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บทสรุปผูຌบริหาร ิExecutive Summaryี 
 

 ภาย฿ตຌนวทางการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไรัฐบาลมุงนຌนคือ ประทศเทย 4.0 ดยอาศัย 

การขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมพืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกสินคຌาละบริการ ดยฉพาะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ วัฒนธรรม ละ
บริการทีไมีมูลคาพิไมสูงซึไงประกอบเปดຌวย อาหาร ผຌาเทยละการออกบบฟชัไน มวยเทย การอนุรักษ์ละขับคลืไอนประทศ
เทย รวมเปถึงภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นหนึไง฿นกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีความส าคัญตอ
ประทศเทยดยมีรายเดຌรวมของบริษัท฿นอุตสาหกรรมกวา 37,000 ลຌานบาท รวมเปถึงมีผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิSMEี มากถึงรຌอยละ 99.6 ของจ านวนผูຌประกอบการทัๅงหมดกวา 
1,500 ราย นอกจากนีๅอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นครืไองมือ฿นการผยพรอัตลักษณ์ของประทศเทย฿นดຌานตางโ 
เปสูวทีลกเดຌอีกดຌวย 

 พืไอป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยอยางยัไงยืน การพัฒนาจากรากฐานส าคัญ
ของอุตสาหกรรมอยางผูຌประกอบการ SME จึงมีความส าคัญ ดังนัๅน การศึกษาครัๅงนีๅเดຌศึกษาขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองทัๅงจาก
ตางประทศละ฿นประทศเทย อันเดຌก สถานการณ์ละทิศทางการปลีไยนปลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของ
ลก ละกรณีศึกษาตຌนบบทีไดี฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นตางประทศทีไประสบความส ารใจ฿นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ซึไงมีบริบทการพัฒนาทีไนาสน฿จ เดຌก ประทศกาหลี฿ตຌ ละประทศมาลซีย 
รวมทัๅงบริบทการพัฒนา฿นประทศ อันเดຌก นยบายทีไกีไยวขຌองกับ SME ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละ
สถานการณ์การพัฒนาของ SME พืไอน าขຌอมูลทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดมาประมวลละวิคราะห์นวทางการพัฒนาทีไหมาะสม ละ
จัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์พืไอป็นกลเก
฿นการขับคลืไอนละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 ถึงมຌวา ประทศเทยจะมีผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยระยะทีไ 3 
ิพ.ศ. 2560ู2565ี ป็นกรอบนยบายการพัฒนาหลัก฿นปัจจุบัน ตอยางเรกใดี การพัฒนา SME ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ยังเมถูกนຌนหนักป็นประดในส าคัญ฿นการพัฒนา ดังนัๅน นวคิดหลักของยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงป็นการติมตใมนวทางการพัฒนา  SME นอกจากนีๅ 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ประกอบเปดຌวยกิจกรรมหลายสวน฿นหวงซมูลคาทีไมีจุดขใง จุดออนละประดใน 

การพัฒนาทีไตกตางกัน ตัๅงตกิจกรรมกอนการถายท าละการถายท าภาพยนตร์ กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ รวมถึง
กิจกรรมการกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์ จึงตຌองมีการก าหนดนวทางการพัฒนาทีไหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของ
กิจกรรมตละประภท฿นหวงซมูลคา ดยยุทธศาสตร์นีๅจึงตຌองถูกออกบบพืไอ฿หຌตอบสนองตอบริบทการพัฒนาของ SME 

ส าหรับกิจกรรม฿นตละสวนทีไมีความตกตางกันอยางครบทัๅงระบบ รวมเปถึงการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์฿นองค์รวมควบคูกันเปดຌวย 

 ภาย฿ตຌนวคิดดังกลาว ยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขาภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ มีสาระส าคัญดังตอเปนีๅ  
ป้าประสงค์: สนับสนุน SME ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางครบวงจรภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์การสงสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยระยะทีไ 3 ผานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของ SME เทย 

อยางยัไงยืน ละยกระดับศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
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ประดในยุทธศาสตร์: สามารถจ านกเดຌป็นยุทธศาสตร์ฉพาะจาะจงทีไมุงปງาเปยังกิจกรรมตละสวน฿นหวงซมูลคาดย
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละ 2 นัๅนจะมุงนຌนกิจกรรมกอนละระหวางการถายท าภาพยนตร์ ทัๅง฿นลักษณะทีไป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของภาพยนตร์เทยละการพัฒนาประทศเทย฿นฐานะทีไป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ตางประทศตามล าดับ ยุทธศาสตร์ทีไ 3 

มุงนຌนการพัฒนากิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ละยุทธศาสตร์ทีไ 4 ฿หຌความส าคัญกับกิจกรรมการฉายละกระจาย
ภาพยนตร์ รวมถึงการพัฒนาตลาดละผูຌชมภาพยนตร์ป็นหลัก นอกจากนีๅ ประดในยุทธศาสตร์ยังสามารถจ านกเดຌป็น  

ภาพกวຌางทีไป็นการยกระดับศักยภาพ฿นองค์รวม฿หຌมีศักยภาพสูงขึๅน฿นยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดยมีรายละอียด฿นตละประดใน
ยุทธศาสตร์ดังตอเปนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ ยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์เทย฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับภูมิภาคอยางยัไงยืน ดยมี
วัตถุประสงค์หลักพืไอพัฒนาภาพยนตร์ทีไมีผูຌประกอบการเทยป็นผูຌผลิต฿หຌสามารถขงขันเดຌดຌวยคุณภาพละความหลากหลาย
มากขึๅน ซึไงมีกลยุทธ์หลัก฿นการพัฒนา ไ กลยุทธ์ เดຌก 1ี พัฒนาศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของบุคลากรเทย 

2ี พัฒนาชองทางละวที฿นการสดงผลงานส าหรับผูຌประกอบการ SME 3ี สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศ 
ละ 4ี สรຌางความหลากหลายทางนืๅอหาละความป็นอกลักษณ์ของภาพยนตร์เทย 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาเปสูสถานทีไถายท าภาพยนตร์ครบวงจรระดับลก ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอป็นสถานทีไถาย
ท าภาพยนตร์ทีไสามารถถายท าเดຌสะดวก รวดรใว มีมาตรฐานละสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางครบวงจร ซึไงมีกลยุทธ์หลัก฿น  

การพัฒนา ใ กลยุทธ์ เดຌก 1ี พัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนับสนุนกองถายภาพยนตร์ตางประทศ 2ี  ประชาสัมพันธ์ชิงรุก
฿นการถายท าภาพยนตร์฿นเทย ละ 3ี ยกระดับศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ฿นการถายท าภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์จาก
ตางประทศ  

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สริมสรຌางศักยภาพของผูຌประกอบการสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Post Production ดยมี
วัตถุประสงค์หลักพืไอสรຌางครือขายผูຌประกอบการ Postูproduction ทีไขຌมขใงทัๅง฿นละตางประทศ ซึไงมีกลยุทธ์หลัก฿น
การพัฒนา ไ กลยุทธ์ เดຌก 1ี พัฒนาบุคลากร Postูproduction ฿หຌมีความชีไยวชาญหมาะสม 2ี สนับสนุนการสรຌาง
ครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร์฿นตางประทศ 3ี สริมสรຌางความชืไอมยงระหวางผูຌประกอบการ Post Production ละ 

4ี สงสริมการท า PostูProduction฿นเทยดຌวยสิทธิประยชน์ทางการงิน 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน ดยมีวัตถุประสงค์หลัก
พืไอสงสริมผูຌผลิตภาพยนตร์ขนาดลใกละขนาดกลางมีชองทางการจัดฉายภาพยนตร์ทีไมปีระสิทธิภาพละหลากหลาย ซึไงมกีล
ยุทธ์หลัก฿นการพัฒนา ไ กลยุทธ์ เดຌก 1ี พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 2ี สนับสนุน 

การกระจายละฉายภาพยนตร์ทีไผลิตดยผูຌประกอบการ SME 3ี สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละการกระจาย
ภาพยนตร์ทางลือก ละ 4ี สงสริมการกระจายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอสรຌาง
ระบบนิวศน์ ิEcosystemี ส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไมีประสิทธิภาพ สามารถสงสริมการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมเดຌ ซึไงมีกลยุทธ์หลัก฿นการพัฒนา ๆ กลยุทธ์ เดຌก 1ี พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 2ี อ านวยความ
สะดวก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 3ี สนับสนุนการพัฒนาฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม 4ี พัฒนากฎหมาย฿หຌมีความ
ครอบคลุมละมีมาตรฐานยิไงขึๅน 5ี สงสริมการปกปງองละคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา ละ 6ี ปรับปรุงครงสรຌางละ
บทบาทหนวยงานภาครัฐ  

 พืไอ฿หຌยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
สามารถขับคลืไอนเดຌอยางป็นรูปธรรม หนวยงานภาครัฐทีไมีสวนกีไยวขຌองจะตຌองมีกระบวนการด านินนยบายพืไอน าเปสู 
การปฏิบัติทีไมีศักยภาพ ดยมีนวทางการด านินนยบายทีไส าคัญ 2 ประการเดຌก การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์อยางบูรณาการซึไงประกอบเปดຌวยสงสริมความชืไอมยงระหวางตละกิจกรรมทางศรษฐกิจภาย฿นหวงซมูลคา  
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ิIntraูIndustry Integrationี พืไอ฿หຌกิดการสนับสนุนตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ า รวมถึงการพัฒนาชืไอมยงกับอุตสาหกรรม
อืไน ิInterูIndustry Integrationี ทีไภาพยนตร์ละวีดิทัศน์สามารถป็นสืไอกลาง฿นการประชาสัมพันธ์เดຌ ละอีกนวทาง  

การด านินนยบายหนึไงคือ การจัดท ากลเกการด านินงานละขับคลืไอนผนซึไงตຌองประกอบดຌวยผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยภาพรวมทีไตຌองดูลครอบคลุมทัๅงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกันอง 
ละชืไอมยงความรวมมือกับภาคอกชนละภาคการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการ฿หຌบริการจุดดียวบใดสรใจ฿น
อุตสาหกรรม พืไอชวยป็นกลเกขับคลืไอนการพัฒนาของยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางมีประสิทธิภาพ  
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บททีไ แ บทน า 

1.1 หลักการละหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEี ครอบคลุมภาคกษตร ภาคผลิต ภาคการคຌา ละภาคบริการ ดຌวยจ านวน
ทีไมีมากถึง โุ็ใ6ุ744 ราย คิดป็นรຌอยละ ้้.็3 ของจ านวนวิสาหกิจทัๅงประทศ กอ฿หຌกิดมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม฿น
ประทศ ิGDPี 5,212,004 ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ 39.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทัๅงประทศ รวมถึงมีการจຌางงานจ านวน 
แเุ5เแุแๆๆ คน คิดป็นรຌอยละ ่เ.ใเ ของการจຌางงานรวมทัๅงหมด ฿นป พ.ศ. โ55็ ดังนัๅน การสงสริม฿หຌวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมมีความขຌมขใง อยูรอด สามารถขงขันเดຌ จึงมีความส าคัญตอประทศทัๅง฿นชิงศรษฐกิจละสังคม 

นวทางการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไรัฐบาลมุงนຌน คือ ประทศเทย ไ.เ การปรับปลีไยน
ครงสรຌางศรษฐกิจเปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ิValueูbased Economyี ดຌวยการสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌ
ป็น Smart SME ละ Startup ทีไมีศักยภาพสูง ท า฿หຌภาคบริการสามารถสรຌางมูลคาพิไมสูง ละพัฒนารงงาน฿หຌมีทักษะ 
ความรูຌละความช านาญ ซึไงการพัฒนาตามนวทางประทศเทย ไ.เ ตຌองมีการวิจัยละพัฒนา การ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม ละ
การพัฒนานวัตกรรม พืไอสรຌางคุณคาละมูลคา฿หຌกสินคຌาละบริการ ดยฉพาะอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ วัฒนธรรม ละ
บริการทีไมีมูลคาสูง ิ5 Fี ประกอบดຌวย 1. อาหาร ิFoodี 2. ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี 3. ผຌาเทยละการออกบบฟชัไน 
ิFashionี 4. มวยเทย ิFightingี ละ 5. การอนุรักษ์ละขับคลืไอน ทศกาล ประพณีสูระดับลก ิFestivalี 

ทัๅงนีๅ กิจการ฿นตละสาขาธุรกิจมีลักษณะการด านินธุรกิจ ปัญหาละขຌอจ ากัดทีไตกตางกัน การก าหนด  

นวทางการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงจ าป็นตຌองทราบรายละอียดขຌอมูล
สถานการณ์ สภาพปัญหา฿นตละสาขาธุรกิจ ซึไงมีการกระจุกตัวของกลุมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตลอดจนประดในทีไจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอผูຌประกอบการ 

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจึงเดຌท าการศึกษาปัจจัยละมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม฿นสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี พืไอทราบถึงศักยภาพละขีดความสามารถของผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขาดังกลาว พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี อันป็นประยชน์ตอการจัดท ายุทธศาสตร์ละ
ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌบังกิดผลสัมฤทธ์ิทีไป็นรูปธรรม฿นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตอเป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของครงการ  

1.2.1ี  พืไอศึกษาขຌอมูลสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ละปัจจัยทีไมีผลกระทบตอการด านินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี   

1.2.2) พืไอ฿หຌเดຌยุทธศาสตร์฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี 
ทีไสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาลละทิศทางการปรับครงสรຌางศรษฐกิจของประทศเทย ละ
ผนปฏิบัติการอันประกอบดຌวยตัวอยางครงการตาง โ ทีไมีความหมาะสม สามารถน าเปปฏิบัติเดຌอยาง
ป็นรูปธรรม 

1.2.3) พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศเทย฿น
สาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี  
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แ.3 ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

การศึกษาครัๅงนีๅมีทฤษฎีทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด 2 สวนขຌามาป็นครืไองมือ฿นการวิคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ของประทศเทยเดຌก  

1ี ทฤษฎีระบบพชรทีไสมบูรณ์ หรือ Diamond Model ป็นครืไองมือพืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอความสามารถ
฿นการขงขันหรือความเดຌปรียบ฿นการขงขันของอุตสาหกรรมอันมผีลตอการพัฒนาละการปรับตวัของอุตสาหกรรม ทฤษฎี
ระบบพชรทีไสมบูรณ์ประกอบเปดຌวยองค์ประกอบส าคัญทัๅงหมด 5 ดຌานเดຌก ปัจจัยการผลิต฿นประทศ ิ Factor Conditionsี 
อุปสงค์ ิDemand Conditionsี  อุตสาหกรรมทีไสนับสนุนละกีไยวนืไอง ิRelated and Supporting Industriesี กลยุทธ์ 
ครงสรຌางละสภาพการขงขัน ิFirm Strategy, Structure and Rivalryี ละบทบาทของภาครัฐ  ิGovernment 

Supportี ดยทีไปรึกษาเดຌน าทฤษฎีระบบพชรทีไสมบูรณ์มาประยุกต์฿ชຌพืไอวิคราะห์ประดในละสถานะของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย  

2ี บบจ าลองของ BCG หรือ BCG Matrix ป็นครืไองมือ฿นการวิคราะห์ปรียบทียบศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
บริษัท หรืออุตสาหกรรมตางโ บบจ าลองของ BCG มีกณฑ์฿นการวิคราะห์ปรียบทียบทัๅงหมด 2 สวนเดຌก อัตรา 
การติบตของตลาด ิGrowthี ซึไงป็นการวัดอัตราการติบตของการขยายตัวส าหรับสินคຌาหรือบริการทัๅงตลาด ละสวนบง
ตลาด฿นชิงปรียบทียบ ิMarket Shareี ซึไงป็นการปรียบทียบกับคูขงวาสวนบงตลาดของคูขงมีขนาดมากหรือนຌอย
กวา฿นชิงปรียบทียบ ดยทีไปรึกษาเดຌน าบบจ าลองของ BCG มาประยุกต์฿ชຌพืไอวิคราะห์ระดับศักยภาพของกิจกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นตละประทศ  
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บททีไ โ การศึกษานิยามศัพท์ ขอบขตของอุตสาหกรรม กลุมป้าหมายละขนาดตัวอยาง฿นการศึกษา 
ละพืๅนทีได านินการ 
 

 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นหนึไง฿นอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ตามการ฿หຌนิยามละขอบขตของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดยมีหลายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรมซึไงมีบทบาท
หนຌาทีไ฿นการก ากับดูลภาพยนตร์ทีไผลิตละฉาย฿นประทศ กองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศ กรมการทองทีไยว 
กระทรวงการทองทีไยวละกีฬาซึไงท าหนຌาทีไก ากับดูลภาพยนตร์ตางชาติทีไขຌามาถายท าละฉาย หอภาพยนตร์  
ิองค์การมหาชนี ซึไงมีบทบาทหนຌาทีไ฿นการอนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาละมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตร์  
ละคณะกรรมการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติท าหนຌาทีไป็นผูຌก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์ของประทศเทย ฯลฯ 

 อยางเรกใดี การ฿หຌนิยามละขอบขตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระหวางหนวยงานตางโ ยังมี 
ความตกตางกันอยู ดังนัๅน จึงตຌองศึกษานิยามละขอบขตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ พืไอก าหนดขอบขต฿น
การศึกษาส าหรับการศึกษา฿นครัๅงนีๅ ฿หຌมีความชัดจน ครอบคลุมละเดຌรับการยอมรับ จากทัๅงหนวยงาน฿นประทศละ
หนวยงาน฿นตางประทศทีไมีความนาชืไอถือ 

 นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์มีขนาดของธุรกิจทีไหลากหลาย ทัๅงกลุมธุรกิจขนาด
ลใก ขนาดกลางละขนาด฿หญ1 ซึไงมีต าหนงทีไตัๅงตามภูมิภาคตางโ ฿นประทศเทย ดังนัๅน การก าหนดกลุมปງาหมาย ขนาด
ตัวอยางละพืๅนทีได านินการของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จึงมีความส าคัญ฿น
การก าหนดนวทางการส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิทีไสามารถสะทຌอนสถานการณ์฿นปัจจุบันเดຌอยางทຌจริง  
  

โ.1 การศึกษานิยามของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 จากการศึกษานิยามของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทัๅง฿นละตางประทศ พบวา ประดในทีไกีไยวขຌองกับ
นิยามหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์สามารถสรุปเดຌป็น โ ประภท เดຌก กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิActivityี ละผลผลิตละสืไอวีดิทัศน์ ิProductี ดยมีผลการศึกษาดังนีๅ

                                                 
1 ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌ฿หຌนิยามของกลุมธุรกิจของลใกถึงขนาด฿หญดังนีๅ กลุมธุรกิจขนาดลใก ิSี หมายถึง นิติบุคคลทีไมีสินทรัพย์ถาวรคิดป็น
มูลคาเมกิน 50 ลຌานบาท กลุมธุรกิจขนาดกลาง ิMี หมายถึง นิติบุคคลทีไมีสินทรัพย์ถาวรคิดป็นมูลคามากกวา 50 ลຌานบาท ตเมกิน 200 ลຌานบาท ละกลุมธุรกิจขนาด฿หญ 
ิLี หมายถึง นิติบุคคลทีไมีสินทรัพย์ถาวรคิดป็นมูลคามากกวา 200 ลຌานบาท 
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ตารางทีไ แ ผลการศึกษานิยามของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

 กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิActivityี ผลผลิตละสืไอวีดิทัศน์ ิProductี 
กิจกรรมกอน
การถายท า
ภาพยนตร์ 

ิPreู
Productionี 

กิจกรรมการ
ถายท า

ภาพยนตร์ 
ิProductionี 

กิจกรรมหลัง
การถายท า
ภาพยนตร์ 

ิPostู
Productionี 

กิจกรรมกระจาย
ละผยพร
ภาพยนตร์

ิDistribution 
and Exhibitionี 

ประสานงานกับ
กองภาพยนตร์
ตางประทศ 
ิFacilitator 

movie 

makerี2 

ภาพยนตร์ 
ิTheater 

Filmี 

สืไอทรทัศน์ 
ิTV 

Contentี 

พลง 
ิMusic 

Videoี 

อนิมชัไน3  
ิAnimationี 

ฆษณา 
ิAdvertisin

gี 

UNCTAD X X X X  X     

BFI X X X X  X     

European Commission X X X X  X     

National Film & VDO 

foundation of South Africa 

X X X X  X X  X  

Martin Cuff X X X X  X X X X X 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ พ.ศ. ๎๕๕ํ 

X X X X  X X X X X 

NESDB X X X X  X X X X X 

Thai Film Office X X X X X X X X X X 

กระทรวงวัฒนธรรม X X X X  X X X X  

มูลนธิิหนังเทย X X X X  X     

                                                 
2 การประสานงานการถายท าภาพยนตร์ละสืไอตางประทศ฿นประทศเทย หมายถึง การติดตอประสานงานระหวางกองถายท าภาพยนตร์ตางชาติ฿นประทศเทย กับหนวยงานละบุคลากรทีไกีไยวขຌอง฿นประทศเทย ชน การขออนุญาตถายท า
ภาพยนตร์฿นประทศเทยกับหนวยงานภาครัฐ ิGoverner facilitationี การขอ฿ชຌสถานทีไราชการพืไอการถายท าภาพยนตร ์ป็นตຌน 

3 อนิมชัไน คอื การถายทอดบทภาพยนตรผ์านคอมพวิตอรก์ราฟฟຂกหรอืกระบวนการน าภาพถายรูปสຌน รูปวาด รูปทรง หรือรูปถายตางโ ฿นตละขณะมารຌอยรียงขຌาดຌวยกันป็นรืไองราว 
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 ทัๅงนีๅ จากนิยามของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นประทศเทยละหนวยงาน฿น
ระดับนานาชาติทัๅงหมด แเ หนวยงานพบวา ทุกหนวยงานมีการ฿หຌนิยามทีไครอบคลุม กิจกรรมกอนการถายท าภาพยนตร์ 
ิPreูProductionี กิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิProductionี กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี 
ละกิจกรรมกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and Exhibitionี ดยมีผลผลิตละสืไอวีดิทัศน์หลักป็นรูปบบ
ภาพยนตร์  
 ดยสรุปลຌว อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilm and Motion Pictureี คือ กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับ 

การถายท าภาพยนตร์ พืไอ฿หຌเดຌสืไอวีดิทัศน์ทีไสามารถคลืไอนเหวเดຌ ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอการฉายภาพยนตร์฿นรง
ภาพยนตร์ หรือชองทางการฉายภาพยนตร์ทางลือกอืไนโ ซึไงมีกิจกรรมครอบคลุมทัๅงการถายท าภาพยนตร์ การกระจาย
ภาพยนตร์ ละการฉายภาพยนตร์ 

