไทยโดยใช Diamond Model

Context for
Firm Strategy
and Rivalry

Factor
(Input)
Conditions
- ขาดแคลนบุคลากรดาน Programming และการ
จัดการ
- ขาดแคลนการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี
- ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได และนักลงทุนไม
เขาใจเรื่องอุตสาหกรรม
- ขาดผูเชี่ยวชาญดานตลาดและประชาสัมพัน ธ
- การใชภาษาอังกฤษในการทํางานยังไมมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรไทยไดเปรียบเรื่องความคิดสรางสรรค
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- ผูประกอบการสวนมากมีขนาดเล็กและกระจัด
กระจาย
- เกมในประเทศมาจากการนําเขาเปนสวนมาก
- ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟทแวรในการผลิตเกม
- ขอจํากัดเรื่องภาษี
+ การเกิดขึน้ อยางแพรหลายของเกมนินเทนโด DS
+ ราคาของเกมลดลงทําใหหาซือ้ งายขึน้

Related and
Supporting
Industries
- การรวมกลุมของอุตสาหกรรมยังไมมีความเขมแข็ง
- ขาดการสนับสนุนดานซอฟทแวรจากหนวยงานภาครัฐ.
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนือ่ ง หรือสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกมยังไมเดนชัด

Demand
Conditions
- การบริโภคซอฟทแวรเกมละเมิดลิขสิทธิ์ยังคง
แพรหลาย
+ ความตองการเกมประเภท Casual Game มี
มากขึ้น
+ แนวโนมการขยายตลาดออกไปตางจังหวัด
มากขึ้น
+ ชวงอายุของผูเ ลนเกมขยายวงกวางออกไป
มากขึ้น

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกมไทย
จุดแข็ง
 การเกิดขึ้นอยางแพรหลายของเกมนินเทนโด DS ทําใหผผู ลิตมีทางเลือกในการผลิต
เกมระหวาง Platform มากขึน้
 ราคาของเกมที่วางจําหนายในตลาดลดลงทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายและมากขึ้น
จุดออน
 ผูประกอบการสวนมากมีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย และมีการแขงขันภายใน
Context for Firm
กลุมธุรกิจคอนขางมาก
Strategy, Structure
 เกมในประเทศไทยมาจากการนําเขาเปนสวนมาก เนื่องจากลดภาวะความเสี่ยง
and Rivalry
เรื่องความนิยมของเกมและผลกําไร-ขาดทุน
 ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในการผลิตเกม โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูรับ
จางอิสระ (Freelancer) สงผลใหขาดความนาเชื่อถือ และไมเกิดการแขงขันอยาง
เปนธรรม
 ขอจํากัดเรื่องมาตรการภาษีและการลงทุนยังไมสนับสนุนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เปนคูแขง
จุดแข็ง
 ขอไดเปรียบเรื่องความคิดสรางสรรคและความสามารถทางศิลปะที่โดดเดนและ
แข็งขันได ซึ่งเปนความไดเปรียบโดยธรรมชาติ
จุดออน
 ขาดแคลนบุคลากรดาน Programming และการจัดการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพและการผลิตระดับสูง
Factor Conditions  ขาดแคลนการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี สงผลใหผูประกอบการตองพึ่งพา
เทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ
 ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได และนักลงทุนไมมีเขาใจเรื่องอุตสาหกรรม
เพราะวามีความแตกตางจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม และมองวามีความเสี่ยงสูง
 ขาดผูเชี่ยวชาญดานตลาดและประชาสัมพันธ ทําใหอุตสาหกรรมยังไมเปนที่รูจัก
 การใชภาษาอังกฤษในการทํางานยังไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การทํางานในระดับสากล เปนอุปสรรคตอการรับงานและสรางองคความรู
จุดแข็ง
 ความตองการเกมประเภท Casual Game มีมากขึ้น ซึ่งเกมประเภทนี้
อุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพในการผลิต
 แนวโนมการขยายตลาดออกไปตางจังหวัดมากขึ้น
 ชวงอายุของผูเลนเกมขยายวงกวางออกไป เปนการสรางทางเลือกของผูผลิตให
Demand Conditions
ผลิตเกมที่ตรงกับความตองการของตลาด และมีความหลากหลายมากขึ้น
จุดออน
 การบริโภคซอฟตแวรเกมละเมิดลิขสิทธิ์ยังคงแพรหลาย เนื่องจากสามารถหาซื้อ
ไดงาย มีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบ และกลายเปนวัฒนธรรมการบริโภคของ
คนไทยไปแลว
ตาราง 8-4
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Related and
Supporting
Industries

จุดออน
 การรวมกลุมของอุตสาหกรรมยังไมมีความเขมแข็ง
 ขาดการสนับสนุนดานซอฟตแวรจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การตอรองราคานําเขา และลิขสิทธิ์
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง/สนับสนุนอุตสาหกรรมเกมยังไมเดนชัดหรือเชื่อมโยง
กันอยางเปนระบบ

8.3 แนวโนมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทย
หากพิ จ ารณาจากมู ล ค า ตลาดในป 2550 ตามที่ ไ ด ก ล า วไว ใ นบทที่ 4 ที่ เ ติ บ โตขึ้ น
ประมาณรอยละ 12 นั้น ถือวาแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยยังอยูในเกณฑดี และมี
โอกาสเติบโตตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะผูประกอบการหลักของอุตสาหกรรมมีความเขมแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพงานจนมีศักยภาพอยูในระดับที่สามารถรับงานจากตางประเทศไดทั้งในลักษณะ
ของการรับจางผลิต Animation Film รวมไปถึงการรวมทุนกับตางชาติ และการสนับสนุนดาน
การสงออกผลงานดานดิจิทัลคอนเทนทไทยไปตางประเทศมากขึ้น
ตาราง 8-5

อัตราการขยายตัวของมูลคาตลาดแอนิเมชั่นในประเทศไทยป 2548 – 2550
2548
2549
2550
ประเภทผลงาน
มูลคา
มูลคา
มูลคา
อัตราการ
อัตราการ
อัตราการ
แอนิเมชั่น
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ขยายตัว*
ขยายตัว
ขยายตัว
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
Long Form Market
2,345
+8%
2,640
+13%
3,417
+30%
Growth
Short Form Market
47
+9%
50
+12%
40
-20%
Growth
CG Services & Post
1,450
+14%
1,840
+28%
1,620
-12%
Production Market
Growth
ประมาณการอัตราการ
3,842
+10%
4,530
+18%
5,077
+12%
เติบโตเฉลี่ย
ที่มา: Thai Digital Content White Paper 2007-2008: Animation & Game
*คณะทํางานเปรียบเทียบอัตราการเติบโตกับมูลคาตลาดเกมในป 2547 จากขอมูลแหลงเดียวกับที่มา
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คณะทํางานไดพิจารณามูลคาตลาดอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในชวง 3 ปตั้งแตป 2548,
2549 ประกอบกับตัวเลขแนวโนมการขยายตัวของตลาดที่เคยมีการศึกษาไวใน Thai Digital
Content White Paper 2007 โดยมีการประมาณการอัตราการเติบโตเฉลีย่ ตลอด 5 ปที่รอยละ
18 สําหรับในการศึกษาแนวโนมการขยายตัวอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในครั้งนี้ คณะทํางานได
ปรับหาคาเฉลีย่ อัตราการเติบโตจากป 2550 ถึง 2553 ทําใหไดอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ
15 และสามารถประมาณมูลคาตลาดแอนิเมชั่นของไทยในป 2550 – 2553 โดยมูลคาตลาดแอนิ
เมชั่นในป 2553 จะมีมลู คาเกือบ 8,000 ลานบาท
ตาราง 8-6

ประมาณการมูลคาตลาดแอนิเมชั่นในประเทศไทย ป พ.ศ.2549 – 2553
2549
2550
2551
2552
2553
มูลคาตลาดแอนิเมชั่น
4,530
5,077
5,840
6,715
7,722
(ลานบาท)

สําหรับอุตสาหกรรมเกม มูลคาตลาดหากพิจารณาจากมูลคาตลาดในป 2550 ตามที่ได
กลาวไวในบทที่ 4 ที่เติบโตขึ้นประมาณรอยละ 12 นั้น ถือวาแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่นไทยยังอยู ใ นเกณฑดี และมี โอกาสเติบ โตตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะผูประกอบการหลั กของ
อุตสาหกรรมมีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพงานจนมีศักยภาพอยูในระดับที่สามารถรับ
งานจากตางประเทศไดทั้งในลักษณะของการรับจางผลิตและการไดรับการสนับสนุนดานการ
สงออกผลงานดานดิจิทัลคอนเทนทไทยไปตางประเทศมากขึ้น
ตาราง 8-7

อัตราการขยายตัวของมูลคาตลาดเกมในประเทศไทยป 2548 – 2550
ป 2548
ป 2549
ป 2550
มูลคา
มูลคา
มูลคา
ประเภทของเกม
อัตราการ
อัตราการ
อัตราการ
ตลาด
ตลาด
ตลาด
ขยายตัว*
ขยายตัว
ขยายตัว
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
เกมออนไลน
1,800
17%
2,370
32%
2,960
25%
เกมมือถือ
148
14%
170
15%
195
15%
เกมคอนโซล (Software)
700
18%
850
21%
1,200
40%
เกมแฮนดเฮลด (Software)
250
39%
300
20%
370
23%
เกมพีซี (PC Offline Game)
360
9%
392
9%
431
10%
เกมอาเขต
1,450
10%
1,600
10%
1,920
20%
ประมาณการอัตราการ
4,708
+15%
5,682
+21%
7,076
+25%
เติบโตเฉลี่ย
ที่มา: Thai Digital Content White Paper 2007-2008: Animation & Game
*คณะทํางานเปรียบเทียบอัตราการเติบโตกับมูลคาตลาดเกมในป 2547 จากขอมูลแหลงเดียวกับที่มา
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คณะทํางานไดพิจารณามูลคาตลาดอุตสาหกรรมเกมในชวง 3 ปตั้งแตป 2548, 2549 และ
2550 ประกอบกับตัวเลขแนวโนมการขยายตัวของตลาดที่เคยมีการศึกษาไวใน Thai Digital
Content White Paper 2007 โดยในรายงานฉบับป 2007 ไดวิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเกมไทยที่อัตราการเติบโตรอยละ 25 ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2546 - 2550 สําหรับ
ในการศึกษาแนวโนมการขยายตัวอุตสาหกรรมเกมในครั้งนี้ คณะทํางานไดพิจารณามูลคาตลาด
ในป 2547 – 2550 พบวาอุตสาหกรรมเกมไทย ยังคงรักษาคาเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่รอยละ 25 ทําใหสามารถประมาณการมูลคาตลาดเกมในชวงป 2549 – 2553 ไดดัง
ตาราง 8.7 โดยในป 2553 อุตสาหกรรมเกมไทยจะมีมูลคาตลาดสูงถึง 14,000 ลานบาท
ตาราง 8-8
มูลคาตลาดเกม
(ลานบาท)

ประมาณการมูลคาตลาดเกมในประเทศไทย ป พ.ศ.2549 – 2553
2549
2550
2551
2552
5,682

7,076

8,800

11,000

2553
14,000

อยางไรก็ตามจากแนวโนมของสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะหดตัว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อาจทําใหประมาณการมูลคาตลาดแอนิเมชั่นและเกมในชวงป 2552
และ 2553 มีสัดสวนที่ลดลงได
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บทที่ 9
แนวทางในการจัดทํา
ยุทธศาสตรและ
Roadmap การ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนท
ดานแอนิเมชั่นและ
เกมของไทย

บทที่ 9

แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรและ Road Map
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชั่น
และเกมของไทย