 ทัๅงนีๅ กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ สามารถบงออกเดຌป็น ไ สวน คือ กิจกรรมกอน
การถายภาพยนตร์ ิPreูProductionี กิจกรรมการสรຌางภาพยนตร์ ิProductionี กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostู
Productionี การกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and Exhibitionี  
 กิจกรรมกอนถายท าภาพยนตร์ ิPreูProductionี หมายถึง การตรียมความพรຌอมกอนการสรຌางภาพยนตร์ ซึไง
ครอบคลุมถึงการวางผนการสรຌางภาพยนตร์ การก าหนดตารางวลาของการสรຌางภาพยนตร์ ผูຌรับผิดชอบละหนຌาทีไ
รับผิดชอบ การขียนบทภาพยนตร์ ก าหนดสถานทีไละอุปกรณ์การถายท า การวางผนขัๅนตอนการถายท า การหาหลง
งินทุนหรือผูຌลงทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์ ตลอดจนการตรียมหนังสือสัญญาทีไกีไยวขຌองกับการถายท าภาพยนตร์ 
 กิจกรรมการสรຌางภาพยนตร์ ิProductionี หมายถึง กิจกรรมละบุคลากรทีไกีไยวขຌองระหวางการถายท าภาพยนตร์ 
ซึไงครอบคลุมถุงการบันทึกภาพยนตร์ตามผนงานละบทภาพยนตร์ทีไเดຌวางอาเวຌ฿นขัๅนตอนกอนการผลิต การออกบบละ
จัดตรียมฉาก สถานทีไ สง สียง ตลอดจนครืไองตงกายของนักสดง 
 กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี หมายถึง กิจกรรมทีไกิดขึๅนหลังการถายท าพืไอสรຌาง 
ความสมบูรณ์ ทัๅง฿นสวนของภาพละสียง฿หຌกับภาพยนตร์ ซึไงครอบคลุมถึงการตัดตอละรียบรียงภาพนิไงละ
ภาพคลืไอนเหว การออกบบละพิไมทคนิคพิศษ การออกบบละจัดท าคอมพิวตอร์กราฟฟຂก การตัดตอสียง พิไมดนตรี
ประกอบ พืไอ฿หຌกิดความตอนืไองละสรຌางอรรถรส฿นการชมภาพยนตร์  
 การกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and Exhibitionี หมายถึง การออกวางจ าหนาย฿นตลาดละ
ผยพรภาพยนตร์ ซึไงครอบคลุมการวางผนการตลาด การวางจ าหนาย การดูลละจัดการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทัๅง฿นละ
ตางประทศ รวมถึง การผยพรภาพยนตร์ผานชองทางการฉายผลงานภาพยนตร์บนจอภาพ หรือ฿ชຌสืไอกลางประภทตางโ 
ชน จอภาพยนตร์ ผนซีดีละดีวิดี ทรทัศน์  ทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ิPay TVี ทรทัศน์ระบบเมบอกรับสมาชิก 
ิFreeูToูAir TVี ป็นตຌน 

 

โ.2 การก าหนดขอบขตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์    

 ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌเดຌขอบขต฿นการศึกษาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จึงวิคราะห์กิจกรรมทัๅงหมดทีไกีไยวขຌอง
กับภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ภาย฿ตຌการจดัประภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประทศเทย ิTSICี ฿นระดับ 5 หลัก รวมกับนิยาม
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ พบวา มีความสอดคลຌองระหวางกิจกรรมหลัก฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
ละ TSIC ดังตารางตอเปนีๅ 
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ตารางทีไ โ ความสอดคลຌองระหวางกิจกรรมหลัก฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ละ TSIC 

 
 

โ.ใ กลุมป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 การศึกษาครัๅงนีๅก าหนดกลุมปງาหมายของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
ดຌวยนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไถูกก าหนดดยส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมซึไง
สอดคลຌองกับขอบขตการศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ หลังจากนัๅน จึงศึกษาจ านวนของกลุมปງาหมายจากระบบ
คลังขຌอมูลธุรกิจ ิBusiness Data Warehouseี ของกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์ พืไอ฿ชຌก าหนดประภทของ
ละจ านวนกลุมปງาหมายวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿หຌมีความชัดจนมากยิไงขึๅน 
ดยกลุมปງาหมาย฿นการศึกษาครัๅงนีๅคือ กิจการทีไมทีีไมีสินทรัพย์ถาวรคิดป็นมูลคาเมกิน โเเ ลຌานบาท฿นกิจการดังตอเปนีๅ 

• กิจกรรมกอนการถายท าภาพยนตร์ ิPreูProductionี ละกิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิProductionี 
สอดคลຌองกับ TSIC 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละ TSIC 78101 กิจกรรมการคัดลือกนักสดง
ภาพยนตร์ ทรทัศน์ ละการสดงอืไนโ  

• กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี สอดคลຌองกับ TSIC 59121 การบริการตัดตอภาพละ
สียง TSIC 59122 การบริการท าคอมพิวตอร์กราฟฟຂกอนิมชัไนละทคนิคพิศษ ละ  TSIC 59129 กิจกรรมภายหลัง 
การผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ละรายการทรทัศน์อืไนโ ซึไงมิเดຌจัดเวຌ฿นประภทอืไน 

• กิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and Exhibitionี สอดคลຌองกับ TSIC 46432  

การขายสงสืไอบันทึกภาพละสียงทีไบันทึกขຌอมูลลຌว  TSIC 47ๆ20 รຌานขายปลีกสืไอบันทึกสียงละภาพ TSIC 59131 

กิจกรรมการผยพรภาพยนตร์วีดิทัศน์ละรายการทรทัศน์ TSIC 59132 กิจกรรมการดูลสิทธิการผลิตซๅ าภาพยนตร์วีดิทัศน์
ละรายการทรทัศน์พืไอจ าหนายหรือผยพร ละ TSIC 59140 กิจกรรมดຌานการจัดฉายภาพยนตร์ 
 

2.4 ขนาดตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 พืไอ฿หຌผลการส ารวจขຌอมูล฿นรปูบบปฐมภมูิสามารถสะทຌอนถึงประดในส าคัญ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทศัน์
เดຌอยางถูกตຌอง การศึกษาครัๅงนีๅจึงเดຌวางนวทางการก าหนดขนาดตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรม

           TSIC Industry

Pre-Production 

Production

59111                                   
78101                                                           

Post-Production

59121                           
59122                                                       

59129
                                                                              
          

Distribution & 

Exhibition

46432                                                  
47620                                 
59131                                                    

59132
                                                                             
           

59140                             
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ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ขึๅน ดย฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌมีการก าหนดขนาดตัวอยางวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จากกณฑ์ทัๅงหมด ใ สวน เดຌก สอดคลຌองตามขอบขตงานทีไก าหนด ิTerm of 

Reference: TORี ป็นการก าหนดขนาดตัวอยางทีไถูกตຌองตามหลักการทางสถิติ ละป็นกลุมตัวอยางทีไสอดคลຌองกับกิจกรรม
ทางศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตามขอบขตการศึกษา฿นครัๅงนีๅ 
 จากนวทางการก าหนดขนาดตัวอยางทัๅง ใ สวน สามารถก าหนดขนาดตัวอยาง฿นตละกิจกรรมทางศรษฐกิจ
สามารถสะทຌอนกลุมประชากรทัๅงหมดของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกิจกรรมทางศรษฐกิจนัๅนโ เดຌ ดังนัๅน จึงตຌอง
วิคราะห์พืไอค านวณหาจ านวนขนาดตัวอยางทีไหมาะสมรายกิจกรรมทางศรษฐกิจ ดยมีผลการศึกษาจ านวนกลุมตัวอยาง
ดังตอเปนีๅ  
 

ตารางทีไ ใ จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ านกตามระดับความชืไอมัไนทางสถิติละความคลาดคลืไอน 

 
 

กิจกรรมกอนการถายท าภาพยนตร์ ิPreูProductionี ละกิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิProductionี ซึไง
ประกอบดຌวย TSIC 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละ TSIC 78101 กิจกรรมการคัดลือกนักสดง
ภาพยนตร์ ทรทัศน์ ละการสดงอืไนโ มีจ านวนขนาดตัวอยางเมนຌอยกวา 8็ ตัวอยาง 

กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี ซึไงประกอบดຌวย TSIC 59121 การบริการตัดตอภาพละ
สียง TSIC 59122 การบริการท าคอมพิวตอร์กราฟฟຂกอนิมชัไนละทคนิคพิศษ ละ  TSIC 59129 กิจกรรมภายหลัง 
การผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ละรายการทรทัศน์อืไนโ ซึไงมิเดຌจัดเวຌ฿นประภทอืไน มีจ านวนขนาดตัวอยาง เมนຌอยกวา ๆ6 

ตัวอยาง 
กิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and Exhibitionี ซึไงประกอบดຌวย TSIC 46432  

การขายสงสืไอบันทึกภาพละสียงทีไบันทึกขຌอมูลลຌว  TSIC 47ๆ20 รຌานขายปลีกสืไอบันทึกสียงละภาพ TSIC 59131 

กิจกรรมการผยพรภาพยนตร์วีดิทัศน์ละรายการทรทัศน์ TSIC 59132 กิจกรรมการดูลสิทธิการผลิตซๅ าภาพยนตร์วีดิทัศน์
ละรายการทรทัศน์พืไอจ าหนายหรือผยพร ละ TSIC 59140 กิจกรรมดຌานการจัดฉายภาพยนตร์ มีจ านวนขนาดตัวอยาง
เมนຌอยกวา ็แ ตัวอยาง 

                  
                

             
          

                               
               90

                               
               95

Margin of error 

= 5%

Margin of error 

= 10%

Margin of error 

= 5%

Margin of error 

= 10%

Pre-Production and 

Production
951 211 63 274 87

Post-Production 211 119 51 136 66

Distribution and 

Exhibition
263 134 54 156 71

1,425 464 168 566 224
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โ.5 พืๅนทีได านินการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 นอกจากการก าหนดกลุมปງาหมาย ขนาดตัวอยางทีไจะลงพืๅนทีไท าการส ารวจลຌว พืๅนทีได านินการป็นอีกหนึไงปัจจัย
ส าคัญทีไตຌองพิจารณา฿นการส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิ การก าหนดพืๅนทีได านินการป็นการก าหนดขอบขต฿นการส ารวจพืไอ฿หຌเดຌ
ต าหนงทีไตัๅงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไประกอบกิจกรรม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศนท์ีไมีความชัดจน 
ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌหในภาพรวมของพืๅนทีได านินการส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย การศึกษาครัๅงนีๅเดຌ
ก าหนดขอบขตของพืๅนทีได านินการครอบคลุมทุกภาคของประทศเทยเดຌก  ภาคหนือ ภาคกลาง ภาค฿ตຌ ภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ภาคตะวันออกละภาคตะวันตก  
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บททีไ ใ สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละทิศทางการปลีไยนปลงของลก 

 

 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นอุตสาหกรรมทีไมีความสัมพันธ์กับตลาดตางประทศคอนขຌางมาก ดังนัๅน 
สถานการณ์ละทิศทางการปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมดยรวมของลก จึงป็นปัจจัยมีผลตอทิศทางการปลีไยนปลงของ
อุตสาหกรรม฿นอนาคตอยางมีนัยส าคัญ พืไอ฿หຌสามารถขຌา฿จถึงความปลีไยนปลงทีไมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ของประทศเทยเดຌ จึงตຌองศึกษาความปลีไยนปลง฿นภาพรวมของอุตสาหกรรม฿นระดับลก ดยการวิคราะห์฿น
บทนีๅบงออกป็น โ สวนหลักเดຌก สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลก ละทิศทางการปลีไยนปลง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลก   

ใ.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลก   

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นตลาดลกมีการปลีไยนปลงอยางตอนืไองตลอดชวงทศวรรษทีไผานมา ดังนัๅน 
การศึกษาความปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จึงมีความส าคัญ฿นการขຌา฿จสถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ การศึกษา฿นบทนีๅบงออกป็น โ สวนเดຌก จ านวนภาพยนตร์ทีไผลิต พืไอสะทຌอนดຌาน
อุปทาน ิSupply Sideี ละรายเดຌจากภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศซึไงสดงถึงขนาดตลาด฿นประทศ พืไอสะทຌอนดຌาน  

อุปสงค์ ิDemand Sideี ดยมีผลการศึกษาดังนีๅ  
 

ใ.1.1 จ านวนภาพยนตร์ทีไผลิต ิFeatured Film Producedี 

จ านวนภาพยนตร์ป็นปัจจัยหนึไงทีไสะทຌอนความสามารถ฿นการผลิตภาพยนตร์ของประทศนัๅนโ หากประทศเหน
สามารถผลิตภาพยนตร์จ านวนมากสดงวาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศนัๅน  มีความสามารถ฿นการผลิต
ภาพยนตร์มาก หรืออาจจะมีจ านวนองค์กรทีไผลิตภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์จ านวนมาก  รวมถึงยังมีทรัพยากรทีไพียงพอ฿น 

การผลิตภาพยนตร์อีกดຌวย  
ผนภาพทีไ แ จ านวนภาพยนตร์฿นลกทีไผลิต 

 
ทีไมา: UNESCO  

จ านวนภาพยนตร์ทีไมีการผลิตตอปทัไวลก กใมีจ านวนพิไมขึๅนอยางตอนืไอง มีอัตราการขยายตัวของจ านวนภาพยนตร์
ฉลีไยตอป ิCumulative Annual Growth Rate: CAGRี ระหวางป โ552 ละ โ556 อยูทีไรຌอยละ 5.เ่ ดย฿นป โ55ๆ มี
จ านวนภาพยนตร์ทีไถูกผลิตขึๅนทัๅงหมดจ านวน ็,ๆแเ รืไอง ซึไงพิไมขึๅนจากภาพยนตร์ทีไผลิต฿นป โเเ้ จ านวน ๆ,242 รืไอง ทัๅงนีๅ 
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จ านวนภาพยนตร์เมนับรวมถึงการผลิตภาพยนตร์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเนจีรีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐคมอรูน
ละสาธารณรัฐกาบอง นืไองจากภาพยนตร์สวน฿หญผลิต฿นรูปบบ Home Video Format 

 

ผนภาพทีไ โ จ านวนภาพยนตร์ทีไผลิตรายประทศ฿นป โ55ๆ 

 
ทีไมา: UNESCO  

 

จากขຌอมูลของ UNESCO ฿นปพ.ศ. โ55ๆ พบวา ภาพยนตร์ทัๅงหมดทีไมีการผลิต฿นปนัๅนจ านวน ็,ๆแเ รืไอง 
ทัไวลก ดยมีสาธารณรัฐอินดียป็นประทศทีไผลิตภาพยนตร์มากทีไสุด฿นลกดยผลิตภาพยนตร์จ านวน แ ,724 รืไอง ตามมา
ดຌวยสหรัฐอมริกาซึไงผลิตจ านวน ็ใ่ รืไอง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๆใ่ รืไอง ประทศญีไปุຆน 5้แ รืไอง ละสาธารณรัฐ
ฝรัไงศส จ านวน โ็เ รืไอง ตามล าดับ ฿นสวนของประทศของทวีปอชีย กาหลี฿ตຌผลิตภาพยนตร์จ านวน โเ็ รืไอง  ซึไงคิด
ป็นล าดับทีไ ้ ของลก นอกจากนีๅลຌว สาธารณรัฐอาร์จนตินายังป็นประทศทีไผลิตภาพยนตร์มากทีไสุด฿นภูมิภาคละติน
อมริกา สวนของประทศเทยมีการผลิตภาพยนตร์จ านวน แๆ่ รืไอง ฿นขณะทีไประทศเทยสามารถผลิตภาพยนตร์เดຌจ านวน 
5โ รืไอง฿นปนัๅนซึไงคิดป็นล าดับทีไ โ้ ของลก มืไอพิจารณา฿นงจ านวนภาพยนตร์ทีไผลิตตลอดชวง แเ ปทีไผานมาพบวา
สาธารณรัฐอินดีย ยังคงป็นผูຌน า฿นการผลิตภาพยนตร์อยางตอนืไอง  

 

ใ.1.2 มูลคาตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilm Market Valueี 

มูลคาของตลาดภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นอีกหนึไงองค์ประกอบทีไมีความจ าป็นจะตຌองศึกษาพืไอ฿หຌขຌา฿จถึงทิศ
ทางการปลีไยนปลงของตลาดทัๅง฿นอดีต ละอนาคต ตลอดจนพฤติกรรม฿นการรับชมภาพยนตร์ของกลุมลูกคຌา การศึกษา
ครัๅงนีๅจึงเดຌวิคราะห์รายเดຌของภาพยนตร์ทีไฉายผานรงภาพยนตร์฿นตละประทศ ละรายเดຌจากการฉายภาพยนตร์รวมทัไว
ลก  
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ผนภาพทีไ ใ รายเดຌ Box Office จากการฉายภาพยนตร์ทัไวลก 

 
ทีไมา: UNESCO  

 

มืไอพิจารณารายเดຌดยรวมจากการฉายภาพยนตร์ทัไวลกจากรายเดຌของ Box Office พบวา รายเดຌจากการฉาย
ภาพยนตร์ Box Office ทัไวลกพิไมขึๅนอยางตอนืไองตัๅงตป โ552 ถึง โ556 มีอัตราการขยายตัวฉลีไย ิCompound Annual 

Growth Rate: CAGRี รຌอยละ 5.แโ ตอป ดย฿นป โ55ๆ มีรายเดຌ Box Office รวมทัไวลกอยูทีไ ใ5,้เเ ลຌานดอลลาร์สหรัฐ 
ซึไงพิไมขึๅนจากป 2552 ทีไมีรายเดຌจาก Box Office พียงรຌอยละ โ้,400 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ สดง฿หຌหในถึงการขยายตัวอยาง
ตอนืไองของรายเดຌ Box Office ละตลาดภาพยนตร์฿นภาพรวมของลก 

 

ผนภาพทีไ ไ ตลาดภาพยนตร์ของประทศทีไมีตลาดขนาด฿หญละประทศ฿นภูมภิาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 

 
ทีไมา: UNESCO Euromonitor ละการวิคราะห์ของบริษัทอฟฟຂนิตีๅ 
 

 พืไอก าหนดต าหนงของตลาดภาพยนตร์ตละประทศ ิPositioningี การศึกษา฿นครัๅงนีๅจึงลือกศึกษาตลาดละ
อัตราการติบตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศตางโ ทัไวลก ดยนຌนศึกษาประทศทีไมีขนาดตลาด
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คอนขຌาง฿หญละมีบทบาท฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับลก รวมทัๅงยังศึกษาถึงตลาดภาพยนตร์฿นภูมิภาคอชียตะวันออก
ฉียง฿ตຌพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาปรียบทียบกับระดับการพัฒนาละต าหนง฿นการด านินธุรกิจของประทศเทย  

สหรัฐอมริกาป็นประทศทีไมีขนาดตลาดภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿หญทีไสุด฿นลก ดยมีสวนบงตลาดกวารຌอยละ ใ5 
ของมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลก ตามมาดຌวยสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักรละประทศ
ญีไปุຆนซึไงมีสวนบงตลาดประมาณรຌอยละ แเ รຌอยละ ๆ ละรຌอยละ ๆ ตามล าดับ มืไอพิจารณา฿นงของอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นตละประทศพบวา สาธารณรัฐประชาชนจีน ละสาธารณรัฐอาร์จนตินาป็นประทศ
ทีไมีอัตราการขยายตัวสูงสุดดยมีอัตราการขยายตัวกือบรຌอยละ ไเ ตอป฿นชวงป โ55โ ถึง โ555 ฿นขณะทีไ สหรัฐอมริกามี
อัตราการขยายตัวคอนขຌางตไ า ดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรຌอยละ เ.็ ตอปนืไองจากตลาดอยู฿นจุดทีไคอนขຌางสถียร 

มืไอพิจารณาจากกรอบนวคิดของ BCG Matrix พบวา สหรัฐอมริกาป็นประทศดียวทีไมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์฿นกลุม Cash Cows ทีไสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกประทศเดຌอยางตอนืไองละมีสถียรภาพ สวนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนป็นประทศดียวทีไอยู฿นกลุม Star ซึไงมีการขยายตัวอยางชัดจนละมี
สวนบงการตลาดทีไคอนขຌาง฿หญ ดังนัๅนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีศักยภาพ฿นการพัฒนาทีไดด
ดน ฿นขณะทีไสาธารณรัฐอาร์จนตินาป็นประทศทีไมีคุณลักษณะของกลุม Question Marks คอนขຌางชัดนืไองจากมีอัตรา 
การติบตทีไคอนขຌางดดดน ตขนาดของอุตสาหกรรมยังเม฿หญมาก ดังนัๅนจึงยังมีความเมนนอน฿นการรักษาอัตราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศ฿นอนาคตอยู 
  

ใ.โ ทิศทางการปลีไยนปลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลก   

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ป็นอีกหนึไงอุตสาหกรรมทีไเดຌรับผลกระทบจากการกิดขึๅนของทคนิคการถายท า นวัตกรรม 
ทคนลยี รวมถึงพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเปชนดียวกับอุตสาหกรรมอืไนโ ดังนัๅน จึงตຌองศึกษาทิศทาง 
การปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของลกพืไอ฿หຌขຌา฿จถึงบริบทละความปลีไยนปลงของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นปัจจุบัน 

จากการศึกษางานวิจัยจากขຌอมูลปฐมภูมิจากหลายหลงขຌอมูลอาทิ Motion Picture Association of America 
Statista Pricewaterhousecoopers Raindance UNESCO พบวา ปัจจัยหลักทีไท า฿หຌอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
กิดการปลีไยนปลงคือ ทคนลยี ดย฿นชวงระยะวลาทีไผานมามีความปลีไยนปลงหลักทีไสงผลตอการผลิต การขຌาชม 
ละการจัดจ าหนายภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทัๅงหมด ไ ประการ เดຌก การขยายตัวของ Video on Demand การปลีไยนผาน
จากฟຂล์มเปป็นภาพยนตร์ผานชองทางดิจิทัล การรวมกันผลิตภาพยนตร์ระหวางประทศ กระสการ Review ภาพยนตร์ละ
การ฿หຌรตติๅงผานชองทางออนเลน์  

 

ใ.โ.1 การขยายตัวของ Video on Demand 

มืไอทคนลยีทางดຌานทรคมนาคมพัฒนาอยางตอนืไอง ครงสรຌางพืๅน ฐานทางดຌานทรคมนาคมอง 
กใถูกพัฒนา฿หຌมีประสิทธิภาพละรวดรใวมากยิไงขึๅน สามารถกระจายถายทอดนืๅอหาออนเลน์เดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
นอกจากนีๅ อุปกรณ์฿นการรับชมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์องกใถูกพัฒนาขึๅน฿หຌสามารถรองรับการรับชมภาพยนตร์ผานอุปกรณ์
อิลใกทรอนิกส์เดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดังนัๅน ระบบชมภาพยนตร์ตามความตຌองการหรือ VideoูonูDemand จึงถูก
พัฒนาขึๅนมาจากระดับการพัฒนาของทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพพิไมมากขึๅน รวมถึงกลุมผูຌรับชมภาพยนตร์สามารถรั บชม
ภาพยนตร์เดຌสะดวกมากยิไงขึๅน ดยนวคิดหลักของระบบชมภาพยนตร์ตามความตຌองการคือ Anywhere, Anytime หรือ
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สามารถรับชมภาพยนตร์เดຌทุกทีไละทุกวลาทีไผูຌชมตຌองการชมภาพยนตร์  พืไอ฿หຌกิดความสะดวกสบายสูงสุดกผูຌรับชม
ภาพยนตร์฿นปัจจุบัน ซึไงสอดคลຌองกับพฤติกรรมละนวทางการ฿ชຌชีวิตของคนรุน฿หมทีไมีความรงรีบ 

มืไอครงสรຌางพืๅนฐานละอุปกรณ์พัฒนามากขึๅน ผูຌประกอบการ฿หຌบริการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ผานชองทาง
ออนเลน์จึงมีจ านวนมากขึๅน ชน Netflix Iflix Amazon ป็นตຌน ซึไงผูຌประกอบการตละรายองกใมีรูปบบ฿นการด านินธุรกิจ 
ละรูปบบการ฿หຌบริการชมภาพยนตร์ผานอินตอร์นใตจามความตຌองการของผูຌชมทีไตกตางกัน ดยประภทของ Videoูonู
Demand ส าหรับการรับชมภาพยนตร์สามารถบงเดຌป็น ใ รูปบบหลักเดຌก 1ี Streaming 2ี Video Download ละ ใี 
PayูperูView 

มืไอพิจารณามูลคาของตลาด VideoูonูDemand ตละประภทพบวารูปบบ Streaming ป็นตลาดทีไมีขนาด
฿หญทีไสุด฿นปัจจุบัน ดยมีมูลคาตลาด฿นป 2559 ประมาณ 9,600 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ ตามมาดຌวยรูปบบ Video Download 