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค หรือ Creative Economy เปนเรื่องที่รัฐบาลของหลายๆ
ประเทศใหความสําคัญและมุงเนนในการพัฒนาเปนสําคัญ ในสภาวะปจจุบันที่ปจจัยความสําเร็จ
ไมไดขึ้นอยูกับเงินทุนและเครื่องจักรเทานั้น แตความคิดสรางสรรคและผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค
แบบใหมๆ กลับเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จอหน ฮอกิ้น (John Howkins) ผูเขียนหนังสือ The Creative Economy ชาวอังกฤษได
อธิบายไววาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค หมายถึง แนวคิดที่จะสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตอ
ภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแมแตอุตสาหกรรมบันเทิง เปนแนวคิดที่อยูบนการ
ทํางานแบบใหม ที่มีปจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล โดยเปนระบบ
เศรษฐกิจใหมที่มีกระบวนการนําเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่มารวมเขาดวยกัน
กอใหเกิดอุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค (Creative Industry) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
(Culture Industry) 1 โดยปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสรางสรรคของโลก2 ไดแก
1. การศึกษาเรียนรูและพัฒนาคน ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจสรางสรรค
จากการศึกษาพบวาการเขาถึงซึ่งวิชาความรูของคนในแตละสังคมนั้น มีความสัมพันธอยางแนน
แฟนกับอิสรภาพทางความคิดและแสดงออกของสังคมนั้น เมื่อใดที่ผูคนหยุดที่จะเรียนรูสิ่งใหม
เมื่อนั้นพวกเขาก็หยุดที่จะสรางสรรคสิ่งใหมเชนกัน
2. วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) คือปจจัยสําคัญอันดับตอมาซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาในชวงตนของศตวรรษที่ยี่สบิ คือตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดของการเชื่อมโยงผูคน
ศิลปะ และธุรกิจเขาหากันไดอยางลงตัว
3. ลัทธิบริโภคนิยม อีกหนึ่งกลไกที่ผลักดันระบบเศรษฐกิจสรางสรรคสูความสําเร็จ
โดยผานกระบวนการที่ผสมผสานการผลิต การบริการ ศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบเขา
ดวยกัน

1

John Howkins เปนผูแตงหนังสือ ‘The Creative Economy - How People Make Money from Ideas’ ในป ค.ศ. 2001 ซึ่งมีสวน
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและธุรกิจในอังกฤษไปสูระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค ปจจุบันหนังสือของ
เขาไดรับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศจีนที่ไดแตงตั้งใหเขาเปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในการผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค และดํารงตําแหนงสําคัญอยางรองอธิการบดี School of Creativity เมืองเซี่ยงไฮ และ
ผูอํานวยการ John Howkins Research Centre on the Creative Economy ซึ่งเพิ่งเปดดําเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006
2
ขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ http://www.tcdc.or.th
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4. ตลาดการแขงขันสากล สงผลใหเกิดการโยกยายฐานการผลิตและการจัดจาง
แรงงานนอกประเทศ (Outsourcing)
สําหรับประเทศไทย เรื่องของ Creative Economy เปนเรื่องที่รัฐบาลเริ่มใหความสนใจ
โดยมีหนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทําการศึกษาและใหการสนับสนุน โดยตัวเลข
สําคัญทางเศรษฐกิจที่บงชี้ศักยภาพของ Creative Economy ของไทย คือ Creative Industries
Contribution to GDP (%) ซึ่ง WIPO3 ไดมีการศึกษาไวโดยคณะทํางานไดคัดเลือกบางประเทศ
มานําเสนอดังนี้
ตาราง 9-1 Creative Industries Contribution to GDP (%) by selected countries
Country
Creative Industries Contribution to GDP (%)
United States
11.12
United Kingdom
7.30
China
6.50
Russian Federation
6.06
Singapore
5.70
Philippines
4.92
Canada
4.50
Thailand
1.18
ที่มา: WIPO, 2007

แผนภาพ 9-1 Thailand’s Creative Economy

ที่มา: สํานักบัญชีประชาชาติ, สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สวนหนึ่งจาก
การนําเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 วาดวยเรื่อง Creative Economy, 30
พฤษภาคม 2551)
3

WIPO = World Intellectual Property Organization
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ในปจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไดรับการสนับสนุ นจากภาครั ฐมากขึ้น ใน
หลายๆ ประเทศมีการตั้งองคกรหรือหนวยงานที่ดูแลบริหารจัดการ Creative Industries
โดยเฉพาะ ดั ง จะเห็ น ได จ ากประเทศที่ พั ฒ นาแล ว สํ า หรั บ ประเทศไทยยั ง มี โ อกาสพั ฒ นา
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทอีกมาก โดยมีตนทุนสําคัญคือวัฒนธรรม ความคิดสรางสรรค และ
ทุนการผลิตที่ต่ํา ตามหลักของ Creative Economy ที่ จอหน ฮอกิ้น ไดกลาวไวรัฐบาลจะเปนตัว
จักรสําคัญในการชวยกระตุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยสิ่งที่รัฐบาลสามารถชวย
ไดในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ ไดแก
1. สรางฐานขอมูล – พัฒนาผังเศรษฐกิจของกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ลักษณะอาชีพ
รูปแบบ การทํางาน และการผลิตในประเทศ เพราะขอมูลเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอตามยุคสมัยและตามวัยของกลุมประชากร
2. สรางแบรนด – รัฐบาลสามารถชวยผลักดันภาพลักษณของประเทศใหสอดคลองกับ
ทัศนคติและความตองการของประชาชน ยกตัวอยางเชน ภาพของสังคมแหงองคความรูใน
กลุมประเทศยุโรป หรือภาพของอุตสาหกรรมสรางสรรคในประเทศอังกฤษ เปนตน
3. วัดผลการทํางานของนโยบาย – รัฐบาลสามารถเขาตรวจสอบประสิทธิภาพของ
นโยบาย กฎหมาย หรือขอบังคับตางๆในอดีต ไมวาจะเปนดานกฏหมายประกันสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการวางแผนพัฒนาผังเมือง เพื่อใหรูวากฏเกณฑที่บังคับใชอยู
ในขณะนั้ น ส ง ผลดี ผ ลเสี ย อย า งไรต อ ระบบเศรษฐกิ จ สร า งสรรค ข องประเทศ
การควบคุมดูแลนโยบายดานการบริการสาธารณะ และทรัพยสินทางปญญาเปนเรื่องที่
สําคัญมาก เพราะสําหรับธุรกิจสรางสรรคนั้น กฏหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การคา หรือสิทธิบัตรนั้น สําคัญกวาอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือกระแสเงินสด
โดยอาจกลาวไดวา สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ มีความสําคัญเทียบเทา
ธนาคารกลางได
4. การเคลื่อนยายแรงงาน – ในทุกๆ ปมีแรงงานรุนใหมจํานวนมากที่มองหาตําแหนง
งานดวยวิธีคิดที่แตกตางไปจากอดีต เราเรียกคนกลุมนี้วา “นักพเนจรยุคใหม” คือกลุม
ประชากรอายุระหวาง 15 – 25 ปที่กําลังตองตัดสินใจวางแผนใหอนาคตวาจะตั้งรกราก
และสรางชีวิต ณ ที่แหงใดในโลก เนื่องจากในปจจุบันการเดินทางเปนเรื่องสะดวก
งายดาย และคนรุนใหมตองการเดินทางเพื่อคนหาสังคมที่มีอิสระและสรางสรรค
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห ข อ มู ล ของคณะทํ า งาน ประกอบกั บ การศึ ก ษาข อ มู ล
ปจจัยพื้นฐานของ Creative Economy และปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนทไทย รวมถึงการวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมทางธุรกิจโดยใช Diamond Model
ตามที่เสนอไวในบทที่ 8 คณะทํางานจึงไดเสนอแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนทไทย โดยครอบคลุมปจจัยดานเทคโนโลยี ดานขอกําหนดและมาตรการทาง
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กฎหมาย ดานแหลงเงินทุน ดานหนวยงานภาครัฐ ดานการพัฒนาบุคลากร และดานสภาวะ
ตลาดปจจุบัน โดยสรุปได 7 แนวทางดังนี้

1. ดานการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรม
การศึกษาวิจั ย อุ ตสาหกรรม การพัฒ นาอุต สาหกรรมใหถู กทิ ศ ทางและมี ขอ มู ล อุ ต สาหกรรมที่
ปรับปรุงอยูเสมอ จะทําใหการวางแผนกลยุทธและการแกไขปญหา
ดิจิทัลคอนเทนท
ตาง ๆ มีความชัดเจนและตรงจุดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนฐานขอมูล
สํ า คั ญ ในการนํ า ไปใช ใ นกิ จ กรรมต า ง ๆ เช น การประชาสั ม พั น ธ
อุตสาหกรรม การเจรจาการคากับตางประเทศ และการลงทุน
การศึ ก ษาข อ มู ล ของตลาด
ต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อ ง
และจั ด เก็ บ อย า งเป น ระบบ
เพื่ อ ง า ยต อ การใช ข อ มู ล ใน
การสรางโอกาสตลาดใหมใน
อนาคต
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แงมุมทางวัฒนธรรมและวิธีคิดของผูคนที่แตกตางกัน สงผลใหระบบ
ความคิดขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจสรางสรรคนี้แตกตางกันมากในแต
ละทองถิ่น และทําใหเศรษฐกิจสรางสรรคของแตละประเทศมีความ
แตกต า งกั น แม จ ะอยู ใ นภู มิ ภ าคเดี ย วกั น เช น ประเทศอั ง กฤษมี
รายละเอี ย ดและลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมและความต อ งการของ
ผูบริโภคที่แตกตางจาก ของฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน
นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจของทั้งฝงทวีปยุโรปก็ตางไปจากทางฝง
ทวีปอเมริกา จีน อินเดีย หรือบราซิลอีกเชนกัน ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งทํ า การศึ ก ษาระบบเศรษฐกิ จ สร า งสรรค ใ น
ประเทศต า ง ๆ ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ในมิ ติ ที่ ห ลากหลายขึ้ น กว า อดี ต
การศึกษาและวิเคราะหขอ มูลดังกลาวอยางตอเนื่องโดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหภาครัฐและผูประกอบการไดใชขอมูลใน
การการสรางโอกาสในตลาดโลก

2. ดานการตลาด
การจั ด ทํ า แ ผนสนั บ สนุ น
ผู ป ระกอบการสํ า หรั บ กลุ ม
ธุรกิจที่ มีความพร อมในการ
ทําการตลาดตางประเทศ

เนื่องจากศักยภาพของผูประกอบการแตละรายไมเทากัน จึงจําเปน
ที่ จ ะต อ งคั ด แยกกลุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น ได ถู ก ต อ ง ตรง
เปาหมาย และชวยแกไขไดตรงจุด โดยสามารถจัดทําแผนสนับสนุน
ผูประกอบการในลักษณะแผนประจําป (Annual
Plan) เพื่ อ
ผูประกอบการสามารถวางแผนการทํางานลวงหนาและเตรียมตัวได
ทันในกรณีแสดงสินคาตางประเทศ

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
ผู ป ระกอบการสํ า หรั บ กลุ ม
ธุรกิจที่ยังตองพัฒนาในดาน
การผลิ ต เพื่ อ เตรี ย มความ
พร อมในการเข า สู ต ล า ด
ตางประเทศ

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ชิ ง สร า งสรรค เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี โ อกาสในการสร า ง
มูลคาเพิ่มสูงการพัฒนาผูประกอบการไทยใหสามารถนําสินคาเชิง
สรางสรรคเขาสูตลาดโลกไดจะชวยนํารายไดเขาสูประเทศไดอยาง
มหาศาล การจัดทําแผนพัฒนาผูประกอบการในกลุมนี้ จําเปนตอง
ครอบคลุมใน 4 มิติ ไดแก มาตรฐานบุคลากร มาตรฐานการผลิต
การใหคําปรึกษาดานแนวทางการตลาด และการใหคําปรึกษาในการ
เขาถึงแหลงเงินทุน

การทําการตลาดตางประเทศ การคัดเลือก Product Champion หรือสินคา/ผลิตภัฑณ/บริการดาน
โดยคัดเลือกสินคาศักยภาพ ดิจิทัลคอนเทนทที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง อาทิเชนผลงานดาน
ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น และผลงานดาน Post Production
สูงเปนตัวนํา
เปนสินคานําในการประชาสัมพันธและทําการตลาดตางประเทศ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ส ภ า ว ะ
แวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น การ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล
คอนเทนท

การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สังคมและประชาชน
ทั่วไปสามารถมีสวนรวมได เชน งานแขงขันหรือจัดประกวดผลงาน
ประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูที่มีความโดดเดนในผลงานแตละประเภทมี
เวทีของตนเอง, การสนับสนุนใหมีการจัดแสดงสินคาดาน Art &
Design โดยครอบคลุมถึงผลงานดานแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งอาจ
จัดทํารวมกับหนวยงานที่มีการจัดงานในลักษณะเดียวกันอยูแลว
เชน กรมสงเสริมการสงออก ทั้งนี้ ควรมีงานในระดับ International
Exhibition อยางนอย 3 งาน ในรอบ 12 เดือน
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3. ดานมาตรการทางกฎหมาย
การจัดการเรื่องทรัพยสินทาง
ป ญ ญาเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย
ทางเศรษฐกิจและเสริมสราง
ภาพลั ก ษณ แ ละความมั่ น ใจ
ใหผูลงทุนตางประเทศ