ละรูปบบ PayูperูView ดຌวยมูลคาประมาณ 3,349 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ ละ 3,214 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนีๅ 
รูปบบ Streaming ยังป็นตลาดทีไถูกคาดการณ์วาจะขยายตัวมากทีไสุด ดยคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวของรูปบบ 
Streaming ฉลีไยกวารຌอยละ 8.8 ตอประหวางป 2564 ซึไงสูงกวาอัตราการขยายตัวฉลีไยดยรวมของอุตสาหกรรม ซึไงมีอัตรา
การขยายตัวอยูทีไรຌอยละ 8.1 ฿นขณะทีไอัตราการขยายตัวของรูปบบ Video Download ละ PayูperูView อยูทีไรຌอยละ 
4.4 ละรຌอยละ 3.3 ตอป 

 

ผนภาพทีไ 5 มูลคาตลาด VideoูonูDemand ของลก 

 
   ทีไมา: Statista 

ใ.โ.โ การปลีไยนผานจากฟຂล์มเปป็นภาพยนตร์฿นรูปบบดิจิทัล 

นอกจากทคนลยีการการกระจายละผยพรภาพยนตร฿์หຌกผูຌรับชมทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅนลຌว ทคนลยีทีไ
฿ชຌ฿นการผลิตภาพยนตร์กใมีประสิทธิภาพพิไมมากขึๅนชนดียวกัน สงผล฿หຌตຌนทุน฿นการผลิตภาพยนตร์ลดลง ดยทคนลยีทีไมี
การพัฒนาส าหรับการถายท าภาพยนตร์เดຌก ทคนลยี฿นการผลิตภาพยนตร์บบดิจิตอล  
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ตดิมภาพยนตร์สวน฿หญมักจะผลิต฿นรูปบบฟຂล์ม นืไองจากป็นรูปบบการผลิตภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพสูงมี
รายละอียดของภาพผานฟຂล์มทีไมีคุณภาพสูง อยางเรกใดี การผลิตภาพยนตร์ดຌวยผนฟຂล์มมีขຌอจ ากัดอยูหลายประการ เดຌก 
ตຌนทุน฿นการผลิตภาพยนตร์ทีไสูงกวารูปบบดิจิตอลอยางมีนัยส าคัญ การผลิตภาพยนตร์จากฟຂล์มมีขัๅนตอน฿นกระบวนการ
ผลิตทีไมากกวา รวมถึงยังประสบปัญหา฿นการหาผูຌ฿หຌบริการทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตร์บบฟຂลม์ ดังนัๅนมืไอการผลิตภาพยนตร฿์น
รูปบบดิจิตอล พัฒนาขึๅนสงผล฿หຌการผลิตภาพยนตร์฿นรูปบบผนฟຂล์มเดຌรับความนิยมลดลงอยางตอนืไองพราะตຌนทุน฿น
การผลิตภาพยนตร์฿นรูปบบฟຂล์ม ิHigh Cost of Film Productionี สูงกวาบบดิจิตอลอยางมาก มีความซับซຌอน฿น 

การผลิตภาพยนตร์฿นรูปบบฟຂล์ม ิSophisticated Process of Film Productionี ละผูຌประกอบการทีไ฿หຌบริการกีไยวนืไอง
กับฟຂล์มมีจ านวนลดลง ิDecreasing Filmูrelated Suppliersี 

 

ผนภาพทีไ ๆ ขຌอจ ากัด฿นการถายภาพยนตร์ดຌวยฟຂล์ม 

 
 

ใ.โ.ใ การรวมกันการผลิตภาพยนตร์ระหวางประทศ ิInternational CoูProductionี 

ภาพยนตร์ป็นสืไอทีไมีความป็นนานาชาติละความหลากหลายมากยิไงขึๅน ผูຌรับชมภาพยนตร์มักจะมองหานืๅอหา฿น
การชมทีไมีความหลากหลาย มีความตกตางจากกรอบดิมโ ทีไมีอยู รวมถึงการผลิตภาพยนตร์ขนาด฿หญยังตຌองการทรัพยากร
จ านวนมากซึไงอาจจะเมเดຌหาเดຌจากประทศ฿ดประทศหนึไง ดังนัๅน จึงป็นทีไมาของการผลิตภาพยนตร์รวมกันระหวางประทศ
หรือ International CoูProduction ซึไงป็นการผลิตภาพยนตร์จากบริษัทผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไมาจากประทศมากกวา 1 

ประทศ พืไอ฿ชຌประยชน์จากความเดຌปรียบชิงปรียบทียบ ิComparative Advantageี ทีไตละประทศมีตกตางกัน฿หຌ
กิดประยชน์฿นการผลิตภาพยนตร์฿หຌเดຌมากทีไสุด 
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ผนภาพทีไ ็ สัดสวนภาพยนตร์ทีไรวมกันผลิตดยผูຌประกอบการ฿นหลายประทศ 

 
ทีไมา: Euromonitor 

จากการจัดกใบขຌอมูลของ Euromonitor พบวา จ านวนภาพยนตร์มีการผลิตบบ International CoูProduction 

มากขึๅน ดย฿นป 2552 มีภาพยนตร์ทีไผลิตดยประทศดียว ิ100ั Nationality Producedี ฿นอัตราสวนรຌอยละ 72 ละมี
ภาพยนตร์ทีไมีบริษัทภาพยนตร์มากกวา 1 ประทศผลิตรวมกัน฿นอัตราสวนรຌอยละ 28 ต฿นป 2557 อัตราสวนของภาพยนตร์
ทีไมีบริษัทภาพยนตร์รวมกันผลิตมาจากหลายประทศพิไมขึๅนป็นรຌอยละ 31 สวนการผลิตภาพยนตร์ดยประทศดียวลดลง
หลือพียงรຌอยละ 69 การผลิตภาพยนตร์จากบริษัทภาพยนตร์มากกวา 1 ประทศมีความเดຌปรียบหลายประการเดຌก 
ความสามารถ฿นการขຌาถึงหลงงินทุนจากหลายหลง การเดຌรับสิทธิประยชน์จากรัฐบาล฿นหลายประทศ ความสามารถ฿น
การขຌาถึงตลาดละผูຌประกอบการเดຌหลายประทศ สามารถขຌาถึงทรัพยากรละปัจจัยการผลิตภาพยนตร์ทีไมีราคาถูกเดຌ พิไม
ความสามารถ฿นการขຌาถึงวัฒนธรรมจากหลายประทศ ละขຌาถึงองค์ความรูຌจากผูຌรวมผลิต  

ถึงมຌวาการผลิตภาพยนตร์สวน฿หญยังคงผลิตดຌวยประทศ฿ดประทศหนึไงอยู ละอัตราการขยายตัวของการผลิต
ภาพยนตร์ร วมกันระหวางประทศยังเม เดຌขยายตั วมากนัก ตอยางเรกใดี  ฿นระยะยาว การผลิตภาพยนตร์  
จะมีความป็นนานาชาติมากขึๅน ละมีการผลิตภาพยนตร์บบ International CoูProduction มากยิไงขึๅนจากความเดຌปรียบ
จากการผลิตภาพยนตร์฿นรูปบบนีๅ 

 

ใ.โ.ไ ความนาชืไอถือของกระสการ Review ภาพยนตร์ละการ฿หຌรตติๅง 

ภาพยนตร์ทีไมีการผลิต฿นตละปมีจ านวนพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ตวลา฿นการรับชมภาพยนตร์ของผูຌชมภาพยนตร์มี
จ ากัด ดังนัๅน ผูຌชมภาพยนตร์จึง฿หຌความส าคัญกับการลือกภาพยนตร์มากยิไงขึๅน ผูຌขຌาชมภาพยนตร์ตຌองการชมภาพยนตร์ทีไมี
คุณภาพละนืๅอรืไองหมาะสมกับความสน฿จของตนอง ประกอบกับรูปบบ฿นการชวยตัดสิน฿จลือกมีความสะดวกละ
สามารถขຌาถึงเดຌงายขึๅน ดยตัวชวยตัดสิน฿จลือกภาพยนตร์ทีไเดຌรับการยอมรับอยางพรหลาย฿นปัจจุบันคือ ค าวิจารณ์
ภาพยนตร์จากผูຌอืไน ละการ฿หຌคะนนภาพยนตร์ ิMovie Ratingี ชองทาง฿นการขຌาถึงภาพยนตร์ทีไเดຌรับความนิยมมากขึๅน
คือการขຌาถึงนืๅอหาผานชองทางออนเลน์ ิOnline Platformี ดยมีรูปบบการขຌาถึงหลักคือ รูปบบวใบเซต์ ิWebsite 

Platformี 

72.3% 72.7% 72.9% 70.2% 69.1% 68.8%

27.7% 27.3% 27.1% 29.8% 30.9% 31.2%

                        

International Co-Production 100% Nationality Produced
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ผนภาพทีไ ่ วใบเซต์ทีไ฿หຌบริการกีไยวขຌองกับการ Review ละ฿หຌรตติๅงภาพยนตร์ 

 
ทีไมา: Similarweb ละการวิคราะห์ของบริษัทอฟฟຂนิตีๅจากการรวบรวมจากหลายหลงขຌอมูล 

 วใบเซต์ทีไ฿หຌบริการหรือป็นตัวกลาง฿นการรวบรวมบทวิจารณ์หนังมีความหลากหลายละเดຌรับความนิยมมาก ดย
วใบเซต์ทีไมีชืไอสียงระดับลกดຌานการวิจารณ์ละ฿หຌคะนนภาพยนตร์อยาง IMDB มียอดผูຌขຌาชมวใบเซต์มากกวา 7,600 ลຌาน
ครัๅงตอป นอกจากการวิจารณ์ภาพยนตร์ละ IMDB ยังป็นวใบเซต์ทีไ฿หຌบริการฐานขຌอมูลของดารา รายการทรทัศน์ละ
ภาพยนตร์อีกดຌวย ละนอกจาก IMDB ยังมีวใบเซต์อืไนโ ทีไเดຌรับความนิยม฿นการวิจารณ์ละ฿หຌคะนนภาพยนตร์อีกหลาย
วใบเซต์ ดยสวนมากป็นวใบเซต์ทีไจดทะบียนอยู฿นสหรัฐอมริกาอาทิ Rotten Tomato Metacritic Fandango ละ 
Rogerebert ซึไงตละวใบเซต์จะมีรูปบบการ฿หຌคะนนละวิจารณ์ภาพยนตร์ทีไตกตางกัน ทัๅงป็นการวิจารณ์ดยจຌาของ
วใบเซต์องทีไป็นนักวิจารณ์ชืไอดังอยาง Roger Ebert หรือ฿หຌป็นการรวบรวมคะนนละค าวิจารณ์ตอภาพยนตร์รืไองนัๅนโ 
อยาง Rotten Tomato Metacritic ละ Fandango นอกจากนีๅ วใบเซต์ทีไท าการ Review ภาพยนตร์เมเดຌจ ากัดคพียงทีไ
สหรัฐอมริกาทานัๅน วใบเซต์อยาง Douban ฿นสาธารณรัฐประชาชนจีน ละ Kinox ฿นสหพันธ์สาธารณรัฐยอรมนีองกใเดຌรบั
ความนิยมอยางพรหลาย ดยมียอดการขຌาชมประมาณ 642 ลຌานครัๅงละ 418 ลຌานครัๅงตอป 
  

ดยสรุป ทคนลยีป็นปัจจัยส าคัญทีไสงผลกระทบตอการปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ 

วีดิทัศน์ป็นอยางมาก ตัๅงตตຌนนๅ าของการผลิตภาพยนตร์เปจนถึงชองทาง฿นการจัดจ าหนาย ละผยพรภาพยนตร์ ตลอดจน
พฤติกรรมของผูຌบริภค ดังนัๅน ผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงตຌองตระหนักถึงความ
ปลีไยนปลงทางดຌานทคนลยี ละพฤติกรรมของผูຌบริภคอยางตอนืไองพืไอ฿หຌสามารถปรับตัวกับความปลีไยนปลงทีไมี
อกาสจะกิดขึๅนเดຌตลอดวลา  
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บททีไ 4 กรณีศึกษาตຌนบบทีไดี ิBest Practiceี ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  
พืไอถอดบทรียนละนวทางการพัฒนาทีไสามารถป็นบบอยาง฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์

ของเทยเดຌ ซึไง฿นการคัดลือกประทศกรณีศึกษาตຌนบบ เดຌพิจารณาจากรายเดຌละมูลคาของอุตสาหกรรม ลักษณะละ
พฤติกรรมของตลาด ละความสอดคลຌองกับประทศเทย฿นชิงต าหนงทีไตัๅง วิถีชีวิตละวัฒนธรรม ตลอดจนการมี 
นวทางการพัฒนาทางดຌานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทีไนาสน฿จ ละประสบความส ารใจ฿นวทีระดับลก ซึไงจากการทบทวน
ขຌอมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมของลกพบวา กาหลี฿ตຌ มีนวนຌมการติบตของธุรกิจภาพยนตร์อยางรวดรใวละตอนืไอง 
นืไองจากเดຌรับการสนับสนุนจากภาครฐัอยางจริงจัง ดยกาหลี฿ตຌมีรายเดຌจากภาพยนตร์ตอ GDP ละมีอัตราขຌาชมภาพยนตร์
ตอประชากรมากทีไสุดของลก ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอระบบศรษฐกิจของประทศ อีก
ทัๅงสงผล฿หຌธุรกิจภาพยนตร์กาหลีเดຌรับความนิยมอยางมากทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศทัไวลก ละยังท า฿หຌหลาย
ประทศ฿นภูมิภาคอชียยอมรับกระสวัฒนธรรมกาหลีขຌาเปป็นสวนหนึไงการด านินชีวิตรวมทัๅงประทศเทย 

มืไอพิจารณาถึงประทศ฿นภูมิภาคอาชียน ซึไงมีรูปบบตลาดภาพยนตร์ วัฒนธรรมละวิถีการด านินชีวิตของ
ประชาชนหรือผูຌชมภาพยนตร์ทีไคลຌายคลึงกันกับประทศเทยพบวา ประทศมาลซียป็นประทศทีไมีรายเดຌจากอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์มากทีไสุด฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ดยทีไประทศเทยมีรายเดຌจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยูป็น
อันดับทีไ ไ รองจากสาธารณรัฐสิงคปร์ ละสาธารณรัฐฟຂลิปปຂนส์ ฿นขณะทีไสัดสวนรายเดຌจากภาพยนตร์ตอ GDP อัตราขຌาชม
ภาพยนตร์ตอประชากร ละจ านวนครัๅงขຌาชมภาพยนตร์ ของประทศมาลชียยังป็นอันดับทีไหนึไง ซึไงสดง฿หຌหในวา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาลซียประสบความส ารใจอยางมาก ละเดຌอุตสาหกรรมทีไมีความส าคัญตอการพัฒนาศรษฐกิจ
ของประทศ นอกจากนีๅ รัฐบาลมาลซียเดຌ฿หຌการสนับสนุนละมีมาตรการสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผานกลเก 

การพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษอิสกันดาร์฿นรัฐยะฮร์฿นการป็นกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีความขຌมขใง 

ดังนัๅน การศึกษาครัๅงนีๅจึงเดຌคัดลือกประทศทีไหมาะสมจะป็นตຌนบบทีไดี฿นการสงสรมิอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดีทัศน์ของประทศเทย โ ประทศ เดຌก ประทศกาหลี฿ตຌ ละประทศมาลซีย ดยจะเดຌท าการศึกษา฿นบริบทละ
ประดในส าคัญเดຌก ภาพรวมของอุตสาหกรรม ทิศทางละนยบายการพัฒนา นวทางละมาตรการสงสริม ละสรุปถอด
บทรียนละปัจจัยความส ารใจของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์  

 

4.แ ประทศกาหลี฿ตຌ 

4.1.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศกาหลี฿ตຌ 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌมีศักยภาพสูงละมีการพัฒนาอยางรวดรใวทัๅงทางดຌานการผลิตละการตลาด ดย
ป็นประทศพียงเมกีไหง฿นลกทีไภาพยนตร์฿นประทศมีจ านวนผูຌชมมากกวาละสามารถมีสวนบงทางการตลาดสูงกวา
ภาพยนตร์จาก Hollywood ซึไงมีสวนบงทางการตลาดสูงทีไสุด฿นลก มีทศกาลภาพยนตร์ทีไ฿หญละเดຌรับการยอมรับมาก
ทีไสุด฿นอชีย ละมีภาพยนตร์ทีไเดຌรับรางวัลจากทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทีไส าคัญอยางตอนืไอง นอกจากนีๅ อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์กาหลี฿ตຌสามารถมีสวนรวมทางศรษฐกิจเดຌอยางมีนัยส าคัญ  

 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศกาหลี฿ตຌเดຌมีการติบตอยางรวดรใว ซึไงจากการส ารวจขຌอมูลสถิติ  
จาก  Korean Film Council พบว า  ฿นช ว งสิ บป ทีไ ผ านมา  จ านวนภาพยนตร์  ก าหลี ฿ตຌทีไ ผลิ ตละ ขຌ าฉาย฿น 

รงภาพยนตร์฿นประทศมีปริมาณพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดย฿นป พ.ศ. 2558 มีภาพยนตร์กาหลี฿ตຌทีไผลิตละขຌาฉาย฿นรง
ภาพยนตร์จ านวน โใโ รืไอง พิไมขึๅนถึง 2  ทาจากจ านวน แเ่ รืไอง ฿นป พ.ศ. 2549 ฿นขณะทีไภาพยนตร์ตางประทศมี
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จ านวนมากกวาภาพยนตร์กาหลีถึง 4 ทา ดยจ านวนพิไมขึๅนอยางมากถึง 944 รืไอง ฿นป พ.ศ. 2558 นอกจากนีๅ จ านวนรง
ภาพยนตร์ละจอฉายภาพยนตร์฿นประทศกใมีจ านวนพิไมขึๅนชนกัน  

ตารางทีไ ไ จ านวนภาพยนตร์ รงภาพยนตร์ ละจอฉายภาพยนตร์฿นประทศกาหลี฿ตຌ 

 
ทีไมา: Korean Film Council 

 

ทัๅงนีๅ มืไอปรียบทียบรายเดຌของรงภาพยนตร์฿นกาหลี฿ตຌกับประทศผูຌน าดຌานธุรกิจภาพยนตร์ของลก พบวา รง
ภาพยนตร์ ฿นประ ทศกาหลี ฿ตຌ มี ร าย เดຌ  พิไ มมากขึๅ นทุ กป   ดย ฿นป  พ .ศ .  2557 มี ร าย เดຌ ร วมมากถึ ง  1.64  

พันลຌานดอลลาร์สหรัฐ ทากับสาธารณรัฐอินดีย อยูอันดับทีไ 6 ของลก รองจากสหรัฐอมริกา จีน อังกฤษ ญีไปุຆน ละ
สาธารณรัฐฝรัไงศส อยางเรกใดี รายเดຌของรงภาพยนตร์฿นกาหลี฿ตຌฉลีไยตอประชากรอยูทีไ 32.61 ดอลลาร์สหรัฐ สูงป็นอันดับ 
1 มากกวาสหรัฐอมริกาทีไมีรายเดຌของรงภาพยนตร์สูงป็นอันดับ 1 ของลก  

ตารางทีไ 5 รายเดຌของตลาดรงภาพยนตร์฿นประทศสูงสุด แเ อันดับรกของลก ป พ.ศ. โ55็ 

 
ทีไมา: The global industrial research institute IHS and Effinity analysis 

  
                        

                 
           
                                        

2549 108 237 321 1,880

2550 112 281 314 1,975

2551 108 272 309 2,004

2552 118 243 305 2,055

2553 140 286 301 2,003

2554 150 289 292 1,974

2555 175 456 314 2,081

2556 183 722 333 2,184

2557 217 878 356 2,281

2558 232 944 388 2,424
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4.1.2 สรุปถอดบทรียนละปัจจยัความส ารใจของประทศกาหลี฿ตຌ 

จากการทบทวนละศึกษาขຌอมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿นภาพรวม นยบายการพัฒนา ละมาตรการสนับสนนุ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศกาหลี฿ตຌดังกลาวขຌางตຌน สามารถสรุปถอดบทรียนละปัจจัยความส ารใจ฿นประดใน  

การพัฒนาทีไส าคัญพืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณาจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบายทีไหมาะสมส าหรับการพัฒนา SME ฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศเทย อาทิ การสรຌางสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การก าหนดทิศทางละ
นยบายการพัฒนา การสนับสนุนครงการสรຌางพืๅนฐาน การพัฒนาทุนมนุษย์฿นอุตสาหกรรม ความตຌองการทางการตลาด
ภาย฿นประทศ การพัฒนากลเกการขับคลืไอน การสงสริมดຌานการลงทุนละการงิน ละการอ านวยความสะดวกการด านิน
ธุรกจิภาพยนตร์ ดยสรุปสาระส าคัญเดຌ ดังนีๅ 

(1) การสรຌางสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
- อุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌมีศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์สูง สะทຌอนเดຌจากการพิไมปริมาณการ

ผลิตทัๅงชิงปริมาณ฿นป พ.ศ. 2558 มีจ านวน 944 รืไอง พิไมมากขึๅนกวา 4 ทาจาก 10 ปทีไลຌว มีงินทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์
สูงดยมีภาพยนตร์ทีไมีงินลงทุนสูงกวา แ หมืไนลຌานวอน ิประมาณ แเ ลຌานดอลลาร์สหรฐั หรือ ประมาณ ใเเ ลຌานบาที อยาง
ตอนืไอง ละคุณภาพทีไมีความหลากหลายของนวภาพยนตร์  

- การสรຌางรายเดຌของรงภาพยนตร์฿น 5เ อันดับรกของ Box Office เดຌสูงมากอยู฿นอันดับ 6 ของลก 
฿นป พ.ศ. 2558 ละยังสามารถมีสวนบงทางการตลาดระหวางภาพยนตร์กาหลีละภาพยนตร์ตางประทศทีไ฿กลຌคียงกันคือ
กวารຌอยละ 50  

- ตลาดภาพยนตร์มีการขงขันระหวางบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์ราย฿หญจ านวนนຌอยราย ตผลิตภัณฑ์
ภาพยนตร์กาหลี฿ตຌมีรูปบบทีไหลากหลาย สะทຌอน฿หຌหในวาบริษัทผูຌสรຌางภาพยนตร์฿นประทศกาหลี฿ตຌมคีวามกลຌาทีไจะลงทนุ
สรຌางภาพยนตร์ละหในชองทางการจาะตลาด฿หຌพิไมมากขึๅน 

- การมีรงภาพยนตร์ซึไงด านินการดยหนวยงานของภาครัฐทีไปຂดอกาส฿หຌภาพยนตร์นอกกระส หรือ 
ภาพยนตร์อินดีๅ  ทีไมีทุนสรຌางนຌอย เดຌน าออกฉาย ป็นการปຂดอกาส฿หຌผูຌสรຌางภาพยนตร์฿นประทศสามารถ 

น าภาพยนตร์ออกฉายเดຌมากขึๅน สงผลท า฿หຌอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีภาพยนตร์ทีไหลากหลายละพัฒนาเดຌอยางรวดรใว 

(2) การก าหนดทิศทางละนยบายการพัฒนา 

- รัฐบาลกาหลี฿ตຌมีวิสัยทัศน์฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์พืไ อป็นปัจจัย฿นการขับคลืไอน
อุตสาหกรรมอืไนโ ของประทศ นืไองจากตระหนักถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอระบบศรษฐกิจของประทศ 
ดยสามารถสรຌางมูลคาผลผลิตมูลคาพิไม ละรายเดຌภาษีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌ อีกทัๅงยังสามารถสรຌางการจຌาง
งานเดຌป็นอยางมาก ท า฿หຌภาครัฐของประทศกาหลี฿ตຌ฿หຌทุนสนับสนุนการผลิตละประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อยางตอนืไอง  

- รัฐบาลกาหลี฿ตຌเดຌมีการด านินนยบายตางโ ฿นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ 

วีดิทัศน์อยางหมาะสมกับบริบททัๅง฿นดຌานวลาละสภาพวดลຌอม ซึไ งจากการศึกษาการด านินนยบาย ตางโ  
฿นการสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกาหลี฿ตຌพบวา นยบาย฿นชวงรกซึไงรูปบบควบคุมนัๅน หมาะกับสภาพ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกาหลี฿ตຌทีไพิไงติบต ชวยปกปງองอุตสาหกรรม฿นประทศเดຌป็นอยางดี จากนัๅน฿นชวงตอมา  

การด านินนยบายรูปบบสนับสนุนเดຌปลีไยนเปป็นรูปบบสนับสนุน ลดกฎกณฑ์ตางโ ลง รวมทัๅงตางประทศสามารถขຌา
มาเดຌอยางสรีมากขึๅน ท า฿หຌอุตสาหกรรม฿นประทศตຌองขงขันละผลักดันตนอง฿หຌกิดการพัฒนาเปสูสากลเดຌ 

- ประทศกาหลี฿ตຌมีการพัฒนาศรษฐกิจบบบูรณาการ฿นทุกภาคอุตสาหกรรม สงผล฿หຌมี 
การชืไอมทุกอุตสาหกรรมขຌาดຌวยกัน ท า฿หຌทุกอุตสาหกรรมมีการติบตเปพรຌอมโ กัน ละมีการอืๅอประยชน์ 
ซึไงกันละกัน ถือป็นการท างานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางภาครัฐละภาคอกชน 
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(3) การสนับสนุนดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 

- การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดยมีองค์กรหลักทีไกิดจาก 

การสนับสนุนของภาครัฐ คือ Korean Film Council ิKOFICี ฿หຌการสนับสนุนบงออกป็น 5 ดຌานหลักโ คือ สนับสนุนดຌาน
การวิจัยละพัฒนา สนับสนุนการผลิต฿นประทศ สนับสนุนระหวางประทศ สรຌาง Korean Academy of Film Arts ิKAFAี 
ละ KOFIC Studios ผลลัพธ์ทีไหในเดຌชัดคือ การสงออกสินคຌาละบริการทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกาหล฿ีตຌมี
นวนຌมติบตพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยอัตราการติบตฉลีไยสะสมตอป ิCAGRี ของมูลคาการสงออกสินคຌาละบริการ
ขยายตัวสูงถึงรຌอยละ ้.็ไ  

(4) การพัฒนาทุนมนุษย์ 
- การลงทุนสรຌางสถาบันพืไอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์฿นชิงคุณภาพ ทัๅง฿นสวนของภาครัฐละ

ภาคอกชน ดยภาครัฐเดຌมีการกอตัๅงสถาบันการศึกษาฉพาะทางหลากหลายสถาบันอยาง Korean Academy of Film Arts 

ิKAFAี  ซึไ ง  ป็ น  ร ง  รี ย น ฉพาะทา งดຌ านภาพยนตร์  ก อ ตัๅ ง  ด ย  KOFIC  พืไ อ ฝຄ ก ฝนอบรมผูຌ ผ ลิ ตภ าพยนตร์ 
รุน฿หม฿หຌกลายป็นมืออาชีพ ละ School of Film, TV and Multimedia รงรียนทีไสอนการถายท าภาพยนตร์ละการผลติ
สืไอตางโ ภาย฿ตຌ Korean National University of Arts พืไอชวยสรຌางทุนมนุษย์ทีไมีประสิทธิภาพ ละมีผลตอคุณภาพของ
ภาพยนตร์กาหลี฿ตຌ฿นระยะยาว ชวยท า฿หຌทรัพยากรมนุษย์฿นประทศมีคุณภาพละสามารถผลิตภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพเดຌ 

(5) ความตຌองการทางการตลาดหรืออุปสงค์ของคน฿นประทศ  
- ตลาดภาพยนตร์กาหลี฿ตຌนัๅนมีขนาด฿หญมาก ดยมีรายเดຌของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาย฿นประทศสูง

ป็นอันดับทีไ 7 ของตลาดลก อยูทีไ 1.64 พันลຌานดอลลาร์สหรัฐ ฿นป พ.ศ. 2558 มืไอปรียบทียบกับปริมาณการบริภค฿น
ตลาดภาพยนตร์นัไนคือประชากร฿นประทศกาหลี฿ตຌพียง 50 ลຌานคน อีกทัๅงกาหลี฿ตຌมีสถิติการขຌาชมตอคนสูงสุดป็นอันดับ
ทีไ 1 ของตลาดลก ดยประชากร 1 คน มีสถิติการขຌาชมฉลีไย 4.22 ครัๅงตอป ดังนัๅนจะหในเดຌวาอุปสงค์ของผูຌบริภค
ภาย฿นประทศกาหลี฿ตຌมีปริมาณทีไสูง สงผล฿หຌตลาดภาพยนตร์กาหลีมีรายเดຌสูง ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลทีไ
ขຌมขใงทีไชวย฿หຌธุรกิจมีตຌนทุน฿นการผลิตภาพยนตร์ลดลง ละสามารถพัฒนาคุณภาพสูระดับสากลพืไอขงขันกับนานา
ประทศเดຌ 

(6) การพัฒนากลเกการขับคลืไอน การสงสริมดຌานการลงทุนละการงิน ละการอ านวยความสะดวก
การด านินธุรกิจภาพยนตร์  

- กฎหมายของกาหลี฿ตຌนຌนการสงสริมละสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดยมีการประกาศ฿ชຌ Film 

Promotion Law ละเดຌจัดตัๅง The Korean Film Council ิKOFICี ขึๅนพืไอท าหนຌาทีไสงสริมละสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ดยตรง ท า฿หຌการด านินงานป็นเปอยางตอนืไอง ดยประธานละคณะกรรมการของ KOFIC จะมาจากผูຌชีไยวชาญ
ทางดຌานภาพยนตร์ ท า฿หຌการด านินงานพืไอสงสริมละสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
ละตรงกับความตຌองการของอุตสาหกรรม  

- ประทศกาหลี฿ตຌมีปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทีไคอนขຌางตไ า ท า฿หຌรายเดຌภาพยนตร์  
จากการฉาย฿นรงภาพยนตร์มีมูลคาสูง ละท า฿หຌผูຌผลิตกลຌาลงทุนพืไอสรຌางภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
รวมทัๅงมีการจัดทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ฿นประทศกาหลี฿ตຌมาป็นระยะวลายาวนาน มีอกลักษณ์ละมีความสรຌางสรรค์
ป็นจ านวนมาก ละเดຌรับการยอมรับ฿นระดับนานาชาติสงผลภาพยนตร์กาหลี฿ตຌจริญติบตอยางรวดรใว 

- การจัดสรรงบประมาณ ิประมาณรຌอยละ ใเ ของงินทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์ทัๅงหมดี ละ
ความสามารถ฿นการสรຌางกระส การประชาสัมพันธ์ ละการสืไอสารการตลาดสูงกวาประทศเทย ท า฿หຌชวย฿หຌ 
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การสรຌางการรับรูຌ฿หຌกผูຌชม รวมทัๅงสามารถสืไอสารภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพเปยังผูຌบริภค สงผลท า฿หຌผูຌชม
สามารถตัดสิน฿จขຌาเปชมภาพยนตร์฿นรงภาพยนตร์พิไมขึๅนอยางตอนืไอง 

- รัฐบาลกาหลี฿ตຌขຌามาชวยอุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌ฿นการประชาสัมพันธ์ละการตลาด
ภาพยนตร์กาหลี฿ตຌ ดยมีการซืๅอภาพยนตร์ละท าการประชาสมัพันธ์ผานชองทางตางโ มีการสนับสนุนการท าการตลาด฿หຌก
บริษัทภาพยนตร์ ชวย฿หຌภาพยนตร์กาหลี฿ตຌป็นทีไรูຌจักยิไงขึๅน ละสามารถสรຌางรายเดຌ฿นตลาดตางประทศเดຌมากยิไงขึๅน 

- มีการน าออกสดงภาพยนตร์ทีไ  ขຌ มขใ งละมีประสิทธิภาพอัน ป็ นปั จจั ยส าคัญทีไ ส รຌ า ง  

ความเดຌปรียบ฿นการขงขัน฿หຌกอุตสาหกรรมภาพยนตร์กาหลี฿ตຌ สะทຌอนเดຌจากจัดทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของ
ประทศกาหลี฿ตຌ  

4.2 ประทศมาลซีย 

4.2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศมาลซีย 

จากการศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาลซีย ฿นภาพรวมพบวา  คาดการณ์วา฿นป   
พ.ศ. 2562 รายเดຌจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะมีมูลคาทัๅงสิๅน 765 หรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,398.12 ริงกิต
มาลซีย ซึไงมีนวนຌมลดลงจาก 859 หรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3815.67 ริงกิตมาลซีย ดยมีอัตราการติบต
ฉลีไยสะสมตอป ิCAGRี หดตัวลดลงรຌอยละ 1.4 ฿นขณะทีไรายเดຌจากรงภาพยนตร์ ิBox office revenueี จะมีนวนຌมพิไม
สูงขึๅนดยฉลีไยสะสมตอป ิCAGRี รຌอยละ 2.5 ดยจากการคาดการณ์฿นชวงวลาดียวกันคาดวารายเดຌจากรงภาพยนตร์จะมี
มูลคา 222 หรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 986.12 ริงกิตมาลซีย ทัๅงนีๅ ตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของมาลซียยังคงตຌองตอสูຌ
ภาย฿ตຌบริบทดຌานกฎระบียบทีไขຌมงวดละการสียภาษีรຌอยละ โ5 ฿นการป็นผูຌสดงสินคຌาภาพยนตร์ รวมทัๅงระบบซในซอร์
ภาพยนตร์ทีไขຌมงวด อยางเรกใดี รัฐบาลมาลซียเดຌจัดตัๅงหนวยงานพืไอดูลละพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดยฉพาะคือ 
Malaysia’s National Film Development Corporation ิFINASี ผูຌริริไมมาตรการการคืนภาษี฿หຌกับภาพยนตร์ของทัๅง
มาลซียละจากตางประทศทีไขຌาฉาย฿นประทศมาลซีย ละ฿นป พ.ศ. 2557 เดຌมีการพัฒนารงถายท าภาพยนตร์ เพน์วูด  
อิสกันดาร์ มาลซีย ดยป็นความพยายามดึงดูดการลงทุนจากผูຌผลิตภาพยนตร์ตางประทศ ซึไงทีไผานมา บริษัท  
อิมาจิกา คอร์ป ละ บริษัท คาวานาฮ์ นชัไนนล จ ากัดเดຌรวมกันจัดตัๅงบริษัทรวมทุน ชืไอวาบริษัท อิมาจิกา ซาท์ อีสต์ อชีย 
จ ากัด พืไอตัๅงรงถายท าภาพยนตร์นานาชาติ ขึๅนทีไเพน์วูด อิสกันดาร์ มาลซีย สตูดิอ ฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษอิสกันดาร์ 
มาลซีย ดຌวยงินลงทุนกวา ้ ลຌานริงกิต  

มืไอพิจารณาขຌอมูลสถิติพบวา ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿นประทศ มีจ านวนรงภาพยนตร์ 144 หง มี
จ านวนจอฉาย 991 จอฉาย ละจ านวนทีไนัไงทัๅงสิๅน 172,091 ทีไนัไง ดย฿นป พ.ศ. 2556 มีขนาดตลาดประมาณ 213 ลຌาน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึไงป็นตลาดทีไ฿หญทีไสุด฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ละมีอัตราการขยายตัวประมาณรຌอยละ 14 ตอป มีสัดสวน
รายเดຌอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอ GDP สูงทีไสุด฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌทีไรຌอยละ 0.07 นอกจากนีๅ ยังมีจ านวนครัๅงทีไขຌาชม
ภาพยนตร์สูงทีไสุด฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌชนกันอยูทีไ 61 ลຌานครัๅง ฿นขณะทีไอัตราการขຌาชมภาพยนตร์ตอประชากรอยูทีไ 
2.31 ครัๅงตอคนตอป ป็นรองพียงสาธารณรัฐสิงคปร์ทีไคน฿นประทศ฿นความสน฿จชมภาพยนตร์มากทีไสุด฿นอชียตะวันออก
ฉียง฿ตຌอยูทีไ 4.09 ครัๅงตอคนตอป  
 

4.2.2 สรุปถอดบทรียนละปัจจัยความส ารใจของประทศมาลชีย 

จากการทบทวนละศึกษาขຌอมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿นภาพรวม นยบายการพัฒนา ละมาตรการสนั บสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศมาลซียดังกลาวขຌางตຌน สามารถสรุปถอดบทรียนละปัจจัยความส ารใจ฿นประดใน  
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การพัฒนาทีไส าคัญพืไอ฿ชຌประกอบการพิจารณาจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบายทีไหมาะสมส าหรับการพัฒนา SME ฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประทศเทย ดยสรุปเดຌดังนีๅ 

(1) รัฐบาลมีนยบายละวิสัยทัศน์ทีไชัดจนพืไอผลักดัน฿หຌมาลซียป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทัๅง฿น
ระดับภูมิภาคละระดับลก ละพืไอ฿หຌกิดผลอยางป็นรูปธรรมละบรรลุวิสัยทัศน์ทีไก าหนดเวຌ จึงเดຌจัดตัๅงหนวยงานของภาครัฐ
พืไอป็นกลเก฿นการก ากับ ดูล ละสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตลอดจนสรຌางสรรค์นืๅอหาส าหรับการผลิตภาพยนตร์ 

(2) มีมาตรการจูง฿จหรือ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงินทีไนาดึงดูด฿จกผูຌผลิตภาพยนตร์ละการพัฒนานืๅอหา
ภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพ ฿นนาม Film In Malaysia Incentive ิFIMIี ดຌวยการคืนงินสด฿หຌรຌอยละ 30 ส าหรับผูຌผลิต
ภาพยนตร์ละสืไอบันทิงมาลซียทุกรืไองทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนดพืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌสรຌางสรรค์ละพัฒนานืๅอหา
สาระส าหรับภาพยนตร์ ทีวีละจอฉายอืไนโ 

(3) มีการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นตอการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ละการพัฒนาชิงพืๅนทีไ  
฿นรูปบบขตศรษฐกิจพิศษพืไอการสงสริมการสรຌางคลัสตอร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์พืไอสรຌางความขຌมขใงของ
ผูຌประกอบการละ฿หຌผูຌประกอบการกิดรวมตัวกันพืไอการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางป็นองค์รวม ละการมุงนຌนดึง
ผูຌประกอบการราย฿หญ฿นการผลิตภาพยนตร์ละธุรกิจกีไยวนืไอง ขຌาลงทุนละ฿ชຌบริการ฿น Pinewood Iskandar Malaysia 

Studio ป็นความรวมมือระหวาง Pinewood Shepperton ละ Iskandar Studio ฿นการจัดสรຌางสิไงอ านวยความสะดวก
ตางโ ทีไมีความจ าป็นส าหรับการถายภาพยนตร์ ละคร รวมทัๅงกิจกรรมตางโทีไสอดคลຌองกับการสดง Pinewood Iskandar 

Malaysia Studio จะป็นรงผลักดัน฿หຌมาลซียสามารถป็นศูนย์กลางการผลติภาพยนตร์ส าหรับภมูิภาคละระดับนานาชาติ
฿นอนาคตผานมาตรการจูง฿จหรือ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงิน 

 

4.3 สรุปบทรียนจากการศึกษากรณีศึกษาตຌนบบทีไดี ิBest Practiceี จากตางประทศ 

4.3.1 ปัจจัยความส ารใจ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดีทัศน์จากตางประทศ 

จากการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรม ทิศทางละนยบายการพัฒนา ละนวทาง/มาตรการสงสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศกรณีศึกษาตຌนบบทัๅง 2 ประทศ เดຌก กาหลี฿ตຌ ละมาลซีย พบวา ปัจจัย
ความส ารใจ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿หຌมีศักยภาพละมีขีดความสามารถ฿นการขงขันจนสามารถประสบ
ความส ารใจ฿นวทีระดับลกเดຌ สรุปเดຌดังนีๅ  

(1) การมีนยบายละก าหนดวิสัยทัศน์฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวิดีทัศน์ทีไชัดจน ดยรัฐบาล
จ าป็นตຌองตระหนักถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอการพัฒนาประทศทัๅง฿นดຌานสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ
ละผยพรวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับประทศ 

(2) การด านินนยบายตางโ ฿นการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางหมาะสมกับบริบททัๅง฿น
ดຌานวลาละสภาพวดลຌอม รวมทัๅงมีความรวมมือระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการท างานบบบูรณาการพืไอสงสริม 

การสรຌางคลัสตอร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿หຌมีความขຌมขใงละติบตเปพรຌอมโ กัน  
(3) การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานพืไอสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทีไครอบคลุม฿นทุกมิติของการพัฒนา เดຌก 

การวิจัยละพัฒนา การผลิตทัๅง฿นประทศละตางประทศ ความรวมมือกับหนวยงานระหวางประทศ ระบบการศึกษาพืไอ
พัฒนาบุคลากร฿นอุตสาหกรรม ทคนลยีละการสืไอสาร ละอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ 

(4) การมีมาตรการจูง฿จหรือ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงินทีไนาดึงดูด฿จกผูຌผลิตภาพยนตร์ละการพัฒนานืๅอหา
ภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพ ดยมาตรการส าคัญคือ การคืนงิน ิCash Rebateี 
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(5) การประกาศ฿ชຌกฎหมายสงสริมละสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ละเดຌจัดตัๅงหนวยงานทีไท าหนຌาทีไก ากับ
ดูล สงสริมละสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดยตรง พืไอ฿หຌการด านินงานป็นเปอยางตอนืไอง 

(6) การสนับสนุนงินทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์ นืไองจากป็นอุตสาหกรรมภาพทีไตຌอง฿ชຌ  งินลงทุนสูง  
พืไอสรຌางกระสความสน฿จ ผยพรประชาสัมพันธ์ ละการสืไอสารการตลาด รวมทัๅงสืไอสารภาพลักษณ์ของภาพยนตร์ทีไมี
คุณภาพ 

(7) การท าการตลาดละสรຌางชองทางการสืไอสารละผยพรประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ อาทิ การซืๅอภาพยนตร์ 
การประชาสัมพันธ์ผานชองทางสืไอตางโ การน าออกสดงภาพยนตร์ ซึไงนอกจากจะชวยผยพรละสรຌางภาพลักษณ์ของ
ภาพยนตร์ลຌว ยังชวย฿หຌภาพยนตร์เดຌรับการยกระดับคุณภาพละมาตรฐาน จนสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับอุตสาหกรรมละ
ประทศชาติ฿นทຌายทีไสุด 

 

4.3.2 การปรียบทียบบทรียนประทศกรณีศึกษาตຌนบบ 

อยางเรกใดี หากพิจารณาถึงกระบวนการด านินงานพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศ
กรณีศึกษาพบวา ทัๅง 2 ประทศมีวิธีการละกระบวนการด านินงานทีไคอนขຌางตกตางกัน ซึไงหในเดຌวาประทศกาหลี฿ตຌมี
ความพยายาม฿นการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางป็น  

องค์รวมดຌวยการ฿ชຌทรัพยากรละปัจจัยสนับสนุนภาย฿นประทศ ละอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ฿นขณะทีไประทศ
มา ล ซียมุ ง นຌนการพัฒนา  ชิ งคลัส ตอร์อุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทั ศน์ ฿นพืๅนทีไ ปງ าหมายการ พัฒนา 
ของประทศ฿นรูปบบการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ ดยดึงดูดบริษัทผูຌผลิตภาพยนตร์จากตางประทศขຌามาชวยขับคลืไอน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สามารถสรุปปรียบทียบบทรียนประทศกรณีศึกษาตຌนบบดังนีๅ 

 

 ทิศทางการพัฒนา นวทางการสนับสนนุ 

ประทศ
กาหลี฿ตຌ 

1) นยบาย: ฿ชຌนยบาย฿น 2 รูปบบ คือ 
ควบคุม ละ สนับสนุน ดย฿นชวง
ริไมรกเดຌ฿ชຌรูปบบควบคุมจนถึงชวงปลาย
ศตวรรษ แ้่เ จากนัๅนตัๅงตชวงป ค.ศ. แ้้ใ 
ป็นตຌนเป เดຌปลีไยนเป฿ชຌนยบายสนับสนุน 

2) กลเกขับคลืไอน:  
- ประกาศ฿ชຌ Film Promotion Law  

- จัดตัๅง The Korean Film Council ิKOFICี 
พืไอท าหนຌาทีไสงสริมละสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
- กอตัๅง Alternative Market Outreach 

ิKOMEี พืไอท าการควบคุมละดูลการจดั
จ าหนายภาพยนตรผ์านระบบออนเลน ์

1) สนับสนุนครงสรຌางพืๅนฐานละปจัจัยสนับสนุน 

- จัดตัๅง KOFIC Studios ฿หຌป็นรงถาย
ภาพยนตร์บบครบวงจร 
- จัดตัๅง Film Development Fund พืไอ

อุดหนุนงินทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์  
- จัดตัๅง The Korean Scenario Database 

ิscenariomarket.or.krี หลงรวบรวมบท
ออนเลน ์

- ท าธุรกิจออนเลน์จดัจ าหนายภาพยนตรผ์าน 
IPTV ละ VOD 

- สนับสนุนการวิจัยละการฝຄกอบรม  
- สนับสนุนการผลิตรวมกันระหวางประทศ  

2) มาตรการจูง฿จทางการงิน ดย฿หຌ cash 

rebate 20ูใเั ตามระยะวลาขຌามาถายท า 
ละจ านวนการ฿ชຌจาย พืไอสนับสนุน฿หຌ
ตางประทศขຌามาถายท าภาพยนตร์฿นประทศ 
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 ทิศทางการพัฒนา นวทางการสนับสนนุ 

3) จัดทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ พืไอท า
การตลาดละผยพรประชาสมัพนัธ์ ละ
ยกระดับคุณภาพละมาตรฐานภาพยนตร์
กาหลี฿ตຌ 

4) จัดตัๅงสถาบันทางการศึกษาพืไอพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์
- Korean Academy of Film Arts ิKAFAี 

ละ KOFIC Studio รงรียนฉพาะทางดຌาน
ภาพยนตร์ พืไอฝຄกฝนอบรมผูຌผลิตภาพยนตร์
รุน฿หม฿หຌกลายป็นมืออาชีพ  
- School of Film, TV and Multimedia 

รงรียนทีไสอนการถายท าภาพยนตร์ละการ
ผลิตสืไอตางโ ภาย฿ตຌ Korean National 

University of Arts  

ประทศ
มาลซีย 

1) นยบาย: ผลักดัน฿หຌมาลซียป็น 
Destination and Film Production Hub 
ตัๅงปງาขยายฐานผลติอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สูงสุด฿นอีก 5 ปขຌางหนຌา ดยดึงบริษัทผลติ
ภาพยนตร์นานาชาติขຌามาผลิต฿นประทศ ละ
฿ชຌพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษอิสกันดาร์มาลชีย 
ป็นฐานการสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์

2) กลเกขับคลืไอน:  
- จัดตัๅง Malaysia’s National Film 

Development Corporation ิFINASี พืไอ
ก ากับดูล ละสงสรมิอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์
- FINAS จัดตัๅง Film In Malaysia Office 

ิFIMOี พืไอ฿หຌความชวยหลือละสรຌางการ
ผลิตภาพยนตร์ละสรຌางสรรค์นืๅอหา/
ภาย฿นประทศ 

1) ตัๅง Pinewood Iskandar Malaysia Studio 
฿นขตศรษฐกิจพิศษอิสกันดาร ์

2) มาตรการจูง฿จ Film In Malaysia Incentive 
ิFIMIี 
- คืนงินสด฿หຌรຌอยละ ใเ ของคา฿ชຌจาย฿นการ

ถายท าหนัง฿หญ ิหนังมาลซีย 2.5 ลຌานริง
กิต ละหนังตางชาติ 5 ลຌานริงกิตี 
- ฿หຌงินอุดหนุนคาท าการตลาดของหนัง

มาลซีย ละหากท ารายเดຌถึง 2 ลຌานริงกิต 
สามารถเดຌรับคืนภาษี 5ู10ั ิตเมกิน 5 

สนริงกิต/รืไองี 
3) จัดตัๅง Malaysian Film Academy พืไอ

พัฒนาการผลิตภาพยนตร์ละบุคลากร฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