การควบคุมดูแลนโยบายดานการบริการสาธารณะ และทรัพยสิน
ทางปญญาเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะสําหรับกลุมคนในธุรกิจ
สรางสรรคนั้น กฏหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือ
สิทธิบัตรนั้น มีความสําคัญยิ่งกวาอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
หรื อ กระแสเงิ น สด โดยในบางประเทศสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ทาง
ป ญ ญาแห ง ชาติ อ าจมี ค วามสํ า คั ญ เที ย บเท า กั บ ธนาคารกลาง
นอกจากนี้ การที่ ภ าครั ฐ เร ง ปราบปรามการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ อ ย า ง
จริงจัง จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตางประเทศ

การจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดและ ทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่กํากับ
มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ใหเกิดการบริโภค local content เชนในประเทศฝรั่งเศสและจีน
นอกจากนี้ตองผลักดันใหมีการจัดทําขอกําหนดเรื่อง “โควตา” หรือ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
สัดสวนการนําเขาและเผยแพรผลงานตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ให local content ของไทยในตลาดภายในประเทศ ซึ่งมาตรการ
ดังกลาวจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยไดโดยตรง
และเพิ่มมูลคตลาด local content ทั้งนี้ อาจเริ่มจากการขอความ
รวมมือผูประกอบการแลวจึงคอยๆ ปรับเปนการบังคับใชโดยมีผล
ทางกฎหมาย
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4. ดานการบริหารจัดการโดยภาครัฐ
การจั ด ตั้ ง องค ก รทํ า หน า ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ดู แ ล เ รื่ อ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ค อ น
เทนทแบบครบวงจร

จัดตั้งหนวยงาน/องคกรสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแบบ
ครบวงจร โดยเป น หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ห ลั ก ในการสนั บ สนุ น
ผูประกอบการและอุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะด านข อมู ล การ
ประชาสัมพันธและการตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการผลักดัน
ดานกฏระเบียบตาง ๆ เชน การรวมพิจารณาจัดทํารางขอกฎหมายที่
เกี่ ย วข องกั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ลคอนเทนท ร ว มกั บหน วยงานอื่ น
ตัวอยางเชนหนวยงาน KOCCA4 ของประเทศเกาหลีใต

การสร างเครื อขาย Creative จัดทําความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ Culture &
Creative Knowledge Base ซึ่งมีอยูแลวเพื่อรวมกันจัดทํา
Industry Networking
Roadmap
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทเพื่อใหมี
แผนการพั ฒ นาในระดั บ ประเทศที่ เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
มีรายละเอียดที่สอดคลองและเกื้อหนุนกิจกรรมระหวางหนวยงาน
ซึ่งจะเปนการขยายเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งเนื่องจากภาครัฐ
มีตนทุนดานบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนอยูแลว

5. ดานการสนับสนุนเงินทุน
การสนับสนุนดานเงินทุนแก ใหการสนับสนุนเงินทุนผูประกอบการในการเขารวมการแสดงสินคา
ผู ป ระกอบการในประเทศ ในตางประเทศ, การใหทุนผูประกอบการในการผลิตผลงานระยะ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง Pre-Production, การจัดทําเว็บไซตที่เปนศูนยกลางใหผูที่มีผลงาน
ด า นดิ จิ ทั ล คอนเทนท ป ระเภทต า งๆ นํ า เสนอผลงานได โ ดยไม มี
คาใชจาย (อาจมีการคัดเลือกผลงานที่จะเผยแพร) และการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจกลุมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท นอกจากนี้ยังมีความ
จําเปนในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนทและผลักดันใหเปนนโยบายระดับประเทศ

4

KOCCA : Korea Culture & Content Agency
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6. ดานเทคโนโลยี
การพั ฒ นาการให บ ริ ก าร การขยายโครงขายการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตบรอดแบนดให
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ครอบคลุ มพื้ นที่ ไ ดม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะในต า งจั ง หวั ด , ปรั บ ปรุ ง
อัตราคาบริการอินเทอรเน็ตใหมีราคาถูก หรือใหใชฟรีในบางแหง
เชน สถานศึกษา หางสรรพสินคาที่เปนลักษณะ Complex, สถานที่
ราชการที่มีการใหบริการประชาชน, พิพิธภัณฑ เปนตน ซึ่งระบบ
อิ น เทอร เ น็ ต และการสื่ อ สารความเร็ ว สู ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

7. ดานการพัฒนาบุคลากร
การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา การศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาคนเป น หั ว ใจหลั ก ของระบบ
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งนอกเหนือจากการที่
บุคลากรในอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษาตางๆ เปดหลักสูตรดานดิจิทัลคอนเทนทแลว ยัง
ตองมีการสนับสนุนดานทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
โดยควรมีทั้งทุนสําหรับ นักศึกษาและอาจารย เพื่อสรางแรงจูงใจ
พัฒนาบุคลากรผูสอนไปดวย
ก า ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห ในยุคของ Globalization การเคลื่อนยายถิ่นฐานเปนเรื่องธรรมดา
ผูเ ชี่ยวชาญชาวตางชาติเ ขา โดยเฉพาะสํ า หรั บ คนในช ว งวั ย ทํ า งาน การสร า งแรงจู ง ใจให
ชาวตางชาติที่มีความรูความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศ
มาทํางานในประเทศ
ไทยยังขาดแคลนหรือมีแตปริมาณ ยังขาดคุณภาพ มาพํานักและ
ทํางานในประเทศไทยจะสงผลใหเกิดการถายทอดความรูสูคนใน
ทองถิ่น เกิดการสรางเครือขายในตางประเทศผานทางชาวตางชาติ
ที่พํานักในประเทศไทย และยังสรางรายไดใหกับธุรกิจสนับสนุนอื่น
ๆ เชน เรื่องที่พักอาศัย เปนตน ทั้งนี้ ตองมีการพิจารณาถึงตําแหนง
งานที่ชาวตางชาติจะเขามาทําในไทยโดยไมใหเปนการแยงงานคน
ในทองถิ่น
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จากการศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวาในลักษณะการเติบโตที่เปนอยูในปจจุบัน
อุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนท ถาดําเนินตอไปในอัตราสวนปกตินี้ในป 2556 จะมีมูลคาตลาด
รวมแอนิเมชั่นและเกมทั้งสิน้ 30,869 ลานบาท
แผนภาพ 9-2

ประมาณการมูลคาตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทดานแอนิเมชั่นและเกม
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ป

จากเปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-25565 กําหนดใหมูลคาของตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท เติบโต
ไมนอยกวา 165,000 ลานบาท ซึ่งหมายความถึงกลุมดิจิทัลคอนเทนททั้งหมด ไมวาจะเปน
คอนเทนทบนเว็บไซต E-Learning เพลง ภาพยนตร แอนิเมชั่น เกม และอื่นๆ ดังนั้นเปาหมาย
มูลคาตลาดดานแอนิ เมชั่นและเกม ในป 2556 ที่ 30,864 ลานบาท ถือเปนรอยละ 19 ของ
เปาหมายทั้งหมด 165,000 ลานบาท
สวนการไปใหถึงเปาหมายของมูลคาตลาดในภาพรวมของกลุมดิจิทัลคอนเทนททั้งหมด
จําเปนตองอาศัยการจัดทําแผนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท เพื่อใหสอดคลอง
และเปนไปตามเปาหมายได
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นามานุกรม
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นามานุกรม (Glossary of Terms)
คําศัพท
AMIC
Center
Anime

Architectural visualization

ATSI
BOI
CAI

ความหมาย
ยอมาจาก Animation and Multimedia Innovation
หมายถึง ศูนยนวัตกรรมแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
เปนคําที่คนญี่ปุนใชเรียก animation ซึ่งในภาษาอังกฤษ
จะใชคํานี้ในการอธิบายสิ่งที่เปน animation ของญี่ปุนหรือ
ที่มีตนกําเนิดจากญี่ปุน
การทํ า ภาพเสมื อ นจริ ง โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
กราฟกสเพื่อสื่อถึงภาพทัศนียภาพของงานสถาปตยกรรม
โดยเปนไดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ยอมาจาก The Association of Thai Software Industry
หมายถึง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
ยอมาจาก Board Of Investment หมายถึง สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ยอมาจาก Computer-aided Instruction คือ สื่อการเรียน
การสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใช
ซอฟตแวรพิเศษที่ชวยในการสรางหรือการดําเนินการ
เรื่องราวของการเคลื่อนไหวของภาพเนื้อหาขอมูลจะใช
เพื่อเสริมการเรียนการสอนในหองเรียนหรือเพื่อใชเปน
บทเรียนดานการศึกษาที่มีศีลธรรมและสรางประโยชนตอ
สังคมและการเรียนรูโดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดย
ตัวอักษร รูปภาพ (Image/Graphic) และ/หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ 3 มิติ (3D) และ/หรือมี
เสียงประกอบซึ่งสามารถบันทึกลงบนหรือเรียกใชงานได
จากแผนบรรจุขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชนแผนซีดีรอมหรือ
แผนดีวีดีหรือแผนบรรจุขอมูลที่ใชวิทยาการที่ทันสมัยขึ้น
เปนตน
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Computer-generated imagery (CGI) ภาพเคลื่อนไหว (Animated Graphic) ซึ่งเกิดจากการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางสรรคงานโดยเผยแพรผาน
งานทางภาพยนตร (Feature Film), โทรทัศนและวีดีทัศน
ประเภทตางๆ
Copyright
ลิขสิทธิ์มีขึ้นเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิทางปญญาซึ่ง
บังคับใชภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์
Digital
ลักษณะการเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีการเก็บได
เพียงสองสถานะ เชน สถานะเปดหรือปด บวกหรือลบ
(คอมพิวเตอรที่ใชกันอยูในปจจุบันจะเปนคอมพิวเตอร
ดิจิทัลประมาณรอยละ 99 ฉะนั้น ถาขอมูลเปนแอนะล็อก
(analog) ก็จะตองเปลี่ยนเปนดิจิทัลกอนจึงจะสงเขาไป
ประมวลผลในคอมพิวเตอรได) ในการทํางานระบบดิจิทัล
จะใหคาที่เปนตัวเลข ซึ่งแมนยํากวาระบบแอนะล็อก
Digital content
งานทุกชิ้นที่ดึงเอาเทคโนโลยีมาใชสรางสรรคผลงานเชิง
ศิลปะ
ไมวาจะเปน การตูนคาแรคเตอร แอนิเมชั่น เทคนิคพิเศษ
ประกอบภาพยนตร เว็บอินเตอรแอคทีฟ เว็บดีไซน และ
เกม ทั้งในรูปแบบเกมมือถือ เกมออนไลน เกมพีซี รวมทั้ง
เนื้อหาดาน E-Learning สื่อการเรียนการสอน CAI
E-learning
สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหแพรภาพหรือขอมูลไดบนเทคโนโลยีมีเนื้อหาขอมูล
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาและมีศีลธรรมโดยเนื้อหาจะ
ถูกบรรยายโดยตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image/Graphic)
และ/หรือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ 3 มิติ (3D)
และ/หรือมีเสียงประกอบการบรรยาย
E-SAAN Software Park
ศูนยประสานงานอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
Factor analysis
ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
และเกม
Feature film
ฟลมที่มีความยาวประมาณ 90 นาที ซึ่งโดยปกติจะใชใน
การฉายในโรงภาพยนตรแตบางครั้งก็นําไปฉายใน
โทรทัศนหรือเปน VDO/DVD
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Freelance

Hand animation

High-speed internet

Human resource demand
Human resource supply
Interactive media
Internet

IOM
KGDI

เจาหนาที่แอนิเมเตอรอิสระ หรือพนักงานตําแหนงอื่นๆ ที่
จางเปนรายชั่วโมงหรือรายวัน และการจายคาจางจะจาย
เฉพาะที่เปนเวลาที่ไดทํางานจริงโดยไมมีผลประโยชนหรือ
สวัสดิการอื่นอีก
งานแอนิเมชั่นที่กระบวนการผลิตเกิดจากการวาดการ
เขียนลวดลายการลงสี ฯลฯ ดวยมือ โดยงานแอนิเมชั่น
ประเภทนี้ เปนแอนิเมชั่นประเภท 2D-animation หรืออาจ
เรียกวา Traditional animation, Hand drawn animation
หรือ Cell animation
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่สงผาน T1, DSL, หรือเคเบิล
ซึ่ง High-speed internet นี้ เปนโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับสตูดิโอที่ตองติดตอสื่อสารหรือสงงาน
แอนิเมชั่นทางอินเทอรเน็ตใหกับหุนสวนหรือลูกคา
ความตองการดานบุคลากรของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น/เกม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น/เกม
สื่อที่อนุญาตใหผูใชสามารถควบคุมการดําเนินไปของ
โปรแกรมได
เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติที่มีสายตรงตอไปยัง
สถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่เชื่อมโยงกันไดทั่วโลก
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใช ผานโมเด็ม (modem)
ผู ใ ช เ ครื อ ข า ยนี้ สามารถสื่ อ สารถึ ง กั น ได ท างไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ส า ม า ร ถ สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมบาง
โปรแกรมมาใชได
ยอมาจาก International Organization for Migration
หมายถึง องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่น
ยอมาจาก The Korea Game Development &
Promotion Institute หมายถึง สถาบันสงเสริมและพัฒนา
เกมเกาหลี
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KOCCA
Manga
Massive multiplayer
MICT