ดังนัๅนการน าบทรียนจากกรณีศึกษา฿นตางประทศขຌามาประยุกต์฿ชຌกับประทศเทยจึงตຌองพิจารณา  

ถึงปງาหมาย฿นการพัฒนา รวมถึงทิศทางละนยบายทีไกีไยวขຌองจากหนวยงานผูຌรับผิดชอบป็นส าคัญ กอนทีไจะก าหนดนว
ทางการสนับสนุน ละอ านวยความสะดวก฿นการประกอบกิจกรรมทางศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของ
ประทศเทย 
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บททีไ 5 นยบายทีไกีไยวขຌองกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
 

การศึกษาครัๅงนีๅทบทวนละศึกษานยบาย ละผนยุทธศาสตร์ระดับประทศทีไกีไยวขຌองวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย เดຌก ประทศเทย ไ.เ ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ป พ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆไ ผนยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์พัฒนาการทองทีไยว
กรมการทองทีไยว ป พ.ศ. โ55็ – โ5ๆเ ผนพัฒนาอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ ศูนย์สรຌางสรรค์งานออกบบ ยุทธศาสตร์การ
สงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ละผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ พ.ศ. โ5ๆเู
โๆๆไ   

จากนยบายละกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติทีไสอดคลຌองกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ พบวามีการก าหนดปງาหมาย ละนวทางการพัฒนาทีไส าคัญ เดຌก การพัฒนาระบบนิวศ฿หຌอืๅอตอ
การด านินธุรกิจ SME การยกระดับขีดความสามารถ฿นการประกอบธุรกิจของ SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ พรຌอมขຌาสูการขงขัน
อยางมืออาชีพ พิไมศักยภาพดຌานทคนลยีละนวัตกรรมของ SME พืไอสรຌางมูลคา ตอบจทย์อนาคตประทศเทย การพัฒนา
ผูຌประกอบการ SME การพัฒนาละตอยอดทุนทางวัฒนธรรม การสรຌางความรวมมือระหวางประทศ฿นอุตสาหกรรม การวิจัย
ละพัฒนา฿นอุตสาหกรรม การพัฒนาบุคลากร฿นอุตสาหกรรม การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿นอุตสาหกรรม การปรับปรุง
กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ละการพัฒนากิจกรรมอืไนโ ทีไกีไยวขຌองชน การพัฒนาการสืไอสารมวลชน การขຌาถึงงินทุนละ
การตลาด ป็นตຌน 
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ตารางทีไ ๆ ทิศทางทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมละ SME ตามนยบาย ผนละยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
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บททีไ 6 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศ
เทย  

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์มีกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไกีไยวขຌองหลายประภททีไมีความตกตางกัน  

ทัๅงผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สถานการณ์ ปัญหาละอุปสรรคทีไพบ ดังนัๅน พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลสถานการณ์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยทัๅง฿นระดับภาพรวมของอุตสาหกรรม ละสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม฿นประทศเทยอยางถูกตຌองละครอบคลุมบริบททัๅงสองสวน การศึกษา฿นครัๅงนีๅจึงศึกษาขຌอมูลทัๅง฿น
รูปบบปฐมภูมิละทุติยภูมิจากผูຌประกอบการ ผูຌชีไยวชาญ ละผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงครงสรຌางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยเดຌอยางถูกตຌอง ละทันตอ
สถานการณ์฿นปัจจุบัน จึงเดຌศึกษาครอบคลุมถึงกิจกรรมทางศรษฐกิจ ละหวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์ 

การศึกษา฿นบทนีๅบงออกป็น 3 สวน เดຌก กิจกรรมทางศรษฐกิจละหวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ ผลการศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จากขຌอมูลปฐมภูมิ ผลการศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
จากขຌอมูลทุติยภูมิ ดยมีผลการศึกษาดังนีๅ 

 

6.1 กิจกรรมทางศรษฐกิจ ละหวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

การศึกษา฿นครัๅงนีๅประยุกต์นวคิดของ Michael Porter ฿นการอธิบายกิจกรรมทางศรษฐกิจ฿นภาพรวมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ภาย฿ตຌบริบทของประทศเทย พืไอ฿หຌสามารถขຌา฿จถึงกิจกรรมละความชืไอมยงของ
กิจกรรมเดຌอยางถูกตຌองมากยิไงขึๅน ดยหวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยบงออกป็น  4 

สวนหลัก เดຌก กิจกรรมกอนถายท าภาพยนตร์ ิPreูProductionี กิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิProductionี กิจกรรม
หลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี ละกิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution and 

Exhibitionี ดยมีกิจกรรมหลัก฿นหวงซมูลคาดังตอเปนีๅ
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ผนภาพทีไ ้ หวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

 
ทีไมา: กรมทรัพยส์ินทางปัญญา ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ Vickery and Hawkins ละการ
วิคราะห์ของบริษัทอฟฟຂนิตีๅ

                   (Pre-production)                (Production)                    (Post-production)                            (Distribution)

                
       

•           
(Screenplay)

•              

             
        

•          
        
•              
•           
•            
•               
   
•             
       
•              
•               

             

•            
•      

                       
               

•                             
•                                  
       

•                                            
•                           

            

•                 
•         
•        
•             

             
        

•        
            
      
        
•              

(Subtitle)

•          
              

               

•Computer 

Graphic

•Animation

•Special Effect

           
•               
        
•            
        

Online/ Video-on-

Demand

•Online Distributor

•Application 

service provider

     Home Video

•      CD/ DVD

•    CD/ DVD

            
•Cable/ Free TV

•         

                    
         
       

•               
           
•              
               
•                
                 
•             



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
สาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ ิFilmี  

  หนຌาทีไ 32 

  

6.2 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยจากขຌอมลูทุติยภูมิ ิSecondary Studyี 

 การศึกษา฿นสวนนีๅครอบคลุมถึงการศึกษาขຌอมูลทุติยภูมิ จากรายงานละสถิติตางโ ละเดຌสรุปผลการศึกษา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย ดยจากการศึกษานิยาม ขอบขตละหวงซมูลคาของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย พบวา กิจกรรมหลัก฿นอุตสาหกรรมประกอบเปดຌวย 4 สวนเดຌก กิจกรรมกอนถายท า
ภาพยนตร์ ิPreูProductionี กิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิProductionี กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostู
Productionี ละกิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิ Distribution and Exhibitionี อยางเรกใดี นืไองดຌวยกิจกรรม
กอนการถายท าละกิจกรรมถายท าภาพยนตร์มักจะป็นกิจกรรมกีไยวนืไองซึไงประกอบดยผูຌประกอบการรายดียวกันจึงถูกจดั
กลุมการวิคราะห์กิจกรรมทัๅง 2 สวนรวมกัน  

พืไอ฿หຌการวิคราะห์ครอบคลุมบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
ของประทศเทย การศึกษา฿นครัๅงนีๅจึงเดຌบงการวิคราะห์ออกป็น 2 สวนเดຌก สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ 

วีดิทัศน์ของเทย สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย  

1) สถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

การศึกษานีๅเดຌวิคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยจากบริษัททีไจดทะบียนกิจการกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์ภาย฿ตຌ TSIC ปງาหมายทัๅง 10 ประภทพืไอป็นนวทาง฿นการวิคราะห์อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยบงออกป็น 3 ดຌาน เดຌก ภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ทีไฉาย฿น
ประทศเทยละความสามารถ฿นการขงขันของผูຌผลิตภาพยนตร์เทย ละการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย 

1.1) มูลคาละจ านวนบริษัทจดทะบียนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

ภาพรวมของมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยศึกษาจากมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ ละจ านวนผูຌประกอบการทีไเดຌจดทะบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์ภาย฿ตຌ TSIC ของ
กลุมกิจการปງาหมาย ทัๅงนีๅ มูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย฿นการศึกษานีๅประมินจากรายเดຌของ
บริษัทนิติบุคคลทัๅงหมดทีไอยู฿น TSIC ปງาหมาย ดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ มีประมาณการมูลคา ดังนีๅ 

ผนภาพทีไ แเ ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

 
ทีไมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
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฿นภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยมีการติบตอยางตอนืไอง ดยมีมูลคา ใไุ็แไ 
ลຌานบาท ฿นป พ.ศ. โ555 ละพิไมขึๅนป็น ใๆุ้ๆแ ลຌานบาท ฿นป พ.ศ. โ55็ ทัๅงนีๅ มีอัตราการติบตฉลีไยตอป ตัๅงตป พ.ศ. 
โ555 – โ55็ คิดป็น รຌอยละ ใ.โ มืไอพิจารณาตามหวงซมูลคาของอุตสาหกรรม สัดสวนของมูลคาตลาด฿นกิจกรรม  

การกระจายละผยพรภาพยนตร ์ิDistribution & Exhibitionี ป็นกิจกรรมทีไมีมูลคาสูงสดุ฿นกิจกรรมทัๅงหมด รองลงมาคอื
กิจกรรมกอนถายท าภาพยนตร์ ละกิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิPre Production & Productionี สวนกิจกรรมหลัง 
การถายท าภาพยนตร์ ิPost Productionี ป็นกิจกรรมทีไมีมูลคาตลาดตไ าทีไสุด 

ผนภาพทีไ แแ สัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จ านกตามหวงซมูลคา 

 
ทีไมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 

 

จากมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นป พ.ศ. โ55็ จ านวน ใๆุ้ๆแ ลຌานบาท สัดสวนมูลคา
ของกิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ิDistribution & Exhibitionี คิดป็นรຌอยละ 5เ.ใ หรือ ประมาณ แุ่5้เ 
ลຌานบาท สวนสัดสวนกิจกรรมกอนถายท าภาพยนตร์ ละกิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ ิPre Production & Productionี 
คิดป็นรຌอยละ ไใ.็ ของมูลคาทัๅงหมด หรือประมาณ แๆุแ5เ ลຌานบาท สวนกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPost 

Productionี ซึไงมีมูลคาตลาดตไ าทีไสุด฿นอุตสาหกรรม มีสัดสวนพียงรຌอยละ ๆ.เ หรือประมาณ โุโใเ ลຌานบาททานัๅน 

ผนภาพทีไ แโ จ านวนบริษัทจดทะบียน฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 
ทีไมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
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มืไอพิจารณา฿นดຌานของจ านวนบริษัทจดทะบียน฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ กใมีนวนຌม  

การติบตทีไสูงขึๅนสอดคลຌองกับมูลคาตลาดชนกัน ดย฿นป พ.ศ. โ555 มีจ านวนบริษัทจดทะบียน฿นอุตสาหกรรม จ านวน 
แุไเเ บริษัท ละ พิไมขึๅนป็น แุ5ๆเ บริษัท ฿นป พ.ศ. โ55็ ทัๅงนีๅ มีอัตราการติบตฉลีไยตอป ตัๅงตป พ.ศ. โ555 – โ55็ 
คิดป็น รຌอยละ 5.ใ 

1.2) ภาพยนตร์ทีไฉาย฿นประทศเทยละความสามารถ฿นการขงขันของผูຌผลติภาพยนตรเ์ทย 

นอกจากมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละจ านวนผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
ลຌว ยังศึกษาขຌอมูลของภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทยพิไมติม ดยศึกษาทัๅง฿นชิงจ านวนละรายเดຌของภาพยนตร์ทีไขຌา
ฉาย฿นประทศเทย ตลอดจนความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการเทย฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 

ผนภาพทีไ แใ จ านวนภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทยจ านกตามสัญชาติของบริษัทผูຌผลิตภาพยนตร์ 

 
ทีไมา: Major Cineplex 

 

สวนการพิจารณาถึงจ านวนภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทย จะหในเดຌวา ภาพยนตร์กวารຌอยละ ่เ ป็น
ภาพยนตร์ตางชาติกือบทัๅงสิๅน ดยภาพยนตร์เทยทีไขຌาฉาย มีจ านวนฉลีไยประมาณรຌอยละ แ้.ๆ หรือคิดป็น แเูโเ รืไอง
ทานัๅน ดยภาพรวมลຌว จ านวนภาพยนตร์ทีไขຌามาฉาย฿นประทศเทยมีการหดตัวลง฿นชวงป 2548 – 2557 ดยมีจ านวน
ภาพยนตร์ทีไฉาย฿นประทศอยู฿นชวง 216ู285 รืไอง ละกลับมาพิไมจ านวนมากขึๅนป็น 376 รืไอง฿นป 2558 
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ผนภาพทีไ แไ รายเดຌของภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทยจ านกตามสัญชาติของบริษัทผูຌผลิตภาพยนตร์ 

 
ทีไมา: ภาพยนตร์ 50 อันดับรกจาก Box Office Mojo ละการวิคราะห์ของบริษัทอฟฟຂนิตีๅ 
 

สวนรายเดຌของภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทย฿นภาพรวมทัๅงหมดนัๅน มีอัตราการขยายตัวพิไมมากขึๅนฉลีไยรຌอย
ละ 8.5 ตอป ดย฿นป 2553 มูลคารายเดຌของภาพยนตร์ทัๅงหมดทีไขຌาฉาย฿นเทย คิดป็น 83.5 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ ละพิไมขึๅน
ป็น 115.9 ลຌานดอลลาร์สหรัฐ ฿นป 2557 

ดยมืไอพิจารณาถึงสัดสวนรายเดຌลຌว พบวา สัดสวนรายเดຌจากภาพยนตร์ตางประทศทีไ ขຌาฉาย฿นเทย  
มีอัตราการติบตสูงขึๅน ดยคิดป็นรຌอยละ 15.1 ตอป ขณะดียวกัน รายเดຌจากภาพยนตร์เทยองกลับมีรายเดຌทีไตไ าลง ดยคิด
ป็นอัตราการหดตัวฉลีไยรຌอยละ 6.5 ตอป ดยฉพาะ฿นป 2557 มีสัดสวนรายเดຌทีไลดตัวลงป็นอยางมาก จากดิมมีสัดสวน
รายเดຌถึงรຌอยละ 37.1 ฿นป 2553 กลับหลืออัตราสวนของรายเดຌพียงรຌอยละ 20.4 ทานัๅน ฿นป 2557 

1.3) การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย 

ประทศเทยป็นอีกหนึไงสถานทีไปງาหมาย฿นการถายท าภาพยนตร์จากกองถายภาพยนตร์จากตางประทศ นืไองจาก
ขຌอเดຌปรียบหลายประการ฿นการลือกประทศเทยป็นสถานทีไถายท า อาทิ ประทศเทยมีสถานทีไถายหนังทีไหลากหลายทัๅง 
ภูขา ทะล ละสถานทีไทางประวัติศาสตร์ คาครองชีพละคารงของบุคลากรสนับสนุนการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย
คอนขຌางถูก฿นชิงปรียบทียบกับตางประทศทีไมีคุณภาพ฿กลຌคียงกัน รวมถึงยังมีความหมาะสมทีไจะ฿ชຌป็นสถานทีไพักผอน
ตอนืไองภายหลังจากถายท าภาพยนตร์ 
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ผนภาพทีไ แ5 จ านวนละรายเดຌจากกองภาพยนตร์ตางประทศทีไขຌามาถายท า฿นประทศเทย 

 
ทีไมา: กองกิจการภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ตางประทศ 

  

ประทศเทยเดຌรับความนิยม฿นการลือกป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์จากกองภาพยนตร์ตางประทศมากขึๅนอยาง
ตอ นืไ องทัๅ ง ฿น ชิงจ านวนภาพยนตร์ละทัๅ ง ฿นงของรายเดຌจากกองภาพยนตร์ต างประทศทีไ ขຌ ามาถ ายท า  

฿นประทศเทย ดยมีจ านวนภาพยนตร์ตางชาติทีไ ขຌามาถายท า฿นประทศเทยจ านวน 724 รืไ อง ฿นป  2558  

ดยพิไมขึๅนจากจ านวน 492 รืไ อง฿นป  2548 คิดป็นอัตราการติบตฉลีไยรຌอยละ 3.9 ตอป  ละมีรายเดຌจาก 

การถายท าภาพยนตร์ตางชาติ฿นประทศเทยสูงถึง 3,164 ลຌานบาท ฿นป 2558 จากรายเดຌ฿นป 2548 ซึไงมีพียง 1,138 ลຌาน
บาท คิดป็นอัตราติบตฉลีไยรຌอยละ 10.8 ตอป หากตมืไอพิจารณาถึงรายเดຌ฿นชวงป 2548ู2558 ลຌว จะหในเดຌวา รายเดຌ
จากการถายท าภาพยนตร์ตางชาติ฿นประทศเทย มีมูลคาเมคงทีไ ละเมสอดคลຌองกับจ านวนภาพยนตร์ทีไถายท าทาทีไควรนัก 
ทัๅงนีๅ กิดจากการทีไภาพยนตร์ตางชาติบางรืไองมีการน าจຌาหนຌาทีไหรืออุปกรณ์การถายท าขຌามาอง ดยเมมีการจຌางงาน หรือ
ชาอุปกรณ์฿นประทศ อีกทัๅงยังมีการจ ากัดตຌนทุน฿นการถายท าอีกดຌวย 

2) สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

พืไอขຌา฿จถึงสถานการณ์การพัฒนาของ SME ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ เดຌอยางถูกตຌอง  
จึงวิคราะห์ขຌอมูลทุติยภูมิของมูลคาของอุตสาหกรรม ละจ านวนผูຌประกอบการฉพาะ SME ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ พืไอยกยะสถานการณ์ของผูຌประกอบการ SME ออกจากผูຌประกอบการทีไมีขนาด฿หญ 
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ผนภาพทีไ แๆ ประมาณการมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จ านกตามขนาดอุตสาหกรรม 

 
ทีไมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
 

฿นภาพรวมของผูຌประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์฿นเทย มีมูลคาดยรวมอยูทีไ  36,961 ลຌานบาท 

฿นป 2557 ดยมีอัตราการติบตฉลีไยตอป รຌอยละ 3.2 ทัๅงนีๅ  มืไอยกพิจารณาฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอม พบวา สัดสวนมูลคาถึงรຌอยละ 79.6 ของมูลคาตลาดทัๅงหมด หรือคิดป็น 29,439 ลຌานบาท฿นปพ.ศ. โ55็ สดง
฿หຌหในวาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มีบทบาทส าคัญ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยป็นอยาง
มาก ดยผูຌประกอบการ SME มีอัตราการขยายตัวตอป ิCAGRี พิไมขึๅนอยางตอนืไองอยูทีไฉลีไยรຌอยละ 4.6 ตอป ฿นขณะทีไ
ผูຌประกอบการราย฿หญกลับมีรายเดຌลดลง ฿นอัตรารຌอยละ 2 ตอป 

 

ตารางทีไ ็ จ านวนผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จ านกตามขนาด 

ขนาดของวิสาหกจิ4 2555 2556 2557 

S 1,372 1,481 1,527 

M 19 20 27 

L 9 8 6 

รวม 1,400 1,509 1,560 

ทีไมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
 

มืไอพิจารณาผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จ านกตามขนาดของกิจการพบวา ผูຌประกอบการ
ขนาด฿หญมีจ านวนพียง 6 ราย ฿นป 2557 ซึไงมีจ านวนลดลงจากป 2555 ทีไมีถึง 9 ราย  

                                                 
4 กลุมธุรกจิขนาดลใก ิSี หมายถึง นิติบคุคลทีไมีสินทรัพย์ถาวรคิดป็นมูลคาเมกิน 50 ลຌานบาท กลุมธุรกิจขนาดกลาง ิMี หมายถึง นิติบุคคลทีไมี
สินทรัพย์ถาวรคิดป็นมูลคามากกวา 50 ลຌานบาท ตเมกิน 200 ลຌานบาท ละกลุมธุรกจิขนาด฿หญ ิLี หมายถึง นิตบิุคคลทีไมีสินทรัพย์ถาวรคิด
ป็นมูลคามากกวา 200 ลຌานบาท 
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6.3 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยจากขຌอมลูปฐมภูมิ ิPrimary Studyี 

พืไอ฿หຌการศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ครอบคุลมสถานการณ์฿นปัจจุบัน เดຌท าการส ารวจ
ดຌวยกระบวนการวิจัยบบปฐมภูมิ฿นรูปบบตางโ ทัๅงจากการสัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌองละผูຌชีไยวชาญ฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ การส ารวจผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของ
ประทศเทยดຌวยบบสอบถาม ตลอดจนจัดการประชุมกลุมยอยพืไอรับฟังความคิดหใน ละนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไหมาะสมกับประทศเทย 

การศึกษาครัๅงนีๅเดຌสัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นทุกกลุมตัๅงตตຌนนๅ าจนถึง
ปลายนๅ า หนวยงานภาครัฐทีไรับผิดชอบละก ากับดูลกิจการ฿นอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคการศึกษาทีไกีไยวขຌอง ดยเดຌ
สัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌองทัๅงหมด 21 คน 

พืไอ฿หຌผลการศึกษาสถานการณ์฿นการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์สอดคลຌองกับหตุการณ์
ปัจจุบันทีไกิดขึๅนจริง฿นมุมมองของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม การศึกษาครัๅงนีๅจึงเดຌส ารวจสถานภาพ ระดับการพัฒนา 
ละปัญหาของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จากผูຌประกอบการทัๅงหมด 224 ราย5 ภาย฿ตຌกรอบ฿นการวิคราะห์หลักคือ 
ทฤษฏีระบบพชรทีไสมบูรณ์ ิDiamond Modelี  

รวมถึงการจัดประชุมกลุมยอยกับผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยพืไอรับฟัง
ขຌอมูลความหในละขຌอสนอนะการพัฒนาทีไป็นประยชน์ตอการจัดท าผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  

จากการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบปฐมภูมิทัๅงสามสวนขຌางตຌน สามารถสรุปขຌอมูลละผลการศึกษาขຌอมูลออกมา
ป็น 2 สวน เดຌก ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละประดในส าคัญ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย  

 

6.3.1 ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงสถานะ฿นการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย จึงเดຌท าการส ารวจ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅง฿นขัๅนตอนกอนการถายท าละการถายท าภาพยนตร์ ขัๅนตอนหลังการถาย
ท าภาพยนตร์ ละขัๅนตอนกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์พืไอวิคราะห์ระดับการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยระดับการพัฒนา฿นการศึกษาครัๅงนีๅเดຌน ากรอบ฿นการวิคราะห์ของ Diamond 

Model ขຌามาประยุกต์฿ชຌละบงออกป็น 5 มิติเดຌก กลยุทธ์ ครงสรຌาง ละสภาพการขงขัน ปัจจัยการผลิต อุปสงค์ 
อุตสาหกรรมละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ละบทบาทของหนวยงานภาครัฐ  

ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌขຌา฿จวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทัๅง฿นภาพรวมละราย
กิจกรรม การศึกษาครัๅงนีๅเดຌบงการวิคราะห์ผลการส ารวจออกป็น 2 สวนหลักเดຌก ระดับการพัฒนาดยรวมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย ละระดับการพัฒนาจ านกตามประดในการวิคราะห์ของ Diamond 

Model  
 

  

                                                 
5 จ านวนผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทยทีไสามารถสะทຌอนถึงกลุมประชากรทัๅงหมดของ
ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมเดຌ ดยมีระดับความชืไอมัไนทางสถิติทีไรຌอยละ 95 ละอัตราความคลาดคลืไอนรຌอยละ 10 
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1ี ระดับการพัฒนาดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 

จากการส ารวจผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจ านวน โโไ รายซึไงครอบคลุมผูຌประกอบการทัๅง฿น
ขัๅนตอนกอนการถายท าภาพยนตร์ ขัๅนตอนการถายท าภาพยนตร์ ขัๅนตอนหลังการถายท าภาพยนตร์ ละขัๅนตอนการกระจาย
ละจัดจ าหนายภาพยนตร์ดຌวยกรอบ Diamond Model ซึไงมีมิติ฿นการวิคราะห์จ านวน 5 มิติดຌวยกัน เดຌก มิติดຌานกลยุทธ์ 
ครงสรຌางละสภาพการขงขัน มิติดຌานปัจจัยการผลิต มิติดຌานอุปสงค์ มิติดຌานอุตสาหกรรมละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ละมิติดຌาน
บทบาทของหนวยงานภาครัฐ 

 

ผนภาพทีไ แ็ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม฿นตละดຌานของกรอบ Diamond Model 

 
จากการส ารวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย฿นตละมิติ พบวา มิติทีไมีความพรຌอมสูงสุด คือ 

ดຌานอุปสงค์ ซึไงมีระดับความพรຌอมอยู฿นระดับทีไดี มีคาคะนนอยูทีไ ใ.่ คะนน นืไองจากตลาดมีนวนຌมทีไจะติบตเดຌอยาง
ตอนืไองดยฉพาะตลาด฿นตางประทศ อีกทัๅง พฤติกรรมของผูຌบริภคมีการปลีไยนปลง ดยผูຌบริภคนิยมชมภาพยนตร์ผาน
ทางชองทางออนเลน์มากขึๅน ละหันมา฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของภาพยนตร์มากกวาราคา สวนมิติทีไมีระดับความพรຌอม
นຌอยทีไสุดคือ ดຌานบทบาทของหนวยงานภาครัฐ ซึไงมีระดับความพรຌอมอยู฿นระดับทีไเมสูงมากนักมืไอปรียบทียบกับมิติดຌาน
อืไนโ ดยมีคาคะนนอยูทีไ ใ.แโ คะนน นืไองจาก฿นปัจจุบันภาครัฐยังเมมีการสนับสนุนทีไมีความตอนืไอง  ละยังขาด 

การท างานอยาง฿กลຌชิดรวมกับผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  อีกทัๅงกฎหมายการละมิดลิขสิทธิ์ยังเม
สามารถบังคับ฿ชຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพทาทีไควร 

มืไอพิจารณาบงตามรายกิจกรรม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์พบวา กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์มี
ระดับศักยภาพละความพรຌอม฿นการพัฒนาดยรวมสูงสุด สวน฿นกิจกรรมการผยพรภาพยนตร์มีศักยภาพ฿นการพัฒนาดย
รวมอยู฿นระดับตไ าทีไสุด 

2ี ระดับการพัฒนาจ านกตามประดในการวิคราะห์ของ Diamond Model ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ของประทศเทย 

 จากกรอบ Diamond Model ขຌางตຌน การศึกษา฿นครัๅงนีๅเดຌวิคราะห์ยก฿นรายมิติของ Diamond Model ซึไง
ประกอบเปดຌวย 5 มิติเดຌกมิติดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพการขงขัน มิติดຌานปัจจัยการผลิต มิติดຌานอุปสงค์ มิติดຌาน
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อุตสาหกรรมละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ละมิติดຌานบทบาทของหนวยงานภาครัฐ ดยมีผลการวิคราะห์ระดับความพรຌอม฿นตละ
ขัๅนตอนของหวงซมูลคาดังตอเปนีๅ 

2.1ี ระดับการพัฒนาจ านกตามมิติดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพการขงขนั 

ส าหรับมิติดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพการขงขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการศึกษาครัๅงนีๅ 
ประกอบเปดຌวยประดใน฿นการวิคราะห์ทัๅงหมด 5 ประดใน เดຌก ระดับการขงขัน฿นตลาดตางประทศ ระดับการขงขัน฿น
ตลาดของประทศเทย กฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿นการสนับสนุนอตุสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ อิทธิพลของผูຌประกอบการ
ราย฿หญ ละการกดีกันทางการคຌาจากตางประทศ ดยมีผลการศึกษาดังตอเปนีๅ 

 

ผนภาพทีไ แ่ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพการขงขัน 

 
ผลจากการส ารวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตามมิติดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละการขงขัน พบวามีระดับ

การพัฒนาอยู฿นระดับตไ า มีคาฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวม฿นมิตินีๅอยูทีไ 3.37 คะนน ดยระดับการขงขันระหวางตลาด
ตางประทศละตลาด฿นประทศเทยตกตางกันพียงลใกนຌอย ส าหรับระดับการขงขันของตลาด฿นประทศเทยนัๅนมีคะนน
อยูทีไ 4.05 คะนน ฿นขณะทีไตลาดตางประทศมีระดับการขงขันสูงกวา มีคะนนฉลีไยอุตสาหกรรมอยูทีไ 4.09 คะนน ละ
มีระดับการกีดกันทางการคຌาจากตางประทศคอนขຌางตไ า มีคะนนฉลีไยอุตสาหกรรมพียง 3.28 คะนน นืไองจาก฿นประทศ
ทีไมีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไขใมขใง มักมีการขงขันทีไสรี ท า฿หຌมีการขงขันสูง ภาพยนตร์ทีไสามารถขงขัน฿น
ตลาดหลานีๅเดຌจึงมักป็นภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพ มีภาพยนตร์เทยพียงนຌอยรายทานัๅน ทีไสามารถขงขัน฿นตลาดตางประทศเดຌ 
ดยภาพยนตร์หลานัๅนจะตຌองเมขัดตอวัฒนธรรมของตลาดปງาหมายซึไงอาจจะมีความตกตางกับประทศเทย 

2.2ี ระดับการพัฒนาจ านกตามมิติดຌานปัจจัยการผลิต 

ส าหรับมิติดຌานปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการศึกษาครัๅงนีๅประกอบเปดຌวยประดใน฿น
การวิคราะห์ทัๅงหมด 6 ประดใน เดຌก ความสามารถ฿นการขຌาถึงทคนลยี จ านวนบุคลากรทีไพียงพอตอความตຌองการของ
ตลาด คุณภาพของบุคลากร฿นสายอาชีพ ความรูຌ฿นการบริหารธุรกิจของผูຌประกอบการ ความพรຌอมของฐานขຌอมูลอุตสาหกรรม 
ละความสามารถ฿นการขຌาถึงหลงงินทุน ดยมีผลการศึกษาดังตอเปนีๅ 
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ผนภาพทีไ แ้ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดຌานปัจจัยการผลิต 

 
จากการส ารวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย฿นมิติดຌานปัจจัยการผลิตจากผูຌประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพบวา ระดับการพัฒนาดยรวมของอุตสาหกรรม฿นมิตินีๅมีคาคะนนฉลีไยอยูทีไ ใ.ๆ5 
คะนน ดยมีประดในทีไนาสน฿จ คือ อุตสาหกรรมมีความพรຌอม฿นปัจจัยดຌานบุคลากรทีไมีจ านวนพียงพอละมีคุณภาพ
หมาะสม อีกทัๅงยังมีความสามารถ฿นการขຌาถึงทคนลยีการผลิตตางโ เดຌ ตอุปสรรคส าคัญคือ การขຌาถึงหลงงินทุนพืไอ
ด านินธุรกิจ ซึไงมีคะนนฉลีไยจากทัๅงอุตสาหกรรมตอประดในนีๅพียง ใ.แ็ คะนน ดย฿นปัจจุบันทุนสรຌางภาพยนตร์ละ
จ านวนภาพยนตร์เทยมีนวนຌมลดลงอยางตอนืไอง นืไองจากการผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย฿นปัจจุบันมีความสีไยง฿น
การลงทุนสูง รวมถึงเมสามารถขຌาถึงงินทุนจากสถาบันการงิน ดยฉพาะผูຌประกอบการรายลใก฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ 

2.3ี ระดับการพัฒนาจ านกตามมิติดຌานอุปสงค์  

ส าหรับมิติดຌานอุปสงค์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ประกอบเปดຌวยประดใน฿น 

การวิคราะห์ทัๅงหมด ่ ประดในเดຌก ความนิยม฿นการรับชมภาพยนตร์ผานชองทางออนเลน์ อัตราการติบตของตลาด
ตางประทศ อัตราการติบตของตลาด฿นประทศ ขนาดตลาด฿นประทศ ความตຌองการภาพยนตร์ทีไหลากหลาย6ของผูຌบริภค 
ความตຌองการความซับซຌอน7ของผูຌบริภค การ฿หຌความส าคัญกับคุณภาพของผูຌบริภคทัๅง฿นละตางประทศ ดยมีผลการศึกษา
ดังตอเปนีๅ  

 

                                                 
6 ความหลากหลายของภาพยนตร์ หมายถึง การทีไตลาดมีประภทของภาพยนตร์ตางโ จ านวนมาก หรืออกีนัยหนึไงคือการทีไผูຌบริภคมีตัวลือก
ภาพยนตร์หลายประภท฿หຌลือกรับชม ชน ตลก ผี รมนติก อคชัไน ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สารคดี ป็นตຌน 

7 ความซับซຌอนของภาพยนตร์ หมายถึง นืๅอหาของภาพยนตร์มีความซับซຌอน มปีมปัญหา฿นภาพยนตร์หลายปมซึไงเมสามารถคาดดานืๅอรืไองเดຌ
งาย 
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ผนภาพทีไ โเ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดຌานอุปสงค์ 

 
จากการส ารวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย฿นมิติดຌานอุปสงค์จากผูຌประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมพบวา ระดับศักยภาพดยรวมอยู฿นระดับสูง มีคาคะนนฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวม฿นมิตินีๅอยูทีไ 
3.8 คะนน ส าหรับประดใน฿นมิติดຌานอุปสงค์ทีไมีความนาสน฿จ คือ การทีไผูຌบริภค฿นปัจจุบันนิยมชมภาพยนตร์ผานชองทาง
ออนเลน์มากขึๅน มีคาคะนนสูงถึง 4.2 คะนน ทัๅง฿นชองทางทีไถูกกฎหมายผานผูຌ฿หຌบริการ VideoูonูDemand ละ
ชองทางทีไละมิดลิขสิทธิ์ นืไองจากมีความสะดวกสบายกวาการชมทีไรงภาพยนตร์หรือซืๅอผนวีดิทัศน์มาชม ละจาก  

การส ารวจยังพบวาผูຌบริภคชาวเทยตຌองการชมภาพยนตร์ทีไมีความซับซຌอนเมมากนักหในเดຌจากคะนนพียง 3.4 คะนน 
นืไองจากพฤติกรรมของผูຌบริภคชาวเทยนัๅนมักป็นการชมภาพยนตร์พืไอความบันทิง ตຌองการนืๅอหาทีไสามารถขຌา฿จเดຌงาย มี
ความซับซຌอนนຌอย 

2.4ี ระดับการพัฒนาจ านกตามมิติดຌานอุตสาหกรรมละธุรกจิทีไกีไยวขຌอง 

ดຌานอุตสาหกรรมของธุรกิจทีไกีไยวขຌองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการศึกษาครัๅงนีๅประกอบเปดຌวย
ประดใน฿นการวิคราะห์ทัๅงหมด ่ ประดในเดຌก จ านวนชองทางการกระจายภาพยนตร์฿นประทศ ประสิทธิภาพของชองทาง
การกระจายภาพยนตร์ จ านวนธุรกิจทีไกีไยวขຌอง จ านวนอุตสาหกรรมสนับสนุนตามหวงซมูลคา ความขຌมขใงของการรวมกลุม
ของผูຌประกอบการ บทบาทของสมาคมตางโ ความหมาะสมของหลักสูตรทางการศึกษา ละความรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยมีผลการศึกษาดังตอเปนีๅ 
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ผนภาพทีไ โแ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดຌานอุตสาหกรรมละธุรกิจทีไกีไยวขຌอง 

 
จากการส ารวจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยพบวา ระดับการพัฒนาดยรวม฿นมิตินีๅมีคา

คะนนฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวมอยูทีไ ใ.ๆ คะนน ดยมีจ านวนชองทางการกระจายภาพยนตร์ทีไหมาะสม ซึไงประดใน
ของชองทางการกระจายภาพยนตร์มีคาคะนนฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวมอยูทีไ ใ.็5 คะนน ละมีคะนนฉลีไยของ
อุตสาหกรรมดยรวมตอประสิทธิภาพของชองทางการกระจายภาพยนตร์อยูทีไ ใ.ๆๆ คะนน ดย฿นปัจจุบันนีๅ นอกจาก
ชองทาง฿นสวนของรงภาพยนตร์ลຌว ยังมีชองทางผานผูຌ฿หຌบริการ VoD ทีไมีจ านวนพิไมมากขึๅน สดง฿หຌหในวาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของเทย มีธุรกิจการกระจายภาพยนตร์ชองทางอืไน นอกหนือจากรงภาพยนตร์ทีไสามารถชวยพัฒนาอุตสาหกรรม
ดຌวยชนกัน อยางเรกใตาม ฿นมุมมองของผูຌประกอบการ SME นัๅน สมาคมทีไกีไยวขຌองยังเมเดຌมีบทบาท฿นการพัฒนา
อุตสาหกรรมมากทาทีไควร มีคะนนฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวมตอประดในนีๅอยูทีไ ใ.ไ5 คะนน นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการ
ยังเมมีการรวมกลุมอยางขຌมขใง มีคะนนฉลีไยของอุตสาหกรรมดยรวมตอประดในนีๅอยูทีไ ใ.ไ็ คะนน นืไองจาก  

การรวมกลุม฿นปัจจุบันป็นการรวมกลุมของผูຌประกอบการทีไมีขนาด฿หญป็นหลัก ยังขาดการมีสวนรวมของผูຌประกอบการ 
SME อยู 

 

2.5ี ระดับการพัฒนาจ านกตามมิติดຌานบทบาทของหนวยงานภาครัฐ 

ดຌานการสนับสนุนของรัฐบาลละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการศึกษาครัๅงนีๅ
ประกอบเปดຌวยประดใน฿นการวิคราะห์ทัๅงหมด โ ประดในเดຌก การบังคับ฿ชຌกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ละประสิทธิภาพ
การด านินงานของภาครัฐ ดยมีผลการศึกษาดังตอเปนีๅ 
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ผนภาพทีไ โโ ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดຌานบทบาทของหนวยงานภาครัฐ 

 
จากการส ารวจอุตสาหกรรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นระดับศักยภาพดຌานของการสนับสนุนของรัฐบาลละ

หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดยมีคะนนคาฉลีไยอุตสาหกรรมดยรวม฿นมิตินีๅอยูทีไ ใ.แโ คะนน ซึไงอยู฿นระดับตไ าทีไสุดมืไอทียบกับ
ระดับศักยภาพ฿นมิติอืไนโ ดยมีประดในทีไนาสน฿จ฿นการพิจารณาคือ การบังคับ฿ชຌกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึไงมีคาฉลีไย
ตอประดในนีๅอยูทีไ ใ.ใ่ คะนน ละการด านินงานของภาครัฐ ซึไงมีคะนนคาฉลีไยตอประดในนีๅอยูทีไ โ.่็ คะนน นืไองจาก
การบังคับ฿ชຌกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา฿นปัจจุบันนัๅนยังเมมีประสิทธิภาพทาทีไควร ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ 

วีดิทัศน์ยังขาดการดูลละสนับสนุนอยาง฿กลຌชิดจากภาครัฐ 

ดยขຌอมูล฿นสวนนีๅป็นขຌอมูลทีไเดຌจากการส ารวจสถานภาพ ละระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์฿นมุมมองของผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมผานบบส ารวจ อยางเรกใตามขຌอมูลดังกลาวนຌนพียง
ขຌอมูลชิงปริมาณทานัๅน จึงตຌองมีการศึกษาขຌอมูลชิงคุณภาพทีไกีไยวขຌองกับสถานภาพ ปัญหาละอุปสรรค฿นการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์พิไมติม ผานการสัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละ
การจัดประชุมพืไอรับฟังความคิดหในซึไงมีผลการศึกษาอยู฿นสวนถัดเป 

 

6.3.2 ประดในส าคัญตอการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 

นอกจากการศึกษาพืไอ฿หຌเดຌทราบถึงระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยลຌว 
การศึกษาขຌอมูลปฐมภูมิยังป็นกระบวนการศึกษาวิจัยทีไท า฿หຌทราบถึงสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนประดในทีไมี
ความส าคัญ฿นการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อีกดຌวย จากการศึกษาวิจัยดຌวยการกใบรวมรวบขຌอมูล  

ปฐมภูมิทัๅงจากการสัมภาษณ์ การส ารวจผูຌประกอบการดຌวยบบสอบถาม ละการจัดประชุมกลุมยอยพืไอระดมความหในทีไ
ป็นประยชน์฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย สามารถสรุปประดในส าคัญออกป็นทัๅงหมด 
9 ประดในเดຌก ทรัพยากรบุคคล บทบาทละการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ ฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม 
ความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ครงสรຌางของตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿น
ประทศ กฎระบียบทีไกีไยวขຌองละการปราบปรามการละมิดลิขสิทธิ์ ความรวมมือกับตางประทศ ครงสรຌางพืๅนฐานของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละการขຌาถึงหลงงินทุน 
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1ี ทรัพยากรบุคคล 

สถานภาพทรัพยากรบุคคล฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นปัจจุบันนัๅน ถึงมຌวาจะมีจ านวนบุคลากร฿นสาย
อาชีพภาพยนตร์฿นภาพรวมพียงพอ ระดับความสามารถของบุคลากรสวนมากยังเมสามารถขงขันเดຌ฿นระดับสากล จาก 

การส ารวจพบวา ทักษะความสามารถทีไกีไยวขຌองกับการผลิตภาพยนตร์ทีไเดຌจากการศึกษา฿นมหาวิทยาลัยเมสอดคลຌองละเม
ตรงกับทักษะทีไผูຌผลิตภาพยนตร์มืออาชีพตຌองการ ละประทศเทยเมมีสถาบันการศึกษาฉพาะทางส าหรับสายอาชีพการผลิต
ภาพยนตร์ นอกจากนีๅบุคลากร฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ยังขาดทักษะภาษาตางประทศซึไง฿ชຌ฿นการจรจาธุรกิจ
กับตางประทศ ละบุคลากรทีไป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสายงานภาพยนตร์ทีไมีประสบการณ์ละมีชืไอสียง฿นระดับสากลสวนนຌอย
ทานัๅนทีไกลับมาถายทอดประสบการณ์ ทักษะละความรูຌ฿หຌกับบุคลากรรุน฿หม ดยมีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ มีจ านวนบุคลากรทีไพียงพอ ตมืไอพิจารณาพียงกิจกรรมกอน
การถายท าภาพยนตร์ พบวายังขาดบุคลากรทีไท าหนຌาทีไขียนบทภาพยนตร์ ทีไมีความสามารถละความคิดสรຌางสรรค์ 
นืไองจากคาตอบทนทีไเดຌรับจากการขียนบทภาพยนตร์นຌอยกวาคาตอบทนจากการขียนบทซีรีส์ หรือบทฆษณา ซึไง฿ชຌ
ทักษะ฿กลຌคียงกัน ต฿ชຌวลานຌอยกวามาก สวนหลักสูตรการศึกษาดຌานภาพยนตร์฿นปัจจุบันนຌนการสรຌางองค์ความรูຌภาพรวม
฿นดຌานทฤษฎี ละหลักสูตรยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดการผลิตภาพยนตร์  ผูຌส ารใจการศึกษาขาด
ประสบการณ์฿นชิงปฏิบัติ หรือเมสามารถน าบทรียนมาประยุกต์฿ชຌเดຌ฿นการท างานจริง อีกทัๅงประทศเทยเมมีการจัดตัๅง
สถาบันการศึกษาฉพาะทางส าหรับการผลิตภาพยนตร์ดยฉพาะ สวนบุคลากรทีไมีประสบการณ์ ความชีไยวชาญฉพาะทาง 
ละมีชืไอสียง฿นระดับสากล มีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไกลับมาถายทอดประสบการณ์ละความรูຌ฿หຌกับบุคลากรรุน฿หม ท า฿หຌ
ขาดการพัฒนาตอยอดองค์ความรูຌทีไตอบจทย์ความตຌองการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จึงท า฿หຌขาดบุคลากรทีไมี
ความชีไยวชาญฉพาะดຌานละตรงกับความตຌองการของตลาด ชน นักขียนบทภาพยนตร์ทีไมีความคิดสรຌาง สรรค์ นักท า
ทคนิคพิศษระดับสูงส าหรับกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ป็นตຌน 

นอกจากทักษะทีไกีไยวขຌองกับการผลิตภาพยนตร์ลຌว ทักษะดຌานภาษาถือป็นครืไองมือส าคัญ฿นการจรจาธุรกิจ
ระหวางประทศ พืไอพิไมอกาสทางการคຌา ขยายตลาด ละฐานลูกคຌา฿นตางประทศ อยางเรกใตาม บุคลากร฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นปัจจุบันยังขาดทักษะทางดຌานการสืไอสารภาษาตางประทศ  ท า฿หຌเมสามารถจรจาธุรกิจซืๅอขาย
หรือจຌางงานดຌานภาพยนตร์ระหวางประทศเดຌสะดวกนัก หรืออาจท า฿หຌกิดการสียปรียบ฿นการจรจา 

2ี บทบาทละการด านินงานของหนวยงานภาครัฐ 

฿นปัจจุบันนยบายละผนงานทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ถูกก าหนดดยหนวยงานภาครัฐ 
ซึไงยังขาดความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ เมทราบถึงศักยภาพทีไทຌจริงของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละเมทราบความตຌองการของภาคอกชน ท า฿หຌนยบายละผนงานตางโ ทีไก าหนด เมสามารถ
ตอบสนองความตຌองการละสงสริมผูຌประกอบการเดຌอยางมีประสิทธิภาพทาทีไควร  นอกจากนีๅนยบายตางโ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาอาจเมตรงกับศักยภาพทีไอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยนยบายละผนงานตางโ ยังป็นนยบาย
ละผนงานชิงควบคุมละก ากับอุตสาหกรรม มากกวาการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

฿นสวนของการด านินงานของหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์นัๅน ยังเมมีองค์กร
หรือหนวยงานทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอการสนับสนุนละดูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยฉพาะ฿นปัจจุบันอ านาจละ
หนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับการดูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ กระจายอยู฿นหนวยงานภาครัฐทีไมีสวน
กีไยวขຌองหลายหนวยงานดຌวยกัน ชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา กระทรวงพาณิชย์ ป็นตຌน ซึไง
การกระจายความรับผิดชอบหลานีๅ ท า฿หຌการด านินการ฿นกระบวนการตางโ มีความซับซຌอนละ฿ชຌวลานานมากขึๅน ชน 
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การขออนุญาตการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย ป็นตຌน ท า฿หຌผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ทัๅง฿น
ประทศเทยละผูຌผลิตภาพยนตร์ตางประทศทีไตຌองการขຌามาถายท า฿นประทศเทยด านินงานเดຌยากขึๅน 

ถึงมຌวา฿นปัจจุบันจะมีการอ านวยความสะดวก฿นการถายท าภาพยนตร์ส าหรับกองถายท าภาพยนตร์ตางประทศ฿น
หลายสวนจากกองกิจการภาพยนตร์ตางประทศ กรมการทองทีไยว ฿นรูปบบการบริการจุดดียวบใดสรใจครบวงจร ิOne 

Stop Service: OSSี ทัๅงการขอ฿บอนุญาตท างาน การขออนุญาตถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย ฯลฯ ตยังมีกิจกรรมทีไ
ตຌองขออนุญาตพิไมติมอีกหลายสวน ละตຌองขออนุญาตจากหลายหนวยงาน ชน การขออนุญาตปຂดถนนพืไอการถายท า
ภาพยนตร์ การขอถายท าภาพยนตร์ทีไติดฉากพระบรมมหาราชวัง ซึไงดยกระบวนการขออนุญาตถายท าหลานีๅตຌองขออนุญาต
จากหนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นตละสวน ทัๅงองค์การปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบถนน฿นพืๅนทีไทีไขออนุญาต ละส านัก
พระราชวังทีไก ากับดูลฉากภาพยนตร์ทีไกีไยวขຌองกับพระบรมมหาราชวัง ป็นตຌน 