MMORPG

NASSCOM

NECTEC

NSTDA

Outsourcing

RPG
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ยอมาจาก The Korea Culture and Content Agency
หมายถึง องคการวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี
คําที่ใชเรียก การตูน ในภาษาญี่ปุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
Anime
เปนเกมอารพีจีที่ผูเลนหลายคนเขามาเลนในเวลาเดียวกัน
และเสมือนอยูในโลกเดียวกัน
ยอมาจาก Ministry of Information and Communication
Technology หมายถึง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารหรือนิยมเรียกสั้นๆ วา กระทรวงไอซีที
ยอมาจาก Massive Multi-player Online Role Playing
Game คือ เกมออนไลนชนิดที่มีผูเลนจํานวนมากเขาเลน
เกมผานระบบอินเทอรเน็ตในชวงเวลาเดียวกัน โดยผูเลน
แตละคนจะเลือกเลนบทบาทตัวละคร (Role Play) ตามที่
ตองการ
ยอมาจาก The National Association of Software and
Services Companies หมายถึง สมาคมบริษัทซอฟตแวร
และบริการของอินเดีย
ยอมาจาก National Electronics and Computer
Technology Center หมายถึง ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ยอมาจาก National Science and Technology
Development Agency หมายถึง สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานหรือขั้นตอนการผลิตผลงานแอนิเมชั่นขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งที่นําเขาหรือไดมาจากแหลงภายนอกของ
บริษัทผูผลิตผลงานแอนิเมชัน ซึ่งเงื่อนไขหรือขอตกลง
ของ Outsourcing ก็ขึ้นอยูกับคูสัญญาทั้งสองฝายหรือ
หลายฝายแลวแตกรณี
ยอมาจาก Role-Playing Game หรือที่เรียกวาเกมภาษา
ซึ่งผูเลนตองสวมบทบาทเปนตัวละคร โดยมีการดําเนิน
เรื่องราวอยางเปนระบบและระหวางการเลนเกมจะมีการ

Short films

SIGGRAPH
SIPA (ซิปา)

Software

Storyboard

UNESCAP
Value chain

กําหนด เงื่อนไข หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูเลนเลือกหรือไม
เลือกทํากิจกรรมที่มีมาให เพื่อใหสามารถผานไปสูระดับ
ตอไปได ตัวอยางเชน เกม Final Fantasy เปนตน
ความบันเทิงที่เนื้อหามีความยาวนอยกวา 30 นาที ซึ่งจะ
แพรหลายในการฉายภาพยนตรในเทศกาลภาพยนตรหรือ
ในการออกอากาศทางโทรทัศน, VDO หรือในอินเทอรเน็ต
ยอมาจาก Special Interest Group, Graphics, of the
Association for Computing Machinery
ยอมาจาก Software Industry Promotion Agency
หมายถึงสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นดวย
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่คอมพิวเตอร
สามารถแปลและรับรูได
การนําเสนอภาพโดยการเรียงลําดับภาพ, ลําดับความถี่
ของบทสนทนาหรือคําบรรยายใตภาพการแสดงเหตุการณ
สําคัญๆ ในโปรแกรม การตีความดวยการมองเห็นจากบท
ภาพยนตร ชุดขอมูลของความตอเนื่องเพียงเล็กนอยของ
การวาดภาพที่มีคําบรรยายใตภาพเพิ่มเติมเขามา
ยอมาจาก United Nation Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific
ความเกี่ยวเนื่องโยงใย ตลอดจนการประสานธุรกรรม
ตางๆ ในองคกรธุรกิจใหสอดรับกัน รวมทั้งแสดงใหเห็น
ถึงบทบาทของธุรกรรมแตละอยางเหลานั้น ในการ
เสริมสรางคุณคาของสินคา และบริการของกิจการ

นามานุกรม - 5

ภาคผนวก 1
สําเนาประกาศ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ป. 5 / 2547
เรื่อง การกําหนดความหมายของงาน Digital Content
---------------------ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปดใหการสงเสริมกิจการซอฟตแวร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ 2520 สํานักงานโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เห็นควรกําหนดความหมายของงานในกลุม Digital Content สําหรับกิจการ
ซอฟตแวร ดังนี้
ประเภท
1. Animation, Cartoon & Characters

คําจํากัดความ
การสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือถายทอด
เรื่องราวโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมวาจะอยูในลักษณะ
การตูน, ลายเสน 2 มิติ (2D) และ/หรือ ลักษณะ 3 มิติ (3D)
รวมถึงการพัฒนาและสรางสรรคตัวละคร (Character) เพื่อใช
เปนหุนจําลอง (Model) เพื่อประกอบการสรางสรรคงานภาพ
เคลื่อนไหว

2. Computer-generated Imagery
(CGI)

ภาพเคลื่อนไหว (Animated Graphic) ซึ่งเกิดจากการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางสรรคงาน โดยเผยแพรผานงาน
ทางภาพยนตร (Feature Film), โทรทัศน และวีดีทัศน
ประเภทตาง ๆ

3. Web – based Application

แอพพลิเคชั่นที่สามารถเขาถึงไดโดยผานบราวเซอร หรือใช http
(Hypertext Transfer Protocol เปนโปรโตคอลหลักในการ
ติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลใหกับผูใชในรูปแบบของภาษา
html หรือ ภาษาอื่นๆ สวนมากจะประกอบดวย Thin – client
tier (web browser), Presentation tier (web server),
Application tier (application server) และ database tier
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ประเภท
4. Interactive Application

คําจํากัดความ
แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่ครอบคลุมถึงการนําเสนอ multimedia
object ในรูปแบบตางๆ โดยอนุญาตใหผูใชสามารถปฏิสัมพันธ
กับแอพพลิเคชั่นหรือระบบ ดวยการปอนขอมูลหรือคําสั่งจาก
ผูใชและไดรับการตอบสนองในรูปแบบมัลติมีเดีย โดยมีการ
ออกแบบและกําหนดแนวทางหรือลักษณะที่ผูใชปฏิสัมพันธกับ
แอพพลิเคชั่นหรือระบบและการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น
หรือระบบไวลวงหนา ตัวอยางของแอพพลิเคชั่นหรือระบบ
ไดแก interactive game, interactive TV, digital movies,
และ virtual reality applications

5. Game เชน Windows-based,
Mobile Platform,Console, PDA,
Online Game, Massive Multi Player Online Game (MMOG)
เปนตน

ซอฟตแวรประเภทบันเทิงซึ่งทํางานบนอุปกรณตางๆ ที่ประกอบ
ดวยกราฟฟคและการโปรแกรมมิ่ง มีกฎ กติกา เงื่อนไขของ
เกม ใหผูเลนสามารถเลนผานตามกฎได

6. Wireless Location-Based Services
Content เชน Mobile e-payments,
video-on-demand, music-ondemand, e-entertainment, Wireless,
Advertising, Broadband Advertising,
Multimedia Messaging เปนตน

ขอมูล (Content) สําหรับการใหบริการ ณ พื้นที่ (Locationbased service) โดยผานอุปกรณไรสาย ผูใชสามารถตอเชื่อม
เขากับระบบและดึงขอมูล (Content) ผานอุปกรณไรสาย ไดแก
Mobile e-payment, music-on-demand, video-on-demand,
e-entertainment, wireless advertising, broadband
advertising, multimedia messaging, รวมถึง location-based
gaming และ location-based entertainment เปนตน

7. Visual Effects

การสรางภาพเทคนิคพิเศษเพื่อใชงานภาพเคลื่อนไหว (Motion
Pictures) ของภาพยนตร (Feature Film) งานที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศนและ/หรือวีดีทัศนประเภทตางๆ เชน วีซีดี (VCD)
ดีวีดี (DVD) เปนตน โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย
ในการสรางสรรคงาน
เพื่อใหภาพเคลื่อนไหวดังกลาวมี
ความสมจริงและ/ หรือ มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ประเภท
8. Multimedia Video Conferencing
applications

คําจํากัดความ
แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุม และ/หรือ ติดตอประสาน
งานระยะไกล โดยสวนมากแลวจะประกอบดวย ระบบเสียง
แบบเรียลไทม (real-time audio) วีดีโอ และแอพพลิเคชั่น
ในการวาดภาพรวมกัน (shared drawing application) ผาน
ระบบอินเทอรเนตหรืออินทราเน็ต เชน webcast, e-seminar,
online collaborative work เปนตน

9. E-learning Content via
Broadband and Multimedia

สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนรูปแบบอิเลคทรอนิกส
เพื่อใหแพรภาพหรือขอมูลไดบนเทคโนโลยีบรอดแบรนดหรือ
อินเตอรเนต มีเนื้อหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาและมี
ศีลธรรม โดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดยตัวอักษร (Text) รูปภาพ
(Image/Graphic) และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D)หรือ
3 มิติ (3D) และ/หรือ มีเสียงประกอบการบรรยาย

10. CIA (Computer-aided Instruction) สื่อการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยใชซอฟตแวรพิเศษที่ชวยในการสรางหรือการดําเนินการ
เรื่องราวของการเคลื่อนไหวของภาพ เนื้อหาขอมูลจะใชเพื่อ
เสริมการเรียนการสอนในหองเรียน หรือเพื่อใชเปนบทเรียน
ดานการศึกษาที่มีศีลธรรมและสรางประโยชนตอสังคมและการ
เรียนรู โดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดยตัวอักษร (Text) รูปภาพ
(Image/Graphic) และ/หรือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ
3 มิติ (3D) และ/หรือมีเสียงประกอบ ซึ่งสามารถบันทึก
ลงบนหรือเรียกใชงานไดจากแผนบรรจุขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เชน แผนซีดีรอม หรือแผนดีวีดี หรือแผนบรรจุขอมูลที่ใช
วิทยาการที่ทันสมัยขึ้นเปนตน

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(นายสมพงษ วนาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ภาคผนวก 1-3

ภาคผนวก 2
รายชื่อผูประกอบการ
กลุมผูผลิตงาน
แอนิเมชั่น

ภาคผนวก 2
รายชื่อผูประกอบการกลุม ผูผลิตงานแอนิเมชัน่
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

บริษัท กราฟโฟ ดีไซน จํากัด

2

บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ
จํากัด

3

บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอรส
จํากัด

4

บริษัท กันยา อนิเมชั่น จํากัด

5

บริษัท ไกด วิชั่น จํากัด

6

บริษัท เชียงใหมดิจิตอลเวิรคส
จํากัด

7

บริษัท ไชโย โปรดักชั่นส จํากัด

8

บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม จํากัด

9

บริษัท ซูโด เอฟเฟคซ จํากัด

ที่อยู
64/4 ถนนเจาฟาใน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Website : www.graphodesign.com
333/3 ซ.รัชดานิเวศน 19 ถ.ประชาอุทิศ
หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.kantana.co.th
333/3 ซ.รัชดานิเวศน 19 ถ.ประชาอุทิศ
หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.kantana.co.th
55/3 หมู 6 คลองขวาง ภาษีเจริญ
กรุงเทพ 10160
Website : www.kanyaanimation.com
9/98 ถนนรัษฎานุสรณ ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Website : www.guidevision.com
140 หมู 4 หนองปาครั่ง
อ.เมือง เชียงใหม 50000
Website : www.cmdworks.com
99/9 ม.8 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน
อยุธยา 13160
Website : www.chaiyo.co.th
21 ชั้น 10 หางกาดสวนแกว ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม
Website : www.ckachiangmai.com
779/210 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310
Website : N/A

โทรศัพท
076 246 526-7
F.076 246 528
0-2275-0046

02-275-0046 ext.134-7
F. 02-274-3550
0-2804-0926

076 240 170
F.076 240 750
02-935-7273-5

035-353-585
F.035-361-303
0-5322-4536

02-691-3786-7
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ลําดับ
ชื่อบริษัท
10 บริษัท เซอรเรียล สตูดิโอ จํากัด