3ี ฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม 

ขຌอมูลละองค์ความรูຌตางโ ถือป็นปัจจัยส าคัญ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย  ซึไงขຌอมูล
ทีไจ าป็น ชน ขຌอมูลทัไวเปของอุตสาหกรรม รายชืไอผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรม สถิติการสรຌางละการฉายภาพยนตร์ของ
เทย หรือขาวสารการประชาสัมพันธ์ตางโ ป็นตຌน ฿นปัจจุบันมีพียงวใบเซต์ของกองกิจการภาพยนตร์สังกัดกรม 

การทองทีไยวทีไมีการรวบรวมขຌอมูลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์เวຌพียงบางสวน ตยังขาดการดูลละ
พัฒนาขຌอมูลอยางตอนืไอง  ท า฿หຌผูຌประกอบการสวนมากตຌองอาศัยฐานขຌอมูลจากตางประทศ ชน IMDB ละ 
Boxofficemojo ซึไงมีการกใบรวบรวมละท าสถิติออกมาอยางป็นทางการ ละมีการพัฒนาขຌอมูลตลอดวลา หรือตຌองหา
ขຌอมูลพิไมติมดຌวยตนองจากหลงตางโ นอกจากนีๅ ฿นสวนของขຌอมูลจากภาครัฐนัๅน ผูຌประกอบการสวนมากเมทราบ
ชองทางทีไ฿ชຌส าหรับประชาสัมพันธ์ขຌอมูลละขาวสารของภาครัฐ อาทิ ครงการ สิทธิประยชน์ หรือกฎระบียบส าหรับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ท า฿หຌมีผูຌประกอบการบางสวนเมทราบถึง ครงการสนับสนุนทีไภาครัฐมี฿หຌ ดยฉพาะ
ผูຌประกอบการธุรกิจรายยอยทีไตຌองการการสนับสนุนจากทางภาครัฐป็นพิศษ 

นอกจากนีๅ กระบวนการผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตຌองอาศัยการท าการศึกษาละวิจัยขຌอมูลตางโ อยางละอียด 

ถีไถຌวนพืไอ฿หຌบทภาพยนตร์มีความสมจริง ชน ฉากการผาตัดหรือการรักษา฿นรงพยาบาล วัฒนธรรมทຌองถิไนของฉาก฿น
ภาพยนตร์ ป็นตຌน รวมถึงตຌองมีการศึกษาความตຌองการของตลาด พืไอทีไจะสามารถผลิตภาพยนตร์ทีไตอบสนองความตຌองการ
ของผูຌบริภคเดຌ ซึไงผูຌประกอบการ฿นธุรกิจภาพยนตร์ขนาด฿หญมักมีผูຌดูลรับผิดชอบ฿นสวนของการศึกษาละวิจัยพืไอการท า
บทภาพยนตร์ทีไชัดจน ละมีการจัดสรรงินทุนพืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาวิจัยทีไหมาะสม อยางเรกใตาม ส าหรับผูຌประกอบการ 

รายยอยมักประสบปัญหากับการศึกษาขຌอมูล นืไองจากตຌอง฿ชຌงินลงทุนหรือมีบุคลากรเมพียงพอ ละเมมีหรือเมทราบชอง
ทางการขຌาถึงขຌอมูลหรืองานวิจัยตางโ    

฿นสวนของนวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์ ถึงมຌวาบุคลากรเทยจะมีความสามารถละความชีไยวชาญ฿นการผลิต
ภาพยนตร์ ละมีการน าทคนลยีมาปรับ฿ชຌ฿นการผลิตภาพยนตร์ ตยังเมมีการสรຌางสรรค์ละพัฒนานวัตกรรมการผลิต
ภาพยนตร์ดຌวยตนองมากทาทีไควร รวมถึงการตอยอดนวัตกรรมละองค์ความรูຌดิม  ชน การสรຌางสรรค์บทหรือรูปบบ
การถายท าภาพยนตร์ทีไเมมีมากอน ป็นตຌน ละถึงมຌวาจะมีการตอยอดหรือสรຌางองค์ความรูຌละนวัตกรรม฿หมโ ขึๅน 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยยังขาดการกระจายองค์ความรูຌละนวัตกรรมตางโ พืไอพัฒนา
ศักยภาพดยรวมของอุตสาหกรรม นืไองจาก฿นปัจจุบันยังเมมีชองทาง฿ดทีไผูຌประกอบการจะสามารถลกปลีไยนองค์ความรูຌ
ซึไงกันละกันเดຌ ท า฿หຌทคนลยีละนวัตกรรมทีไป็นประยชน์เมสามารถน ามา฿ชຌพัฒนาอุตสาหกรรม฿นภาพรวมเดຌ 
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4ี ความสามารถ฿นการขงขนัของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ถึงมຌวาผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จะม ี

ความชีไยวชาญ฿นการผลิตละสรຌางสรรค์งานภาพยนตร์ ตสวนมากยังขาดความรูຌละทักษะ฿นการด านินธุรกิจ ชน 
การวางผนจัดการการงิน การท าการตลาด ความรูຌกีไยวกับกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน ซึไงความรูຌละทักษะหลานีๅลຌวนป็น
ปัจจัยทีไส าคัญทีไจะชวย฿หຌผูຌประกอบการสามารถมีรายเดຌละด านินธุรกิจเดຌอยางราบรืไน ดย฿นปัจจุบันผูຌผลิตภาพยนตร์เมเดຌ
฿หຌความส าคัญกับการบริหารธุรกิจทาทีไควร ฿หຌความส าคัญกีไยวกับการผลิตภาพยนตร์อยางดียวทานัๅน ตัวอยางชน ผูຌผลิต
ภาพยนตร์เมมีการวางผนละจัดสรรงินทุนส าหรับตละกิจกรรมอยางหมาะสม ผูຌผลิตมัก฿ชຌงินทุนสวนมากเปกับ
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ ท า฿หຌอาจเมมีงินทุนพอส าหรับการประชาสัมพันธ์มืไอภาพยนตร์ผลิตสรใจลຌว นอกจากนีๅการเม
มีความรูຌละทักษะการด านินธุรกิจ อาจะท า฿หຌผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไป็นผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอย
สียปรียบ฿นการจรจาธุรกิจกับผูຌประกอบการราย฿หญ 

นอกจากรืไองทักษะละความรูຌ฿นการด านินธุรกิจลຌว ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ยังเมมีการรวมกลุมทีไชัดจนละขຌมขใง ท า฿หຌเมมีครือขายความรวมมือทีไสามารถอืๅอ
ประยชน์ตอกันละพิไมอ านาจ฿นการตอรองกับผูຌประกอบการราย฿หญ ชน การรวมตัวกลุมกันพืไอขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
฿หຌกับผูຌประกอบการ VideoูonูDemand นืไองจากผูຌประกอบการรายยอยตละรายมีปริมาณภาพยนตร์ทีไผลิตจ านวนนຌอย 
฿นขณะทีไลักษณะของธุรกิจ VideoูonูDemand ผูຌประกอบการตຌองการภาพยนตร์จ านวนมากตอการซืๅอขายตละครัๅง หากมี
การรวมกลุมของผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจะชวยสรຌางอกาส฿นการผยพรภาพยนตร์ ฿นชองทาง
ดังกลาว นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการ฿นสวนของกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ทีไมีปัญหา฿นการตัดราคากันองท า฿หຌ
มาตรฐานของงานตไ าลง หากมีการรวมกลุมกันขึๅน จะสามารถชวยกຌปัญหาดังกลาวเดຌ 

฿นสวนของการสนับสนุนผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จากภาครัฐ มักป็นครงการ
สนับสนุนทีไผูຌประกอบการขนาด฿หญเดຌรับประยชน์ ชน การ฿หຌงินสนับสนุนการสรຌางภาพยนตร์จากภาครัฐอยางรืไองพระ
นรศวร หรือครงการสนับสนุนผูຌประกอบการเปออกงานทศกาลภาพยนตร์ทีไตางประทศมักจะลือกผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไมี
ขนาดคอนขຌาง฿หญเป นืไองจากมีความสามารถ฿นการขงขันสูง มีความนาชืไอถือ ละสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌสะดวกเป สงผล
฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมเดຌรับอกาส฿นการสงสริมละสนับสนุนจากภาครัฐทาทีไควร ขาด
ชองทางละอกาส฿นการสดงความสามารถ รวมถึงเมเดຌรับการสนับสนุนทีไจะชวยพัฒนาความสามารถ฿นการขงขันเดຌ 
นืไองจากมีความชืไอถือละความสามารถ฿นการขงขันดຌอยกวาผูຌประกอบการราย฿หญ 

5ี ครงสรຌางของตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศ 

ถึงมຌวากิจกรรมปลายนๅ าสวนหลักอยางอุตสาหกรรมรงภาพยนตร์จะมีอัตราการขยายตัวอยางตอนืไอง ต
ครงสรຌางของตลาดกลับกิดการปลีไยนปลงอยางมีนัยส าคัญ จากฐานขຌอมูลของ Box Office Mojo รายเดຌของภาพยนตร์ 
5เ อันดับรกของ Box Office ประทศเทย พบวา รายเดຌของภาพยนตร์ทีไขຌาฉาย฿นประทศเทยพิไมขึๅน฿นชวงระหวางปพ.ศ. 
โ55ใ ถึง โ55็ ฿นอัตราติบตฉลีไยรຌอยละ ่.5 ตอป อยางเรกใดี มืไอพิจารณา฿นรายหลงก านิดของภาพยนตร์พบวา 
ภาพยนตร์สัญชาติเทยกลับมีรายเดຌลดลงอยางตอนืไอง ดยมีอัตราการหดตัวฉลีไยตอปรຌอยละ ๆ.5 ฿นชวงวลาดังกล าว ฿น
ขณะดียวกันภาพยนตร์จากตางประทศดยฉพาะภาพยนตรจ์าก Hollywood กลับมีอัตราการขยายตัวอยางกຌาวกระดดดย
มีอัตราการขยายตัวฉลีไยตอปอยูทีไรຌอยละ แ5.แ การปลีไยนปลงดังกลาวสดงถึงความสามารถ฿นการขงขันดยรวมของ
ภาพยนตร์เทยทีไลดลงมืไอปรียบทียบกับภาพยนตร์ตางประทศเดຌอยางมีนัยส าคัญ 
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นืไองดຌวยความตกตางของงินทุนสรຌางภาพยนตร์ระหวางภาพยนตร์เทยละภาพยนตร์ตางประทศสงผล฿หຌ
คุณภาพของภาพยนตร์ทัๅงสองกลุมตกตางกันอยางมาก ละสงผลกระทบตอนืไองเปยังคานิยม฿นการชมภาพยนตร์ของคน
เทย฿หຌนิยมชมภาพยนตร์ตางประทศมากยิไงขึๅนนืไองจากมีคุณภาพสูงกวา ดังนัๅนผูຌประกอบการรงภาพยนตร์จึง฿หຌความส าคัญ
กับภาพยนตร์ทีไมีทุนสรຌางมหาศาลจากตางประทศ หรือทีไรียกวา บลใอกบัสตอร์ ิBlockbusterี ฿นตารางการฉาย
ภาพยนตร์฿นรงภาพยนตร์มักจะถูกจองลวงหนຌาดยภาพยนตร์฿นกลุมนีๅป็นระยะวลาทีไคอนขຌางนานละมีจ านวนจอทีไฉาย
คอนขຌางมาก ดังนัๅน ภาพยนตร์เทยจึงตຌองลือกฉาย฿นชวงวลาทีไเมชนกับบลใอกบัสตอร์หลานีๅพืไอ฿หຌเมถูกยงลูกคຌาหลักเป 
จากการทีไผูຌชมภาพยนตร์นิยมชมภาพยนตร์จากตางประทศมากกวา ละรงภาพยนตร์฿หຌความส าคัญกับการฉายภาพยนตร์ทีไ
มีทุนสรຌางสูงจากตางประทศสงผล฿หຌผูຌผลิตภาพยนตร์เทยขงขันเดຌยากขึๅน นายทุนละบริษัทผลิตภาพยนตร์เทยสวน฿หญจึง
ลือกทีไจะเมขงขันกับภาพยนตร์ตางประทศทีไมีทุน฿นการสรຌางภาพยนตร์สูง ดยลือกทีไจะลดจ านวนภาพยนตร์เทยทีไผลิต 
ละลดทุนสรຌางภาพยนตร์฿นตละรืไองลงพืไอลดความสีไยง฿นการลงทุนส าหรับภาพยนตร์ตละรืไอง 

นอกจากนีๅ ประภทของภาพยนตร์ทีไขຌาฉายมีความหลากหลายลดลงดຌวยหตุผลทางการตลาด ผูຌผลิตภาพยนตร์
ตຌองการทีไจะลดความสีไยงจากประดในรืไองนืๅอหาทีไปลก฿หมกินเปส าหรับคนดู รวมถึง รงภาพยนตร์กใมีกลยุทธ์฿นการลือก
ภาพยนตร์เป฿นทิศทางดียวกัน พยายามลือกภาพยนตร์ตางประทศทีไมีทุนสรຌางสูงละมีฐานชืไอสียงดิมป็นหลัก ดังนัๅน 
นืๅอหาของภาพยนตร์ทีไขຌาฉายมักจะเมเดຌป็นนวคิด฿หม สวนมากจะกิดจากการท า฿หมจากภาพยนตร์ทีไคยฉายดิม นิยาย 
นืๅอรืไองทีไเดຌรับความนิยมอยูลຌว สวนการผลิตละลือกฉายภาพยนตร์เทยองกใประสบปัญหา฿นท านองดียวกัน ผูຌผลิต
ภาพยนตร์เทยพยายามทีไจะหลีกลีไยงการผลิตภาพยนตร์ทีไปลก ดยนวภาพยนตร์หลักทีไยังคงเดຌรับความนิยม฿นการผลิตคือ 
ภาพยนตร์นวตลก ภาพยนตร์นว Comedy หรือ Romantic Comedy ละภาพยนตร์นวสยองขวัญ หรือ หนังผี  

6ี กฎระบียบทีไกีไยวขຌองละการปราบปรามการละมิดลิขสิทธิ ์

ถึงมຌวา฿นปัจจุบันมีกฎระบียบกีไยวกับการจัดระดับภาพยนตร์ทีไจะขຌาฉาย฿นประทศเทยทีไมีการปຂดกวຌางมากขึๅน 
อยางเรกใดี มืไอวิคราะห์ดยปรียบทียบกับตางประทศลຌว ระบบการพิจารณาภาพยนตร์ของประทศเทยยังคอนขຌางมี
ความป็นอนุรักษ์นิยมมากกวา ละยังเมปຂดกวຌางส าหรับความคิดสรຌางสรรค์หรือความตกตางทาทีไควร ดยนืๅอหาของบท
ภาพยนตร์บางประภททีไมีนืๅอหาละอียดออนยังถูกจ ากัดอยู฿นวงคบ ชน ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เทยทีไเมสามารถพลิก
พลงหรือน าสนอ฿นมุมมองทีไตกตางออกเปจากดิมเดຌ หรือภาพยนตร์ทีไกีไยวขຌองกับศาสนา ป็นตຌน ท า฿หຌภาพยนตร์ทีไมี
นืๅอหาละอียดออนบางสวนถูกจัดอยู฿นประภททีไเมสามารถฉายเดຌ฿นประทศเทย 

ปัจจุบันประทศเทยมีกฎหมายทีไก าหนดสัดสวนระหวางภาพยนตร์เทยละภาพยนตร์ตางประทศทีไฉาย฿นรง
ภาพยนตร์ ตยังเมมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายก าหนดสัดสวนระหวางภาพยนตร์เทยละภาพยนตร์ตางประทศ นืไองจาก
ขຌอจ ากัด฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายซึไงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอยางมาก ซึไงตกตางจากประทศกาหลี฿ตຌทีไคยมีการบังคับ
฿ชຌกฎหมายก าหนดสัดสวนอยางจริงจัง ท า฿หຌรายเดຌของภาพยนตร์฿นประทศมีมากขึๅน สงผล฿หຌมีการผลิตภาพยนตร์มากขึๅน
ตามเปดຌวย อยางเรกใตามการจะบังคับ฿ชຌกฎหมายดังกลาว จะตຌองมีการศึกษาถึงผลกระทบรอบดຌานอยางละอียดถีไถຌวน 

นอกจากกฎหมายการก าหนดสัดสวนทีไเมเดຌมีการบังคับ฿ชຌอยางจริงจังลຌว การบังคับ฿ชຌกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา฿นปัจจุบันยังเมมีประสิทธิภาพทาทีไควรชนกัน หในเดຌจากการละมิดลิขสิทธิ์ทีไกิดขึๅนอยางตอนืไอง ละพรหลาย
มากขึๅน นืไองจากการพัฒนาทางดຌานทคนลยีการสืไอสารละการขยายตัวของครือขายอินตอร์นใตท า฿หຌการละมิดลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์สามารถท าเดຌงายขึๅนผานทางชองทางออนเลน์ นอกจากนีๅชองทางออนเลน์ดังกลาวยังเดຌรับการสนับสนุนทาง
การงินจากการ฿หຌชาพืๅนทีไฆษณาบนวใบเซต์ ป็นสาหตุท า฿หຌชองทางการละมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ออนเลน์ขยายตัวอยาง
ตอนืไอง ฿นขณะดียวกัน การปราบปรามดยภาครัฐยังเมมีประสิทธิภาพทาทีไควร นืไองจากจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นการ
ปราบปรามยังเมมีทักษะละความรูຌ฿นรืไองทคนลยีมากทาทีไควร ท า฿หຌการตามจับผูຌกระท าผิดกฎหมายป็นเปเดຌยาก อีก
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ทัๅงผูຌประกอบการทีไสียหายตຌองป็นผูຌรับผิดชอบคา฿ชຌจาย฿นการด านินการทางกฎหมายอง ละตຌอง฿ชຌวลานาน จึงท า฿หຌ
ผูຌประกอบการบางสวนหลีกลีไยงความยุงยากดังกลาว ดยการเมด านินคดี ท า฿หຌปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ยังพรหลายอยู฿น
ปัจจุบันละเมเดຌรับการกຌเขอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากการละมิดลิขสิทธิ์ดยผูຌบริภคลຌว ยังมีการละมิดลิขสิทธิ์฿นสวนของกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ 
ดยป็นการละมิดลิขสิทธิ์ดยการ฿ชຌซอฟต์วร์ ิSoftwareี ส าหรับกิจกรรมดังกลาวทีไผิดกฎหมาย นืไองจากซอฟต์วร์
หลานีๅมักมีคาลิขสิทธิ์คอนขຌางสูง ผูຌประกอบการรายลใกจึงเมสามารถขຌาถึงละป็นจຌาของลิขสิทธิ์ซอฟต์วร์หลานีๅเดຌอง 
ดังนัๅน ผูຌประกอบการขนาดลใกจึงลือก฿ชຌซอฟต์วร์ผิดกฎหมาย฿นการประกอบธุรกิจทน  

7ี ความรวมมือกับตางประทศ 

สถานะปัจจุบันของความรวมมือระหวางประทศส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย ยังเมมี
หนวยงาน฿ดป็นหนวยงานหลักทีไรับผิดชอบละ฿หຌการสนับสนุนการท ากิจกรรมตางโ ฿นรืไองดังกลาว มีพียงความรวมมือ
ระหวางประทศ฿นระดับองค์กรทานัๅน ชน ความรวมมือดຌานการผลิตภาพยนตร์รืไอง 20 ฿หม ยูทิร์นวัย หัว฿จรีทิร์น 
ภาย฿ตຌคาย CJ Major ซึไงป็นการจับมือระหวางระหวาง CJ E&M Corporation จากประทศกาหลี฿ตຌละครือมจอร์ ซีนี
พลใกซ์ของประทศเทย นอกจากนีๅจากการส ารวจขัๅนปฐมภูมิพบวา ประทศเทยยังเมมีการสรຌางความสัมพันธ์ ครือขาย 
ละขຌอตกลงทีไชัดจนกับองค์กรทีไมีบทบาทส าคัญทางดຌานภาพยนตร์฿นตางประทศ ทัๅงทีไการมีความรวมมือระหวาง
ประทศ฿นการผลิตภาพยนตร์นัๅนจะชวย฿หຌสามารถขยายตลาดภาพยนตร์เปยังตางประทศ ดยฉพาะประทศทีไตกลงท า
ความรวมมือรวมกันเดຌงายยิไงขึๅน ละท า฿หຌกิดการถายทอดละลกปลีไยนความรูຌซึไงกันละกัน ฿นปัจจุบันภาพยนตร์เทยมัก
ถูกสรຌางพืไอรองรับความตຌองการ฿นประทศทานัๅน นืๅอหาจึงมีลักษณะทีไคอนขຌางฉพาะจาะจงกับบริบทของเทย มิเดຌถูก
สรຌางหรือออกบบ฿หຌขຌา฿จเดຌ฿นระดับสากลจึงมีขຌอจ ากัด฿นการขยายตลาดละสงออกภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ หากมี
ความรวมมือระหวางประทศ฿นการผลิตภาพยนตร์จะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย฿หຌ
กຌาวหนຌามากขึๅนละลดขຌอจ ากัดดังกลาวลง 

฿นประดในของการสงออกภาพยนตร์เทยเปตางประทศ ถือป็นการขยายตลาดละพิไมมูลคา฿หຌกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย ทัๅงยังป็นชองทางสดงความสามารถละประชาสัมพันธ์ผลผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ของเทย฿หຌป็นทีไประจักษ์฿นระดับสากล อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการพียงเมกีไรายทานัๅนทีไประสบความส ารใจ
฿นการสงออกภาพยนตร์ นืไองจากการสงออกภาพยนตร์เทยเปตางประทศตຌอง฿ชຌงินทุนจ านวนมาก฿นการสรຌางภาพยนตร์
เทยทีไสามารถขงขันเดຌ ละงินทุนพิไมติมส าหรับการด านินการอืไนโ การประชาสัมพันธ์ นอกจากนีๅผูຌประกอบการยังตຌองมี
ทักษะทีไดี฿นการสืไอสารภาษาตางประทศ พืไอ฿ชຌ฿นการจรจาธุรกิจกับตางประทศ ซึไงทักษะหลานีๅมีพียงผูຌประกอบการสวน
นຌอยทานัๅนทีไสามารถท าเดຌ฿นระดับดี ทางผูຌประกอบการรายลใกบางสวนจึงตຌองการความชวยหลือละการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ฿นสวนนีๅ นืไองจากปัจจุบันยังเมมีหนวยงาน฿ดทีไท าหนຌาทีไสนับสนุน หรือชวยประสานงานทีไชัดจน ถึงมຌวาจะมี  
การชวยหลือบຌาง฿นบางกรณี ชน การชวยหลือจากสถานทูตเทย฿นตางประทศ ตยังขาดความตอนืไอง ละป็นการ
ชวยหลือจากหนวยงานดียว เมมีการประสานงานหรือรวมมือกันระหวางหนวยงาน รวมถึงเมมีความรวมมือระหวาง
ภาครัฐละภาคอกชน ท า฿หຌการด านินงานเมมีประสิทธิภาพทาทีไควร ชน ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานหนึไง ตมืไอเป
ออกงานทศกาลภาพยนตร์ตางประทศ กลับป็นอีกหนวยงานหนึไงมาดูลทน ป็นตຌน 

นอกจากการสงออกภาพยนตร์เทยละการสรຌางความรวมมือระหวางประทศจะป็นผลดีกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ลຌว ยังป็นผลดีกับอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌองอีกดຌวย ชน อุตสาหกรรมการทองทีไยว นืไองจากประทศเทยป็น
ประทศทีไมีหลงทองทีไยวทัๅงทางธรรมชาติละวัฒนธรรมทีไสวยงาม ท า฿หຌมีกองถายภาพยนตร์จากตางประทศจ านวนมาก
สน฿จมาถายท าภาพยนตร์ทีไประทศเทย ดังนัๅน ประทศเทยควรมีการจัดท าขຌอตกลงละความรวมมือระหวางประทศทีไจรงิจงั
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มากขึๅน ดยสาหตุทีไท า฿หຌประทศเทยยังเมมีความรวมมือระหวางประทศอยางจริงจัง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
ป็นพราะยังเมมีกฎหมายหรือสนธิสัญญา฿ดทีไกลาวถึงความรวมมือระหวางประทศทีไจริงจังละชัดจน ถึงมຌวาจะคยมี
การริริไมครงการความรวมมือระหวางประทศกับบางประทศ ตผูຌกีไยวขຌองละผูຌประกอบการบางสวนยังเม฿หຌความสน฿จ
ละจริงจังมากทาทีไควร ท า฿หຌความรวมมือดังกลาวยังเมกิดขึๅน สดง฿หຌหในวาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย
ยังมีชองวาง฿นดຌานความรวมมือระหวางประทศทีไควรจะเดຌรับการกຌเขละพัฒนาตอเป 