11

12

13

14

15

16

17

18

ที่อยู
1320 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.zurrealstudio.com
บริษัท ดิจิคราฟต จํากัด
54 อาคารบีบี ชั้น 14 หอง 1402
ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม.
Website : www.digidreamstudio.com
บริษัท ดิจิดรีม จํากัด
150/226 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ
ทุงครุ กรุงเทพ 10140
Website : www.digidreanstudio.com
บริษัท ดิจิตอล อินเตอร มีเดีย จํากัด 159 เสริมมิตรทาวเวอร ชั้น 15 ถ.สุขุวิท 21
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
Website : www.d-intermedia.com
บริษัท ดิจิตอลเมจิกกรุป จํากัด
234 ซ.พระรามเกา 17 บางกะป
หวยขวาง กรุงเทพ 10310
Website : www.digitalmagicgroup.com
บริษัท ดิอายส จํากัด
1603 ทาวน อิน ทาวน ซ.5 ลาดพราว 94
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Website : www.theeyes.co.th
บริษัท เดอะ โพสต บางกอก จํากัด 1613,1615,1617 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร)
ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : www.the-post-bkk.com
บริษัท เดอะ มั๊งค สตูดิโอ จํากัด
23/2 ซ.พัฒนาการ 17 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง
กรุงเทพ 10310
Website : www.themonkstudio.com
บริษัท ทอมส เน็ตเวิรค จํากัด
25 ซ.ลาดพราว 89 ถ.ลาดพราว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : www.toms-network.com
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โทรศัพท
0-2693-9293 ตอ 401
F.0-2693-9366
02-261-2277

02-871-9874
Fax. 0-2871-9875
0-2661-7231

0-2319-7804

0-2559-3437
F. 02-559-2629
02-530-3979-82
02-935-6378-9

0-2717-2075-6

02-542-1139
F. 02-542-1805

ลําดับ

ชื่อบริษัท

19

บริษัท ไทร คลาส จํากัด

20

บริษัท บรอดคลาซทไทย เทเลวิชั่น
จํากัด

21

บริษัท บลูแฟรรี่ จํากัด

22

บริษัท บานดรุณ จํากัด

23

บริษัท บานอิทธิฤทธิ์ จํากัด

24

บริษัท บี บอยด ซีจี จํากัด

25

บริษัท โปรโตคอล ดีไซน จํากัด

26

บริษัท ฟลมิลี่ จํากัด

27

บริษัท ฟโนมีนา จํากัด

ที่อยู
254 ซ.ลาดพราว 107 ถ.ลาดพราว
บางกะป กรุงเทพ 10240
Website : N/A
55 อาคารเดลตาเฮาส ชั้น 1 ถ.เทียนรวมมิตร
หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.broadcastthai.com
21/131 RCA, ล็อก D ซ.ศูนยวิจัย พระราม 9
บางกะป หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.blu-fairy.com
209/375 เมืองทอง 2/2 ซ.พัฒนาการ 61
ถ.พัฒนาการ แขวง / เขตประเวศ
กรุงเทพ 10150
Website : N/A
99 หมู 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี 12000
Website : www.ittirit.com
1000/6 อาคารลิเบอรตี้พลาซา ชั้น 20
ซ.สุขุมวิท 55 กรุงเทพ 10110
Website : www.beboydcg.com
18/177 ม.5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Website : www.protocol-design.com
155/13 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดําริ
ปทุมวัน กรุงเทพ 10310
Website : www.filmily.com
14,16 ซอยสุวรรณมณี แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.pheno.com

โทรศัพท
0-2378-9595

0-2559-3386

02-641-5445-6

0-2320-5440
F.0-2320-5404

0-2833-2829
F.0-2833-2830
0-2381-4758

0-7624-8923-4

0-2652-2320

02-690-4555
F.02-690-4567

ภาคผนวก 2-3

ลําดับ
ชื่อบริษัท
28 บริษัท เฟม โพสทโปรดักชั่น จํากัด

29

บริษัท ภูเก็ต ไดเร็คทอรี่ จํากัด

30

บริษัท ภูเก็ตโซลูชั่น จํากัด

31

บริษัท มัฟฟน แอนิเมชั่น จํากัด

32

บริษัท มีเดียสแตนดารด จํากัด

33

บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด

34

บริษัท วีซีเอ็ม สตูดิโอ จํากัด

35

บริษัท ศิลปธรณแอนิเมชั่น จํากัด

36

บริษัท สวีท อายส จํากัด
(เครือบริษัท ดิจิตอลเมจิกกรุป)

37

บริษัท อัญญา อนิเมชั่น จํากัด

ภาคผนวก 2-4

ที่อยู
1401 ซ.ลาดพราว 94 ถ.ศรีวรา
วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : N/A
9/1 ถนนประชานุเคราะห ต.ปาตอง อ.กะทู
จ.ภูเก็ต 83150
Website : www.phuketdir.com
100/374 ถนนเทพกรัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
Website : www.phuketsolution.com
580/13 ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ
วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : www.muffinanimation.com
840/5 ถ.วงศสวาง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพ 10800
Website : N/A
779 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห
ดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.vithita.com
9/32 หมู 13 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ศิลา
อ.เมือง จ. ขอนแกน
Website : N/A
56/4 ซ.รามคําแหง 52 ถ.รามคําแหง
หัวหมาก บางกะป กทม.
Website : www.silptorn.com
236 ซ.พระรามเกา 17 บางกะป
หวยขวาง กรุงเทพ 10310
Website : N/A
23/77 ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม9
หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.anya.co.th

โทรศัพท
0-2530-7223
0-2559-2054
076 342 270
F.076345 085
076 261 687-8
F.076 261 689
0-2530-8058

0-2556-1366-7
F.0-25561369
0-2641-9400

0-4323-5044
F.0-4323-5044
0-2732-2924

0-2719-7911

0-2664-6423

ลําดับ
ชื่อบริษัท
38 บริษัท อาทิเฟค ออนไลน จํากัด
(เครือบริษัท ดิจิตอลเมจิกกรุป)
39

บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด

40

บริษัท อิเมจินกรุป จํากัด

41

บริษัท เอฟ เอ็กซ โพสท โปรดักชั่น
จํากัด

42

บริษัท เอมเบอริด จํากัด

43

บริษัท แอพพริฌิเอท
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

44

บริษัท แอนิเมเซีย จํากัด

45

บริษัท โอปา สตูดิโอ จํากัด

46

บริษัท โอเรียนทัล โพสท จํากัด

ที่อยู
234 ซ.พระรามเกา 17 บางกะป
หวยขวาง กรุงเทพ 10310
Website : www.digitalmagicgroup.com
373/41 ถ.นราธิวาสราชนครินทร ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพ 10120
Website : www.imagimaxstudio.com
203/13 ซ.ลาดพราว 15 ถ.ลาดพราว
จตุจักร กรุงเทพ 10400
Website : www.imagine.co.th
1427 ซอยลาดพราว 94 ถ.ลาดพราว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ 10310
Website : www.fxpostthai.com
369/102-103 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Website : N/A
385/37 ซ.บานบาตร ถ.บํารุงเมือง
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพ 10100
Website : www.appreciate3d.com
416/112 ซ.ลาดพราว 87 แยก 14
แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง
กรุงเทพ 10310
Website : N/A
45 ซ.เลิศปญญา ถ.ศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพ 10400
Website : www.opa-studio.com
333/3 ซ.รัชดานิเวศน 19 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพ 10320
Website : www.orientalpost.co.th

โทรศัพท
0-2319-7804

0-2674-3111
F.0-2674-3710
0-2938-4946-7

0-2934-6501
F. 0-2934-7868

0-7623-6596

0-2621-4978
F. 0-2621-4979
N/A

0-2642-4677
F.0-2642-4677
0-2290-7000
F.0-2691-6873

ภาคผนวก 2-5

ลําดับ
47

ชื่อบริษัท
บริษัท โฮมรัน เอ็นเทอรเทนเมนท
จํากัด

ภาคผนวก 2-6

ที่อยู
ชั้น 10 อาคารสุขุมวิทสวีท 19/71 ถ.สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
Website : www.homerun.com

โทรศัพท
0-2651-1288-90
F.0-2651-1283

ภาคผนวก 3
รายชื่อผูประกอบการ
กลุมผูจัดหาและ
จัดจําหนายภาพยนตร

ภาคผนวก 3
รายชื่อผูประกอบการกลุม ผูจัดหาและจัดจําหนายภาพยนตร
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

บริษัท แคททาลิสท อัลลายแอนซ
(ประเทศไทย) จํากัด

2

บริษัท เจ-บิ๊คส ฟลม จํากัด

3

หางหุนสวนจํากัด ไจแอนท พิคเจอรส

4

บริษัท ซีวีดี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

5

บริษัท ดรีม เอกซเพรส (เดกซ) จํากัด

6

บริษัท ไรท บิยอนด ฟลม จํากัด

7

บริษัท โรส มีเดีย แอนด
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

8

บริษัท สกอลลาร วีดีโอ จํากัด

ที่อยู
2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น G
ถ.วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพ 10210
Website : www.catalyst.co.th
670/42 ซ.ขวัญพัฒนา(สุทธิพร) ถ.อโศก-ดินแดง
ดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.j-bics.com
314 ถ.ตรีมติ ร แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพ 10100
Website : www.jiantpictures.com
61/34 ซ. อมรพันธนิเวศน 4
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Website : www.cvdgroup.com
19 ซ.9 หมูบนสวนสน ถ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพ 10240
Website : www.dex.co.th
111/1 อาคารนวสร ถ.พระราม 3 บางคอแหลม
กรุงเทพ 10120
Website : www.rightbeyond.com
1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
Website : www.rose.co.th
23/87-89 อาคาร G ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม9
บางกะป หวยขวาง กรุงเทพ 10320
Website : www.scholar.co.th

โทรศัพท
02-955 0561-3

0-2640-5522
F.0-2641-6688
0-2639-0065
F.0-2238-3765
02-941-0274-91
F. 02-561-1887

02-735-6382-3

0-2689-2999
F.0-2689-1091
0-2942-222

0-2641-5276-9
F.0-2641-5270

ภาคผนวก 3-1

ลําดับ

ชื่อบริษัท

9

บริษัท สหมงคลฟลม จํากัด

10

บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

11

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด
เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด

12

บริษัท ยูไนเต็ด โฮม
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

13

บริษัท อามีโก สตูดิโอ จํากัด

ภาคผนวก 3-2

ที่อยู
388 อาคาร เอส.พี ชั้น 9บี ถ.พหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
Website : www.sahamongkolfilm.com
59 ซ. ลาดพราว 90 (ปานทิพา) วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : www.mangpong.co.th
598 อาคารคิดเฮาส เพลินจิต ชั้น 5
ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
Website : N/A
2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น G
ถ.วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพ 10210
Website : www.uhe.co.th
91/8-11 ซ.อนุมานราชธน ถ.เดโช แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Website : N/A

โทรศัพท
0-2273-0930-5

02-514-7999 ext.5990

0-2675-3940
0-2675-3941

0-2982-8160
0-2982-8162
0-2982-8164
0-2233-6915-7
F.0-2238-2049

ภาคผนวก 4
รายชื่อผูประกอบการ
กลุมผูพัฒนาเกม/
ซอฟตแวรเกม

ภาคผนวก 4
รายชื่อผูประกอบการกลุม ผูพ ฒ
ั นาเกม/ซอฟตแวรเกม
ลําดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู

1

บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด

2

บริษัท เกมเมคเกอร จํากัด

3

บริษัท เกมโนลิมิต จํากัด

4

บริษัท แกแล็คซี่ เอ็ดดูไฮเทค จํากัด

5

บริษัท คอรเซล เทคโนโลยี จํากัด

6

บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จํากัด

7

บริษัท เชียงใหม เอาทซอรท จํากัด

8

บริษัท ซีดีทรี จํากัด

17/94 หมู11 ลาดพราว ลาดพราว
กรุงเทพ 10230
Website : www.gamesquare.net
60/1 อาคารมนริริน ชั้น 3 หอง A302 ซ.สายลม
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ 10400
Website : www.gamemaker.com
87/112 อาคารโมเดิรนทาวน ชั้น 15
ถ.สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพ 10110
Website : www.gamenolimit.com
149 อาคารแกแล็คซี่เพลส แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Website : www.lalabell.com
949/180 ซ.พาสุข ถนน สาธุประดิษฐ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
Website : www.corecell.co.th
144/1 ซ.ตลาดศรีวณิช ถ.ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.jsk2545.com
36/6 ชลประทาน4 ต.สุเทพ อ.เมือง
เชียงใหม 50000
Website : www.chiangmaioutsource.com
66/42 หมู 2 ถ.บางแวก คลองขวาง
ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
Website : N/A

โทรศัพท
0-2578-3990

0-2616-6611
F.02-616-9116

0-2392-7766

0-2681-1777

0-2294-2995
F.0-2294-4604

0-2245-7575-9
F.0-2246-8855
0-5321-3158

0-2861-9561-2
F.0-2861-9561-2

ภาคผนวก 4-1

ลําดับ

ชื่อบริษัท

9

บริษัท เซคเคิ้ลซอฟต จํากัด

10

บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต
อินเตอรแอคทีฟ จํากัด

11

บริษัท ฟลายอิ้ง พิก เกมสสตูดิโอ จํากัด

12

บริษัท เฟรม มิกซ จํากัด

13

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวสเมนท จํากัด

14

บริษัท โมโนมาเนีย จํากัด

15

บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ
โมเดิรนนิตี้ จํากัด

16

บริษัท ดิจิคราฟต จํากัด

17

บริษัท ดีบสั ซ จํากัด

ภาคผนวก 4-2

ที่อยู
28/1-2 ถ.ยิงเปา ต.สนามจันทร
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Website : www.secondsoft.com
999/9 หอง 24 เซ็นทรัลเวิลดออฟฟต ชั้น 24
ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
Website : www.cyberplanet-i.com
19/9 ซ.โกวบอ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600
Website : www.pigcacfly.com
138/4 ถ.ราชมังคลา ต.พระสิงห
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
Website : www.flamix.com
101/9-101/10 หมู 4 ถ.พระยาสุเรนทร
บางชัน คลองสามวา กรุงเทพ 10510
Website : N/A
2036/67 ฟฟตี้พารคคอนโดมิเนียม
ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม. 10260
Website : www.monomania.co.th
333 อาคารเลาเปงงวน ชั้น 21 ซ.เฉยพวง
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Website : www.aimadvance.com
54 อาคารบีบี ชั้น 14 หอง 1402
ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Website : www.digidreamstudio.com
21/909 หมู5 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม
กรุงเทพ 10240
Website : www.debuz.com

โทรศัพท
0-3427-0011

0-2613-1730-32
F.0-2613-1730-32
0-86392-4391

0-5381-4077

ไมมีขอ มูล

086-893-9981

0-2278-9278

0-2261-2277

0-2734-7590

ลําดับ
ชื่อบริษัท
18 บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จํากัด

19

บริษัท บิ๊กบั๊ก สตูดิโอ จํากัด

20

บริษัท พรอมทนาว จํากัด

21

บริษัท พิคซอฟท จํากัด

22

บริษัท พินเนเคิล ซอฟทแวร จํากัด

23

บริษัท ภิรมย เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

24

บริษัท มายัน ซอฟตแวร จํากัด

25

บริษัท มาริโอ แลนด จํากัด

26

บริษัท ลิฟโฟแล็บ จํากัด

ที่อยู
152/6 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Website : www.2-spot.com
24 ซ.เจริญใจ สุขุมวิท 63
กรุงเทพ 10110
Website : www.bigbugstudio.com
333 อาคารเลาเปงงวน ชั้น 20 ซ.เฉยพวง
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Website : www.gameyuppie.com
หอง 316D อาคารกลุมนวัตกรรม1
131 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
Website : www.pic-soft.com
1213/506 ซ.ลาดพราว 94 ถ.ลาดพราว
วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : N/A
159/465 หมู5 ซ.คูบอน 27 แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
Website : N/A
154/5 ถ.พระปกเกลา ต.พระสิงห อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50200
Website : www.mayansoftware.com
99 เดอะมอลลทาพระ ถ.รัชดา-ทาพระ
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ
Website : N/A
15 ถนนกลันตัน แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพ 10100
Website : www.liffolab.com

โทรศัพท
0-2636-8440
F. 0-2233-3264
0-2391-2675
F.0-2381-4410
0-2278-9276

0-25647200#5010
F.0-25647200#5020
ไมมีขอ มูล

0-2578-3990
F.0-2578-0075
0-5320-8451
F.0-5327-8507
ไมมีขอ มูล

0-2623-2112
F.0-2623-2112

ภาคผนวก 4-3

ลําดับ

ชื่อบริษัท

27

บริษัท โพลิกอนดีไวซ จํากัด

28

บริษัท สนุกซอฟตแวร จํากัด
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ที่อยู
92 ซ.พานิชกุล สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Website : www.polygondevices.com
99/25 หมู4 อาคารซอฟตแวรพารค ชั้น 10
ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
Website : www.sanuk.biz

โทรศัพท
08-1820-4645

0-2582-2558
F.0-2962-7278

ภาคผนวก 5
รายชื่อผูประกอบการ
กลุมผูจัดหา,
ใหบริการเกมและ
จัดจําหนายเกม

ภาคผนวก 5
รายชื่อผูประกอบการกลุม ผูจัดหา, ใหบริการเกมและจัดจําหนายเกม
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ
จํากัด

2

บริษัท เกมเวิลด จํากัด

3

บริษัท โกลเดน ซอฟท 2006
(ประเทศไทย) จํากัด

4

บริษัท จายา ซอฟท วิชั่น จํากัด

5

บริษัท ซินเซียร เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

6

บริษัท ซิลเวอรคอยน จํากัด

7

บริษัท เซสซ อินเตอรแอคทีฟ จํากัด

8

บริษัท ไซนออน จํากัด

9

บริษัท ดิจิคราฟต จํากัด

ที่อยู
17/94 หมู11 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว
กรุงเทพ 10230
Website : www.gamesquare.net
หอง 21-04 อาคารไทมส สแควร ถ.สุขุมวิท 12-14
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
Website : www.game.co.th
50/797/800 เมืองทองธานี 3 ถ. ตรีวานู ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
Website : www.golden-soft.co.th
32/288 หมูที่ 8 ซ.รามอินทรา 65 ถ.รามอินทรา
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
Website : www.darkstory.in.th
211 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง
กรุงเทพ 10400
Website : www.ran.in.th
99/127 ถ.สนามบินน้ํา อ.เมือง นนทบุรี 1200
Website : www.trickster.in.th
950/141-142 ถ.พระราม3 ซ.38 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพ 10210
Website : www.zest.co.th
2013 อาคารอิตลั ไทยอุตสาหกรรม ชั้น 12 เอ
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพ 10310
Website : www.catchy.in.th
54 อาคารบีบี ชั้น 14 หอง 1402
ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
Website : www.digidreamstudio.com

โทรศัพท
0-2578-3990

0-2653-3636
F.0-2653-3635
0-2503-4402-7
F.0-2503-4407
0-2645-7370
F.0-2645-8950
0-2276-3077
F.0-2693-8439
0-2967-0607
0-2682-9399
F.0-2682-9411
0-2716-5073-4
F.0-2716-5075

0-2261-2277
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ลําดับ

ชื่อบริษัท

ที่อยู

10

บริษัท ทรูดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด

1 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.tde.co.th
947/150 ชั้น 3 บางนาคอมเพล็กซ ถ.บางนา-ตราด
บางนา กรุงเทพ 10260
Website : www.vconline.in.th
1213/506 ซ.ลาดพราว 94 ถ.ลาดพราว
วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Website : N/A
333 อาคารเลาเปงงวน ชั้น 20 ซ.เฉยพวง
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
Website : www.gameyuppie.com
219/52 อโศกทาวเวอรส ชั้น 16
ถ. สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Website : www.popidols.net

11

บริษัท ทะยาน คอรปอเรชั่น จํากัด

12

บริษัท พินเนเคิล ซอฟทแวร จํากัด

13

บริษัท พรอมทนาว จํากัด

14

บริษัท พ็อพไอโดลส จํากัด

15

บริษัท โพลิโมลด ดิจิตอล

51/4 ซ.สุขุมวิท 49/6 ถ.สุขุมวิท วัฒนา

ประเทศไทย จํากัด

กรุงเทพ 10110

โทรศัพท
0-2686-2255

0-2744-1727
F.0-2744-1095

ไมมีขอมูล

0-2278-9276

0-2664-3555
F.0-2664-1717

ไมมีขอมูล

Website : www.darkeden.in.th
16

บริษัท ฟนบ็อกซ จํากัด

1168/15 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 12เอ

0-2343-1000

ถ.พระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

F.0-2679-8770

กรุงเทพ 10120
Website : www.funbox.co.th
17

บริษัท วอแร็กซ จํากัด

18

บริษัท วินเนอรออนไลน จํากัด
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1221/11-13 สุขุมวิท 61 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Website : www.n-age.in.th
446/71 ชั้น 3-5 อาคารปารคอเวนิว 2 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Website : www.winner.co.th

0-2714-3370
F.0-2714-3371

0-2391-7494-6
F.0-2381-5234

ลําดับ

ชื่อบริษัท

19

บริษัท สบายโซน จํากัด

20

บริษัท วันเน็ต จํากัด

21

บริษัท ออไรออน จํากัด

22

บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด

23

บริษัท เอ็นซี ทรู จํากัด

24

บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

ที่อยู
608/3 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
Website : www.sbuyzone.com
390 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพ 10240
Website : www.onenet.co.th
211 อาคาร วี เอสเอส ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพ 10400
Website : www.o2jam.in.th
149 อาคารแกแล็คซี่เพลส ชั้น 8 ถ.นนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
Website : www.Ini3.co.th
18 อาคาร ทรูทาวเวอร ถ.รัชดาภิเษก
หวยขวาง กรุงเทพ 10310
Website : www.nctrue.com
9 อาคาร U.M. ชั้น 16 หอง 9/161 ถ.รามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
Website : www.asiasoft.co.th

โทรศัพท
0-2510-7099
F.0-2510-7794
0-2769-5999

0-2693-8433-7
F.0-2693-8439
0-2687-2700

0-2699-1474
F.0-2699-4490
0-2769-8888
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ภาคผนวก 6
ตัวอยางแบบสอบถาม

โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 1 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน
ชื่อบริษัท
ปที่เริ่มธุรกิจ

: ............................................................................................................
: ……………………………………………………………………………….

ประเภทธุรกิจ

: โปรดทําเครื่องหมายในชอง

และ o สําหรับธุรกิจของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

ทานเปนผูผลิตผลงานแอนิเมชั่น (Animation Producer) โดยมีประเภทผลงานดังนี้
o

1. 2D Animated Feature Film (ภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

2. 3D Animated Feature Film (ภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติ)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

3. Animated TV Series (ผลงานแอนิเมชั่นที่เนื้อเรื่องแบงเปนตอนๆ เพื่อเผยแพรทางโทรทัศน)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

4. Animation on VCD/DVD (การตูนทั้งที่เปนภาพยนตรการตูน หรือแอนิเมชั่นทีวีซีรี่สที่มี
การผลิตลงบนแผน VCD/DVD)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

ทานเปนผูรับจางผลิต (Outsourcing Services) ในผลงานดังตอไปนี้
o

1 Animated TV Commercial (ภาพยนตรโฆษณาแอนิเมชั่น)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

2 Animated Music VDO (มิวสิควิดีโอ)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

3 Animated Presentation & Mobile Content
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682
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โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 2 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry

o

4 Visual Effects
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

5 Motion Graphics
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

6 Post Production
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

7 Character Design
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

8 Architectural Visualization
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

9 Game Graphic (แอนิเมชั่นสําหรับงานเกม)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

10 Movie in Game (ภาพยนตรแอนิเมชั่นสําหรับงานเกม)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

11 Animation for E-Learning (สื่อการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเนื้อหาเปนการตูนหรืองานแอนิเมชั่น)
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

12 New Media เชน สื่อโฆษณาทางโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต วิดีโอออนไลน
และปายโฆษณาอิเล็คทรอนิคส
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

o

13 อื่น ๆ ..............................................................
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2550 ...................................... บาท
ประมาณการมูลคางานรวมในป 2551 ...................................... บาท

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682
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โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 3 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry

ทานเปนผูประกอบการในธุรกิจลิขสิทธิ์ (Licensing Business) โดยมีประเภทของสินคา/ผลิตภัณฑ ดังนี้
o ธุรกิจออกแบบ Cartoon / Character (Character Design)
ประมาณมูลคาผลงานที่ขาย
ป 2550 ………………. ลานบาท
สัดสวนผลงานที่ขายใหลูกคาตางประเทศ ป 2550 ………………. ลานบาท

ป 2551 ………………. ลานบาท
ป 2551 ………………. ลานบาท

o ธุรกิจซื้อ Licensed Character/Cartoon (Buyer) เพื่อจัดจําหนาย
ประมาณมูลคาผลงานที่ขาย
ป 2550 ………………. ลานบาท
สัดสวนผลงานที่ขายใหลูกคาตางประเทศ ป 2550 ………………. ลานบาท

ป 2551 ………………. ลานบาท
ป 2551 ………………. ลานบาท

รูปแบบการจัดจําหนายของทานไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การเผยแพรทางโทรทัศน (Broadcasting)
การจําหนายในรูปแบบ VCD/DVD
การจัดทําสินคาเพื่อจําหนาย (Merchandising)

การจําหนายในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ

PSP

Nintendo Wii

ทานเปนผูประกอบการดานเกมและผูพัฒนาเกมซอฟตแวร (Software Game Developer) โดยธุรกิจของทานคือ
o ธุรกิจที่มี IP เปนของตัวเอง (Owned IP)
o เปนธุรกิจรับจางผลิต (Outsourcing Service)
o ธุรกิจใหบริการเกมหรือเผยแพรเกม (Game Service Provider / Game Publisher)
o ธุรกิจจัดจําหนายเกม (Game Retailer)
ชนิดของเกมซอฟตแวร ที่ธุรกิจของทานพัฒนา, ใหบริการ หรือ จัดจําหนายใชสําหรับเลนกับเครื่องเลนชนิดใด
Game Platforms:
Nintendo DS
Play Station 2
X-Box
Arcade
Online
Nintendo DS Lite

Play Station 3

X-Box 360

PC

i-Phone

PSP

Nintendo Wii

X-Box Live

Mobile

Others............

ประเภทเนื้อหาเกมที่พัฒนา, ใหบริการ หรือ จัดจําหนาย
Genres :
Action / Fighting
Shooting
Simulation
Board Game

Adventure

Strategy

Education

Card

MMORPG

Puzzle

Sport

Others………..
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สวนที่ 2 มูลคาและสัดสวนการลงทุน
1. ในการลงทุนระยะเริ่มตนของธุรกิจทาน ใชเงินลงทุนประมาณ …………………………………………… บาท
2. แหลงทุนของธุรกิจทานในมาจากที่ใดบาง (Source of Funding)
ทุนสวนตัว (Self-funded, including friends & family)
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (Bank/Financial Institute)
นักลงทุนสวนบุคคล (Private Investor)
มีบริษัทรวมลงทุน (Joint Venture)
อื่นๆ (Others)…………………………………………………………………………………………………………..
3. สัดสวนของทุนของธุรกิจทานเปนอยางไร (Percentage of Domestic & International Funding)
เปนเงินทุนจากภายในประเทศ (Domestic Funding) ประมาณ ……………………….%
เปนเงินทุนจากตางประเทศ (International Funding) ประมาณ ……………………….%
4. หากใหทานประมาณการมูลคาธุรกิจของทานในปจจุบัน รวมสินทรัพย เงินสด มูลคาผลงาน และอื่นๆ
ทานคาดวาปจจุบันมีมูลคาประมาณ ………………………………………………… บาท
5. โดยเฉลี่ยแลว ธุรกิจของทานมีอัตราการเจริญเติบโตประมาณรอยละ ............................................. ตอป

สวนที่ 3 ผลงานของบริษัทและคาบริการ
1. จํานวนผลงาน

ปริมาณผลงานที่ผลิต
ปริมาณผลงานที่จําหนายตางประเทศ
ปริมาณผลงานที่ผลิตแลวไมไดจําหนาย
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)

หนวย: เรื่อง / ตอน / เกม / แผน / ชิ้น / Title / นาที
ป 2550
ป 2551
ป 2550
ป 2551
ป 2550
ป 2551

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การคิดอัตราคาบริการ (Fee or Service Charge)

เรื่อง

ตอน

โปรดเลือกหนวยตออัตราคาบริการของทาน
Title
ชิ้น
นาที
เกม
แผน

อื่นๆ….........

อัตราคาบริการตอ
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
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สวนที่ 4 ขอมูลดานบุคลากร
1) ตําแหนงงานที่มีอยูในบริษัทของทาน (สําหรับธุรกิจผูผลิตผลงานแอนิเมชั่นและธุรกิจผูพัฒนาเกม)
ดานการผลิตเกม (Game Production)
1. Executive Producer
2. Associate Producer
3. Producer
4. Sound Designer
5. Story Designer
6. Level Designer
7. Game Designer
8. Lead Artist
9. Texture Artist
10. 3D Artist (Modeling)
11. 2D Artist (Illustrator, Character Designer)
12. Art Director
13. Technical Art Director
14. Animator
15. Lead Programmer
16. Software Architect
17. A.I Programmer
18. Sound Programmer
19. Display Programmer
20. Network Programmer
21. Level and Mission Programmer
22. Tools Programmer
23. Data Manager
24. Tester
25. Q.A. Team
26. Game Master
27. Others ……………………………..
28. Others ……………………………..

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ

................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ
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ดานการผลิตแอนิเมชั่น (Animation Production)
1. Executive Producer
จํานวน
2. Producer
จํานวน
3. Production Manager
จํานวน
4. Production Coordinator
จํานวน
5. Studio Supervisor
จํานวน
6. Script Writer
จํานวน
7. Art Director
จํานวน
8. Animation Director
จํานวน
9. 2D Character Designer
จํานวน
10. 2D Prop Designer
จํานวน
11. 2D Background Designer
จํานวน
12. Storyboard Artist
จํานวน
13. Animatic Editor
จํานวน
14. X-sheet Slugging
จํานวน
15. Track reading
จํานวน
16. Layout artist
จํานวน
17. Animator
จํานวน
18. Modeller
จํานวน
19. Senior Animator
จํานวน
20. Clean-up / In between artist
จํานวน
21. Line-test operator
จํานวน
22. Scanner operator
จํานวน
23. Coloring artist
จํานวน
24. Background Coloring
จํานวน
25. Compositing & Render operator จํานวน
26. Others ……………………………. จํานวน
27. Others ……………………………. จํานวน
28. Others ……………………………. จํานวน

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ
อัตราเงินเดือนประมาณ

................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
................................. บ.
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2) ปจจุบันบริษัททานตองการจางบุคลากรเพิ่มหรือไม (สําหรับธุรกิจผูผลิตผลงานแอนิเมชั่นและธุรกิจผูพัฒนาเกม)
ไมตองการ
ตองการ
ตําแหนงใดบาง
1) ..........................................................
4) ..........................................................
2) ..........................................................
5) ..........................................................
3) ..........................................................
6) ..........................................................
3) ปญหาที่ทานประสบจากการจางงานบุคลากรคืออะไรบาง
Please identify problems of the company when hiring staff.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

เปลี่ยนงานบอย (High Turnover Rate)
ขาดความรู / ทักษะที่จะใชทํางานที่มีคุณภาพได (Skill Shortage)
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางาน (Lack of Motivation)
มีการซื้อตัวบุคลากรจากบริษัทคูแขง (Head Hunting)
บุคลากรรับจางงานสวนตัว (Staff use office time and facility to work on their personal work)
ขาดประสบการณตรงในการทํางาน (Work Experiences)
ขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ (English Communication Skill)
ไมสามารถหาบุคลากรที่ตองการได (Unavailability of required staff)
จํานวนบุคลากรในตลาดงานมีไมเพียงพอ (Shortage in number of staff)
บุคลากร 1 คน ตองทํางานหลายหนาที่ทําใหคุณภาพในการทํางานลดลง(Staff overloaded with work)
อื่นๆ (Others) .....................................................................................
อื่นๆ (Others) .....................................................................................
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สวนที่ 5 แนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
1) ในความคิดของทาน ปญหาหลักของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทแอนิเมชั่นและเกมในปจจุบันคืออะไร
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) ........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) ……………………………………………………………………………………………………………….
4) ........................................................................................................................................................
5) ........................................................................................................................................................
6) ……………………………………………………………………………………………………………….
7) ........................................................................................................................................................
8) ........................................................................................................................................................
2) การสนับสนุนจากภาครัฐดานใดที่ทานคิดวาจะชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชั่นและเกมไทยได
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1) ........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) ……………………………………………………………………………………………………………….
4) ........................................................................................................................................................
5) ........................................................................................................................................................
6) ……………………………………………………………………………………………………………….
7) ........................................................................................................................................................
8) ........................................................................................................................................................

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682

ภาคผนวก 6-8

โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 9 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry

สวนที่ 6 กิจกรรมในการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
1) ทานทําการประชาสัมพันธหรือการตลาดผลงานของทานผานชองทางใด

o
o
o
o
o
o
o
o

สื่อสิ่งพิมพ (ในประเทศ / ตางประเทศ)
สื่อโทรทัศน (ในประเทศ / ตางประเทศ)
สื่อเว็บไซต (ในประเทศ / ตางประเทศ)
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย (ในประเทศ / ตางประเทศ)
การเขารวมงานแสดงสินคา (ในประเทศ / ตางประเทศ)
การเจรจาธุรกิจ (ในประเทศ / ตางประเทศ)
การใชบริการตัวแทนการคา (Sale Agent)
อื่น ๆ ..................................................................................................................................

2) จาก ขอ 1. ทานพอใจในชองทางการตลาดใดมากที่สุด เพราะอะไร
..................................................................................................................................................................
3) ปจจัยใดที่เปนปจจัยหลักในการเลือกเขารวมงานแสดงสินคา หรือ งานเจรจาธุรกิจ

o ความนาเชื่อถือและประสบการณของผูจัดงาน
o ความสะดวกในการเดินทาง
o งบประมาณและคาใชจาย
o ชื่อเสียงของงาน

o
o
o
o

ระยะเวลาในการจัด

o
o

3-5 เดือน (3-5 months)

กลุมผูเขาชมงาน
กลุมผูแสดงสินคา
อื่นๆ (Others)………………………………

4) ระยะเวลาในการเตรียมตัวเมื่อทานจะเขารวมงานแสดงสินคา

o
o
o

นอยกวา 1 เดือน (Less than 1 months)
1-2 เดือน (1-2 months)

มากกวา 5 เดือน (More than 5 months)

2-3 เดือน (2-3 months)

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682
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โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 10 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry
5) คาใชจายโดยเฉลี่ยที่ใชในการเขารวมงานตอครั้ง (รวมคาเดินทาง คาที่พัก คาลงทะเบียน คาจัดบูธ ฯลฯ)

o
o
o

นอยกวา 1,000 USD (Less than 1,000 USD)

o
o

จากองคกรตนเอง

1,000-2,000 USD

o
o

3,000-5,000 USD

o
o

ผูจัดงาน (Organizer)

o
o
o
o

สรางเครือขายทางธุรกิจ

มากกวา 5,000 USD (More than 5,000 USD)

2,000-3,000 USD
6) แหลงเงินทุนในเรื่องคาใชจายในการเขารวมงานของทาน
การสนับบสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................

7) วัตถุประสงคที่ทานเขารวมงาน

o
o
o
o

ขายผลงาน/สินคา
ซื้อผลงาน/สินคา
สงผลงานเขาประกวด
ประชาสัมพันธผลงาน/สินคา

เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง/ตลาด
อื่นๆ (Others) ………………………….

8) งานใดที่ทานคิดวาควรไปรวมมากที่สุด 5 งาน (Please list 5 events that the company should visit)

o
o
o
o
o

…………………………………………………………………….

o
o
o
o
o

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
9) งานใดที่ทานคิดวาไมคุมคาที่จะไปรวมมากที่สุด 5 งาน (Please list 5 events that the company should not visit)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682
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โครงการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทประเทศไทย
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)

แบบสํารวจ

หนา 11 จาก 11

: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท

Survey Form : Developer and Related Entrepreneurs for Digital Content Industry
10) หากมีการจัดหาตัวแทนการคาเพื่อทําการตลาดใหกับอุตสาหกรรมเกม / แอนิเมชั่นไทย ทานตองการใหตัวแทนทํา
อะไรบาง

o
o
o

การจับคูทางธุรกิจ

o

อื่นๆ ..............................................................................................................

การใหคําปรึกษาและการจัดอบรมดานการตลาดตางประเทศ
เปนตัวแทนการคาที่ชวยเสนอขายผลงาน/สินคาของทานในตางประเทศ ดังนี้
.......... ทวีปเอเชีย (Asia)
...........ทวีปยุโรป (Europe)
………ทวีปอเมริกาเหนือ (North America)
……….ภายในประเทศ (Domestic)
............อื่นๆ (Others)

สวนที่ 7 ขอคิดเห็นและคําเสนอแนะอื่นๆ ตอประเด็นตอไปนี้
-

สภาพธุรกิจในประเทศ
แหลงเงินทุนภายในประเทศ
การสนับสนุนจากภาครัฐ

แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเก็บขอมูลตามโครงการของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2718-6684 โทรสาร 0-2718-6682
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โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games 2008
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
กันยายน 2551

Academic
หนา 1 จาก 5

แบบสํารวจสวนการศึกษาและฝกอบรม
หัวขอ: การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท แอนิเมชั่นและเกม
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนสถาบันการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา

: ...........................................................................................................................

สังกัดในคณะใด

: ............................................................................................................................

ชื่อหลักสูตร

: ............................................................................................................................

ระยะเวลาศึกษาในหลักสูตร (ป) : ...........................................................................................................................
รับนักศึกษาเขาศึกษาตอในหลักสูตรดวยคุณวุฒิเบื้องตน

: ..................................................................................

สถาบันของทานเปดสอนสาขานี้ในระดับใดบาง
หลักสูตรระยะสั้น / ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อื่นๆ .................................

ปที่เริ่มกอตั้งสาขา

: ............................................................................................................................

สถานที่ติดตอ

: ............................................................................................................................
............................................................................................................................

โทรศัพท

: ............................................................................................................................

แฟกซ

: ............................................................................................................................

อีเมล

: ............................................................................................................................

เว็บไซต

: ............................................................................................................................

ผูใหขอมูล
เบอรติดตอ

: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................

ขอมูลในแบบสอบถามนี้จะใชในการวิเคราะหสภาวะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนดาน
แอนิเมชั่นและเกมของไทย แบบสอบถามนี้จะไมไดรับการเผยแพรและถือเปนขอมูลที่ใชในโครงการ
ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) เทานั้น

การสํารวจนี้ดําเนินการโดยบริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด เพื่อใชในโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Game เทานั้น
สอบถามขอมูลติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2718-684 โทรสาร 0-27186682 อีเมล : sipa_whitepaper@yahoo.co.th

ภาคผนวก 6-12

โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games 2008
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
กันยายน 2551

Academic
หนา 2 จาก 5

สวนที่ 2 ขอมูลอาจารยในสาขา
1. จํานวนอาจารยประจําในสาขา (แบงกลุมตามประเภทความถนัดของอาจารย เชน Art & Design, Animation,
Game Graphic, Game Programming ฯลฯ)
อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดาน ……………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดานอื่นๆ ………………

: …………………………. คน

อาจารยประจําดานอื่นๆ ......................

: …………………………. คน

2. จํานวนอาจารยพิเศษในสาขา (แบงกลุมตามประเภทความถนัดของอาจารย เชน Design, Animation,
Programming ฯลฯ)
อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานดาน ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานอื่นๆ ……………….

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานอื่นๆ ......................

: …………………………. คน

อาจารยพิเศษดานอื่นๆ ......................

: …………………………. คน

3. ระดับการศึกษาของอาจารยในสาขา
ปริญญาตรีประจําสาขา ...........…………………… คน
ปริญญาโทประจําสาขา ...........…………………… คน
ปริญญาเอกประจําสาขา ...........…………………… คน

การสํารวจนี้ดําเนินการโดยบริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด เพื่อใชในโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Game เทานั้น
สอบถามขอมูลติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2718-684 โทรสาร 0-27186682 อีเมล : sipa_whitepaper@yahoo.co.th
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โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games 2008
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
กันยายน 2551

Academic
หนา 3 จาก 5

สวนที่ 3 ขอมูลนักศึกษาในสาขา
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตร ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2550 นี้ แบงตามชั้นปการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร

..............................

ป 1

..............................

ป 2

..............................

ป 3

..............................

ป 4

..............................

ป 5 (ถามี)

..............................

สวนที่ 4 การพัฒนาการเรียนการสอน
4.1 สถาบันของทานมีการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้อยางไรบาง

o
o
o
o
o
o
o
o

มีการจางผูเชี่ยวชาญในดานแอนิเมชั่นและเกมมาสอนนักศึกษา
ใหทุนอาจารยไปศึกษาตอในสาขาแอนิเมชั่นและเกมในตางประเทศ
จัดอบรมนักศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
นํานักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการ
กําหนดใหนักศึกษามีการฝกงานในสถานประกอบการระดับมืออาชีพ
ใหทุนนักศึกษาในการศึกษาตอดานแอนิเมชั่นและเกมในตางประเทศ
อื่นๆ ...........................................................................................
อื่นๆ ...........................................................................................

การสํารวจนี้ดําเนินการโดยบริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด เพื่อใชในโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Game เทานั้น
สอบถามขอมูลติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2718-684 โทรสาร 0-27186682 อีเมล : sipa_whitepaper@yahoo.co.th
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โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games 2008
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
กันยายน 2551

Academic
หนา 4 จาก 5

4.2 สถาบันของทานมีอุปกรณการสอนและสิ่งอํานวยการสอนอยางไร (เชน Software, Hard ware ฯลฯ)

o

มีเครื่องคอมพิวเตอร ใหนักศึกษาใช ในสัดสวน .............. เครื่อง ตอ นักศึกษา .............. คน

1. ............................................... จํานวน ...............
2. ............................................... จํานวน ...............
3. ............................................... จํานวน ...............
4. ............................................... จํานวน ...............
5. ............................................... จํานวน ...............
6. ............................................... จํานวน ...............

สวนที่ 5 อัตราการจางงาน
1. ประมาณการ การศึกษาตอและอัตราการจางงาน ของนักศึกษาที่จบจากสาขานี้
ทํางานตรงกับสาขา (ไดรับการวาจางภายในประเทศ)

............................................ %

ทํางานตรงกับสาขา (ไดรับการวาจางจากตางประเทศ) ............................................ %
ทํางานตรงกับสาขา (รับจางอิสระ)

............................................ %

ทํางานไมตรงสาขาที่จบ

............................................ %

ศึกษาตอภายในประเทศ

............................................ %

ศึกษาตอในตางประเทศ

............................................ %

ยังไมมีงานทํา

............................................ %

การสํารวจนี้ดําเนินการโดยบริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด เพื่อใชในโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Game เทานั้น
สอบถามขอมูลติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2718-684 โทรสาร 0-27186682 อีเมล : sipa_whitepaper@yahoo.co.th
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โครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Games 2008
โดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA)
กันยายน 2551

Academic
หนา 5 จาก 5

2. จากขอมูลหรือการประมาณการของทาน นักศึกษาที่จบในสาขาวิชานี้จากสถาบันของทาน สามารถทํางาน
ในตําแหนงใดไดบาง
ตําแหนงงานดานแอนิเมชั่น
Animation Director

Art Director

Background Coloring

Background Designer

Character Designer

Clean-up / In between artist

Coloring Artist

Compositor

Editor

Lighting Artist

Modeler

Music Composer

Production Coordinator

Script Writer

Storyboard Artist

Texture Artist

VFX Artist

2D/3D Animator

อื่นๆ ............................

อื่นๆ ............................

อื่นๆ ............................

อื่นๆ ............................

ตําแหนงงานดานเกม
Animator

A.I. Programmer

Art Director

Beta Tester

Concept Artist

Game Designer

Gamemaster

Game Mechanic Programmer

Game Mechanic

Level & Mission Designer

Lead Programmer

Mission & Level Programmer

Network, Server, Client Programmer

Q.A. Team

Sound Designer

Storyboarder

Sound Programmer

Story & Dialogue Writer

Technical Director

Tools Programmer

Texture Artist

User Interface Programmer

2D Artist / Interface Designer

3D Modeler

3D Graphic Programmer

อื่นๆ ..............................

อื่นๆ ................................

อื่นๆ ..............................

การสํารวจนี้ดําเนินการโดยบริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด เพื่อใชในโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation and Game เทานั้น
สอบถามขอมูลติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2718-684 โทรสาร 0-27186682 อีเมล : sipa_whitepaper@yahoo.co.th
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ภาคผนวก 7
รายชื่อ
สถาบันการศึกษา
ที่เปดสอนดาน
ดิจิทัลคอนเทนท

ภาคผนวก 7
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปดสอนดานดิจิทัลคอนเทนทในป 2550
#
1

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

2
3

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

4
5
6

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเจาพระยา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

8
9

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10
11

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียน

12

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น
และเกม
ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
Bachelor of Arts in Interactive Design and Game
Development
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอารตส
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Technology in Computer Graphics and
Multimedia
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Arts in Multimedia Communication,
Design, Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเพื่อการ
ออกแบบ
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Arts in Visual Communication
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป

ภาคผนวก 7-1

#
13

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16

มหาวิทยาลัยนเรศวร

17

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

19
20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21
22
23

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

24
25
26

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
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หลักสูตร
Bachelor of Fine Arts in Multimedia Design
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่น
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสือ่ สารสังคม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสือ่ สาร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสือ่
นวัตกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
การสรางภาพเคลื่อนไหว
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต - มัลติมีเดีย
ศิลปบัณฑิต สาชาวิชามีเดียอารต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตรศิลป
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตรศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Fine Arts in Entertainment Media
(Animation)
วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รายนามคณะกรรมการ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทํางาน
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ดร. รุงเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
กรรมการกํากับการศึกษา
ดร. นิรชราภา ทองธรรมชาติ
นายสําเร็จ
วจนะเสถียร
นายลักษมณ เตชะวันชัย
นายสันติ
เลาหบูรณะกิจ
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา
สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟกสไทย (TACGA)
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (TGA)
Bangkok ACM Siggraph
นายลักษมณ เตชะวันชัย
บริษัท อิเมจิน กรุป จํากัด
นางสาวอัจฉรา กิจกัญจนาสน
บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จํากัด
นายศักดิ์ศิริ คชพัชรินทร
บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด
นายเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด
นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต
บริษทั แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิตี้ จํากัด
นายมาโนช สีเหล็ก
บริษัท เกมสแควร อินเตอรแอคทีฟ จํากัด
นายนพพล วรรณเพ็ญสกุล
บริษัท คอรเซล เทคโนโลยี จํากัด
นายสิทธิชยั
เทพไพฑูรย
บริษัท ดีบัสซ จํากัด
นายสุเทพ
ตันนิรัตน
บริษัท อัญญา อนิเมชั่น จํากัด
นางสาวอัมภฤณ บุญสินสุข
บริษัท ไบทอนิ อะคัพ จํากัด
นางสาวญาริดา พูลเจริญ
บริษัท ไบทอนิ อะคัพ จํากัด
นายกฤบดี
เรืองรุจิระ
บริษัท จีโมทีฟ จํากัด
รุจิภาสกุล
บริษัท ทีไอจีเอ จํากัด
นายสิทธิชยั
นายทวีชยั
ศักดานรเศรษฐ
บริษัท ทีไอจีเอ จํากัด
นางสาวกมลทิพย เตชะสกุลมาศ
บริษัท โอเรียลทัลโพสต จํากัด
นายธนัญชัย วีระธนัสสิทธิ
บริษัท เซสท อินเตอรแอคทิฟ จํากัด

รายชื่อคณะกรรมการ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทํางาน - 1

คณะทํางานโครงการ
ดร.กมล
จิราพงษ
ดร.ชัยพงษ พงษพานิช
นางสาวดาวดี ชาญพานิชยการ
นายมาวิน
ดานกุล
นายมนตชัย ธาดาอํานวยชัย
นายรัฐพล
พิริยะธนารักษ
นางสาวศศิประภา ลวิตรังสิมา
นางสาวศิริพร พรหมภูวัลย
นางสาวพิมพิพัฒ ศรีสุทธิ

2 - รายชื่อคณะกรรมการ ที่ปรึกษาโครงการ และคณะทํางาน

ผูบริหารโครงการ
ที่ปรึกษาฝายวิเคราะห
ผูจัดการโครงการ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด
Knowledge Development Center Co., Ltd.

12 ซอยรามคําแหง16
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพ 10240
โทร. +662 718 6684
โทรสาร +662 718 6682
Email: kdcgroups@gmail.com

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นตามโครงการ Thai Digital Content White Paper: Animation & Games โดย บริษัท ศูนยการพัฒนาความรู จํากัด ภายใตการจัดจางของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) การลอกเลียน ดัดแปลง ทําซ้าํ หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาใน
รายงานฉบับนี้ ตองไดรับอนุญาตหรือการเห็นชอบจากหนวยงานผูวาจางเปนลายลักษณอักษรจึงจะสามารถดําเนินการดังกลาวได