8ี ครงสรຌางพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

ประทศเทยมีครงสรຌางพืๅนฐานทีไอืๅออ านวยตอการสรຌางละการผยพรภาพยนตร์ทีไมีความพรຌอมอยู฿นระดับพอ฿ชຌ 
ส าหรับรงถายท าภาพยนตร์ มีพียงบางหงทานัๅนทีไสามารถรับงานถายท าภาพยนตร์ระดับลกเดຌ ละรงถายท าภาพยนตร์
บางหงอยู฿นพืๅนทีไคอนขຌางเกล ฿นดຌานอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์นัๅนถือเดຌวามีความพรຌอม ตยังขาดคลนอุปกรณ์ทีไป็ น
ทคนลยีขัๅนสูงซึไงมีราคาพงอยู สวนครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานทรคมนาคม ซึไงป็นครงสรຌางพืๅนฐานทีไป็นสวนประกอบของ
กิจกรรมการฉายละกระจายภาพยนตร์฿นชองทางออนเลน์ ถือวามีประสิทธิภาพคอนขຌางดี รวมทัๅงมีการพัฒนาละยกระดับ
ครือขายสัญญาณอินตอร์นใตทีไมีพืๅนทีไบริการครอบคลุมทัไวประทศ ดยความพรຌอมของครงสรຌางพืๅนฐาน฿นตละดຌานมี
รายละอียดดังตอเปนีๅ 

รงถายท าภาพยนตร์฿นเทยมีจ านวนนຌอยละสวนมากป็นของผูຌประกอบการราย฿หญทีไสรຌางขึๅนพืไอผลติผลงาน
ภาพยนตร์ของตนทานัๅน ละมีพียงรงถายท าภาพยนตร์จ านวนนຌอยทานัๅนทีไสามารถรองรับงานภาพยนตร์ระดับลกเดຌ อีก
ทัๅงสถานทีไตัๅงรงภาพยนตร์หลานีๅมักตัๅงอยู฿นพืๅนทีไทีไคอนขຌางเกล รวมถึงการลงทุนสรຌางรงถายท าภาพยนตร์ตຌอง฿ชຌงินลงทุน
จ านวนมาก ปัจจัยตางโ หลานีๅท า฿หຌผูຌประกอบการรายลใกเมสามารถลงทุนสรຌางรงถายท าภาพยนตร์ของตนองเดຌ 
฿นขณะทีไคาชารงถายท าภาพยนตร์ทีไมีอยู฿นปัจจุบันมีราคาคอนขຌางพง สงผล฿หຌผูຌประกอบการรายลใกเมสามารถขຌาถึง
สถานทีไถายท าภาพยนตร์ทีไมีมาตรฐานเดຌ 

สวนอุปกรณ์การถายท าภาพยนตร์ของเทยนัๅน ถือเดຌวามีความพรຌอมอยู฿นระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน฿นระดับ
สากล อยางเรกใตามอุปกรณ์การถายท าภาพยนตร์หลานีๅมักมีราคาคอนขຌางสูงท า฿หຌผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเมสามารถซืๅออุปกรณ์ป็นของตนองเดຌตຌองอาศัยการชาอุปกรณ์ สวนอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์ทีไป็นทคนลยี
ขัๅนสูงนัๅน ประทศเทยยังเมมีอุปกรณ์ดังกลาวมากพอตางจากประทศทีไอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์มีศักยภาพสูงละ
เดຌรับการสนับสนุนป็นอยางดีจะมีอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์ทีไทันสมัยอืๅอตอการถายท าภาพยนตร์ทีไ฿ชຌทคนิคขัๅนสูงทีไมีความ
พรຌอมมากกวา 

ส าหรับครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานทรคมนาคม฿นปัจจุบันของประทศเทยอยู฿นระดับทีไมีความพรຌอมทีไดี อินตอร์นใต
ความรใวสูง ิไGี มีประสิทธิภาพมากขึๅน รวดรใวละมีความสถียรมากขึๅน ดยครงขายสัญญาณอินตอร์นใตเดຌกระจายละ
ครอบคลุมทัไวทัๅงประทศ อีกทัๅงมีระดับราคาคาบริการทีไถูกลง ท า฿หຌคนสวนมากสามารถขຌาถึงบริการอินตอร์นใตเดຌอยาง
ทัไวถึง ท า฿หຌการรับชมภาพยนตร์ผานชองทางออนเลน์จึงสามารถท าเดຌงายขึๅน หในเดຌจากการทีไมีวใบเซต์ หรือ
อพพลิคชัไนส าหรับการผยพรภาพยนตร์ทัๅงชองทางทีไถูกกฎหมายละผิดกฎหมายกิดขึๅนป็นจ านวนมาก ละยังมี
จ านวนผูຌชมภาพยนตร์ทัๅงทางวใบเซต์ละมือถือพิไมขึๅนอยางตอนืไองชนกัน 

9ี การขຌาถึงหลงงินทุน 

การผลิตละการตลาดของภาพยนตรต์ຌองอาศัยงินลงทุนจ านวนมากละผูຌผลิตภาพยนตร์เมสามารถหางินทุนจาก
สถาบันการงิน฿นรูปบบปกติอยางธนาคารละสถาบันการงินทัไวเปเดຌ นืไองจากการประมินความสีไยงของสินชืไอส าหรับ
ภาพยนตร์นัๅนท าเดຌยากละมีความสีไยงสูง ดังนัๅน ผูຌผลิตภาพยนตร์จึงตຌองหาชองทางอืไน฿นการระดมทุนพืไอน ามาผลิต
ภาพยนตร์ ดยชองทางปกติ฿นการผลิตภาพยนตร์คือ การของินลงทุนจากบริษัทคายภาพยนตร์ขนาด฿หญ ตการระดมทุน฿น
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รูปบบนีๅ บริษัทคายภาพยนตร์มีอ านาจตอรองสูงกวาผูຌผลิตภาพยนตร์มาก สงผล฿หຌผูຌผลิตภาพยนตร์มักจะตຌองด านินงานภาย
ขຌอจ ากัดทัๅง฿นดຌานการสรຌางสรรค์นืๅอหา ละสวนบงรายเดຌจากภาพยนตร์ 

฿นปัจจุบัน ผูຌผลิตภาพยนตร์สามารถระดมทุนพืไอผลิตภาพยนตร์เดຌ฿นชองทางทีไหลากหลายขึๅนผานชองทาง 
Crowdfunding8 ทัๅง฿นละตางประทศ ดย Crowdfunding ฿นตางประทศทีไมีชืไอสียงละสามารถระดมทุนพืไอผลิต
ภาพยนตร์เดຌก Indiegogo Kickstarter สวน Crowdfunding ฿นประทศเทยกใมีหลายราย ชน Asiola อยางเรกใดี ผูຌผลิต
ภาพยนตร์เทยยังเมสามารถ฿ชຌประยชน์จากชองทาง Crowdfunding เดຌอยางมีประสิทธิภาพ นืไองดຌวยขຌอจ ากัดหลาย
ประการ อาทิ ผูຌประกอบการยังเมมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับการระดมทุนผานชองทางดังกลาว ผูຌผลิตภาพยนตร์ยังขาด
ทักษะ฿นน าสนอรืไองราวพืไอระดมทุน รวมถึงชืไอสียงของผูຌก ากับเทยสวน฿หญยังเมดงึดูดพอทีไจะระดมงินทุนจ านวนมากพืไอ
น ามาผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ  

นอกจากชองทางการขຌาถึงหลงงินทุนดังกลาว ฿นปัจจุบันมีหนวยงานภาครัฐทีไ฿หຌการสนับสนุนงินทุนส าหรับ
กิจกรรม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  คือ กระทรวงวัฒนธรรม อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการมีความหในวา  
การทีไภาครัฐสนับสนุนงินทุนป็นรืไองทีไ ดี ตงินทุนทีไสนับสนุนนัๅนยังเมถูกจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
ผูຌประกอบการอาจมีการเดຌรับงินทุนสนับสนุนจริงตมีจ านวนเมพียงพอตอการผลิตภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพ นืไองจาก
กระทรวงวัฒนธรรมกระจายงินทุนเป฿หຌผูຌประกอบการจ านวนมาก ผูຌประกอบการจึงมีความหในวา ภาครัฐอาจตຌองค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการจัดสรรงินทุนมากกวาจ านวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับการสนับสนุน พืไอ฿หຌงินทุนถูกน าเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์เดຌจริง นอกจากนีๅการเดຌรับการสนับสนุนงินทุนจากภาครัฐยังท า฿หຌการขอสนับสนุนงินทุนจากตางประทศของ
ผูຌประกอบการงายขึๅน นืไองจากการเดຌรับการสนับสนุนงินทุนจากภาครัฐจะชวย฿หຌผูຌประกอบการมีความนาชืไอถือมากขึๅน 

  

                                                 
8 Crowdfunding คือรูปบบหนึไงของการระดมทุน ทีไอาศัยความรวมมือรวม฿จของมวลชนทีไเดຌชวยกันสนับสนุนจนท า฿หຌปรจคกิดขึๅนจริง ดยจຌาของเอดีย
ริไมเอดียสรຌางสรรค์ขึๅนมา ตัๅงปງาหมายของการระดมทุน จากนัๅนจึงริไมคมปญระดมทุนคราวดฟ์ันดิๅง ละชร์คมปญออกเปพืไอ฿หຌขຌาถึงกลุมคนหมูมาก ผูຌทีไ
สน฿จละอยากหในเอดียนัๅนป็นจริง สามารถขຌามารวมสนับสนุนเดຌ ละมากกวานัๅน ผูຌสนับสนุนยังจะเดຌรับของตอบทนจากจຌาของเอดียอีกดຌวย ิAsiolaี 
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บททีไ 7 สรุปผลการวิคราะห์ศักยภาพ ละสภาพวดลຌอมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
 

การศึกษาครัๅงนีๅวิคราะห์ศักยภาพละสภาพวดลຌอมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ผานกรอบ 

การวิคราะห์ SWOT ทีไพิจารณาถึงจุดขใง จุดออน อกาสละอุปสรรคของอุตสาหกรรม ละ Diamond Model ทีไ
ครอบคลุม฿นประดในของปัจจัยพืๅนฐานทีไก าหนดการขงขันของอุตสาหกรรม ตัๅงตบริบทของกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพ
การขงขัน งืไอนเขทางดຌานอุปสงค์ งืไอนเขทางดຌานปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมทีไสนับสนุนละกีไยวนืไองกัน เปจนถึง
มาตรการละนยบายสนับสนุนของภาครัฐ พืไอ฿หຌสามารถจัดท าผนยุทธศาสตร์ทีไชวยพัฒนาอุตสาหกรรม฿หຌมีความขຌมขใง 
มีขีดความสามารถมากขึๅน ละสามารถมุงเปสูปງาหมายทีไตຌองการเดຌ ดยจะพิจารณาทัๅงปัจจัยภายนอกละปัจจัยภาย฿นทีไ
กีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
 

7.แ การวิคราะห์ SWOT 

จากการศึกษาทัๅงจากรายงาน งานวิจัย การสัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌองละการประชุมพืไอระดมความคิดหใน ขຌอมูล
ศักยภาพความพรຌอมละขຌอจ ากัดของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ รวมถึงปัญหาละความตຌองการของผูຌมี
สวนกีไยวขຌองดยสามารถน ามาสรุปปัจจัยภาย฿นของอุตสาหกรรม ดยบงป็นจุดขใง ิStrengthี ละจุดออน ิWeaknessี 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดังตอเปนีๅ 

จุดขใง ิStrengthี 

1) บุคลากรละอุปกรณ์฿นกิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ของประทศเทยมีจ านวนละคุณภาพทีไหมาะสม฿น 

การถายท าภาพยนตร์฿นทุกระดับ 

2) คา฿ชຌจายส าหรับการท า Postูproduction ละ Animation ฿นประทศเทยคอนขຌางตไ า มีคุณภาพงานสูง ละ
มีความคุຌมคา ิValue for Moneyี มาก 

3) การขยายตัวของความตຌองการรับชมภาพยนตร์ละสืไอบันทิง฿นประทศเทย ละจ านวนรงภาพยนตร์ละ
ผูຌประกอบการ Video on Demand ทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 

4) มีสถาบันการศึกษาละหลักสูตรระดับอุดมศึกษา฿นประทศทีไปຂดสอน฿นสาขาภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ละบันทิง
จ านวนมาก สงผล฿หຌมีทรัพยากรบุคคลทีไสามารถขຌามาประกอบกิจกรรม฿นสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์เดຌป็น
จ านวนมาก 

จุดออน ิWeaknessี 

1) มีครงสรຌางอุตสาหกรรม฿นสวนของการกระจายภาพยนตร์ผูกขาด มีผูຌประกอบการจ านวนนຌอยราย 

2) มีปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์อยางพรหลายทัๅงชองทางออนเลน์ละออฟเลน์ 
3) ถึงมຌวาจะมีบุคลากร฿นจบการศึกษา฿นสาขาทีไกีไยวขຌองจ านวนมาก ตยังประสบปัญหาขาดคลนนักขียนบท

ภาพยนตร์ทีไมีความสามารถสูง นืไองจากมีคาตอบทนคอนขຌางตไ ามืไอปรียบทียบกับสาขาอาชีพ฿กลຌคียงชน  
การขียนบทละครทรทัศน์ ซีรีไย์ หรือฆษณา ละหลักสูตรการศึกษายังเมสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดการ
ผลิตภาพยนตร์ทาทีไควร 

4) ประภทภาพยนตร์ทีไฉาย฿นประทศมีคอนขຌางจ ากัด นืไองจากมีกรอบปฏิบัติ นวคิดละความชืไอทีไจ ากัด ท า฿หຌมี
ขຌอจ ากัดดຌานความหลากหลาย฿นการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ 
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5) การผลิตภาพยนตร์มีคา฿ชຌจาย ละความสีไยงสูงกวากิจกรรม฿กลຌคียง ชน การผลิตละคร อยูมาก จึงมีการผลิต
ภาพยนตร์เทยลดลง ละนຌนผลิตตภาพยนตร์นวตลาด 

6) ผูຌประกอบการรายลใกมักจะขาดความขຌา฿จละความป็นมืออาชีพ฿นการประกอบธุรกิจ ท า฿หຌสียปรียบ฿น 

การจรจาทางการคຌากับผูຌประกอบการราย฿หญ  
 

ส าหรับปัจจัยทีไสงผลตออุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไป็นปัจจัยภายนอก ดยน าขຌอมูลทีไเดຌจากการวิคราะห์
ปัจจัยวดลຌอมทีไกีไยวขຌองยกป็นปัจจัยวดลຌอมทีไสงผลกระทบชิงบวก อันป็นอกาสของอุตสาหกรรม ละผลกระทบชิง
ลบทีไป็นอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

อกาส ิOpportunityี 

1) ภาครัฐภาครัฐผลักดันนยบายประทศเทย ไ.เ สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ละกิจกรรมบริการ
ทีไสรຌางมูลคาพิไมเดຌสูง รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

2) ประทศเทยมีอกลักษณ์ของความป็นเทยทีไชัดจน ทัๅงดຌานศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี อาหาร ละมีสถานทีไ
ทองทีไยวละกิจกรรมการทองทีไยวทีไหลากหลาย หมาะส าหรับการถายท าภาพยนตร์ 

3) การพัฒนาของทคนลยีละนวัตกรรมทีไทันสมัยป็นประยชน์ตอการผลิตละรับชมภาพยนตร์ ชวย฿หຌมีตຌนทุน฿น
การผลิตละรับชมภาพยนตร์ลดลง ละมีคุณภาพดีขึๅน 

4) ประทศ฿นภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌมีวัฒนธรรมทีไ฿กลຌคียง จึงมีอกาส฿นการขยายเปยังตลาด฿นภูมิภาค
฿กลຌคียง รวมถึงตลาดจีนซึไงป็นตลาดขนาด฿หญละมีวัฒนธรรม฿กลຌคียงกับประทศเทย 

5) รงภาพยนตร์ทีไฉายหนังทางลือกมีจ านวนพิไมมากขึๅน ท า฿หຌมีชองทาง฿นการฉายภาพยนตร์ของผูຌผลิตภาพยนตร์
รายลใก หรือภาพยนตร์ทางลือกมากขึๅน 

อุปสรรค ิThreatี 

1) ขาดความตอนืไอง฿นการด านินนยบายของภาครัฐพืไอสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศ
เทย 

2) ขาดสนธิสัญญาความรวมมือระหวางประทศ ิTreatyี ฿นการสนับสนุนความรวมมือระหวางประทศของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

3) ขาดหนวยงานภาครัฐผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการพัฒนาอุตสาหกรรม ท า฿หຌขาดทิศทางการสนับสนุนทีไชัดจนละปน็
รูปธรรม฿นระยะยาว 

4) ระบบการศึกษานຌนการคิดละท าตามรูปบบมากกวาจะ฿หຌดใกรียนรูຌละสรຌางสรรค์ตามความถนัด หรือ 

ความสน฿จทีไมี สงผล฿หຌป็นขຌอจ ากัดทางดຌานความคิดสรຌางสรรค์ 
5) วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวน฿หญเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌ นืไองจากสถาบันทางการงินเม

สามารถประมินความสีไยงเดຌ นอกจากนีๅหลงงินทุนทางลือก฿นประทศเทยยังยากตอการระดมทุนพืไอภาพยนตร์ 
 

็.โ การวิคราะห์ดย฿ชຌทฤษฎีระบบพชรทีไสมบูรณ์ ิDiamond modelี 

การศึกษาครัๅงนีๅเดຌวิคราะห์สภาพวดลຌอม ศักยภาพ ละปัจจัยทีไมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์จากการศึกษาทีไผานมาดຌวยกรอบการวิคราะห์ Diamond model ฿นการศึกษาเดຌวิคราะห์ทัๅงภาพรวมของอุตสาหกรรม
ละสภาพวดลຌอมรายหวงซมูลคา ดยบงผลการวิคราะห์ออกป็น ไ สวนเดຌก ภาพรวมของทัๅงอุตสาหกรรม กิจกรรม
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กอนการถายท าละการถายท าภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละกิจกรรม 

การกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ มีรายละอียด ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ่ ตารางวิคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทางดຌานกลยุทธ์ ครงสรຌางละสภาพการขงขัน 

 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
ภาพรวมอุตสาหกรรม - ปลีไยนปลงชิงครงสรຌาง฿นอุตสาหกรรมชน มี

การ฿ชຌจอ Analog ฿นรงภาพยนตร์ลดลง 
ชนดียวกับการถายท าภาพยนตร์ดยการ฿ชຌฟຂล์ม
ทีไมีจ านวนลดลงอยางมาก 

- ภาพยนตร์ตางชาติมีอิทธพิลมากขึๅนอยางตอนืไอง
สงผล฿หຌภาพยนตร์ของประทศเทยเดຌรับความ
นิยม฿นการรับชมละผลิตลดลง นืไองจากเม
สามารถขงขันเดຌ 

กิจกรรมกอนการถายท าละ
การถายท า 

 - ตลาดภาย฿นประทศประกอบดຌวยผูຌผลิตราย฿หญ
เมกีไราย ชน สหมงคลฟຂล์ม GDH  

- การขออนุญาตถายท าภาพยนตร์฿นบางสถานทีไ
มีขัๅนตอนซับซຌอน มีผูຌมีสวนกีไยวขຌองจ านวน
มากชน การขออนุญาตถายท าภาพยนตร์ทีไติด
ฉากวัดพระกຌวซึไงตຌองขออนุญาตจากส านัก
พระราชวังตางหาก 

- ประภทภาพยนตร์ทีไฉาย฿นประทศมีคอนขຌาง
จ ากัด นืไองจากมีกรอบปฏบิัติ นวคิดละความ
ชืไอทีไจ ากัด ท า฿หຌมีขຌอจ ากัดดຌานความหลากหลาย
฿นการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ชน ภาพยนตร์ทีไ
กีไยวขຌองกับศาสนา พศ มักจะถูกจ ากัด 

- ตຌนทุนการผลิตภาพยนตร์ละการตลาดสูง 
ผูຌประกอบการราย฿หมขຌาสูอุตสาหกรรมยาก 
ละนຌนผลิตตภาพยนตร์นวตลาดทีไตวามสีไยง
ตไ า 

กิจกรรมหลังการถายท า - มีศักยภาพละขีดความสามารถคอนขຌางสูง หใน
เดຌจากการทีไมีผูຌผลิตภาพยนตร์ตางชาตจิຌางงาน
บริษัทเทยจ านวนมาก 

- มีการกระจายละการจຌางงาน฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระหวางผูຌประกอบการ
ราย฿หญละรายลใก 

- มีการตดัราคาระหวางผูຌประกอบการรายลใก
พืไอ฿ชຌราคาป็นกลเกหลัก฿นการขงขันทนทีไ
คุณภาพ 

กิจกรรมการกระจายละจัด
จ าหนาย 

- รงภาพยนตร์ทีไฉายหนังทางลือกมีจ านวนพิไม
มากขึๅนชน Bangkok Screening Room ท า฿หຌมี
ชองทาง฿นการฉายภาพยนตร์ของผูຌผลิต
ภาพยนตร์รายลใก หรือภาพยนตร์ทางลือกมาก
ขึๅน 

- ผูຌประกอบการ VoD มีจ านวนพิไมมากขึๅน สงผล
฿หຌมีชองทาง฿นการกระจายภาพยนตร์พิไมมากขึๅน 

- ธุรกิจการจัดฉายภาพยนตร์฿นประทศถูก
ผูกขาดดยรงภาพยนตร์ราย฿หญเมกีไราย ท า
฿หຌผูຌประกอบการหลานัๅนมีอ านาจ฿นการตอรอง
สูง 
- ผูຌประกอบการยังเมสามารถขຌาถึงตลาด

ตางประทศเดຌมากทาทีไควรนืไองจากขาด
ครือขายหรือคูคຌาทีไสามารถชวยท าการตลาด฿น
ตางประทศทีไมีศักยภาพหมาะสม  
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ตารางทีไ ้ ตารางวิคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทางดຌานอุปสงค์ 

 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
ภาพรวมอุตสาหกรรม - การปຂดประชาคมศรษฐกิจอาซียนป็นอกาสทีไ

ดี฿นการขยายฐานลูกคຌาของภาพยนตร์เทย 
นืไองจากผูຌบริภคมวีัฒนธรรมทีไ฿กลຌคียงกัน 

- ผูຌบริภค฿นประทศเทยนຌนชมภาพยนตร์นว
ตลก สยองขวัญ รมนติกคอมมดีๅ ท า฿หຌ
ผูຌสรຌางภาพยนตร์เมนิยมสรຌางสรรคภ์าพยนตร์ทีไ
ตกตาง 
- ผูຌบริภคนิยมชมภาพยนตร์ตางประทศมากกวา

ภาพยนตร์เทย นืไองจากผูຌบริภครูຌสึกวา
ภาพยนตร์ตางประทศมีความคุຌมคามากกวา 
- คนเทยคยชินกับการชมภาพยนตร์ทีไละมิด

ลิขสิทธิ์ทัๅงทางชองทางออนเลน์ละออฟเลน์ 
กิจกรรมกอนการถายท าละ
การถายท า 

 - การเมมีสถียรภาพทางการมือง การกอการรຌาย
ละความเมมัไนคงของชาติบຌานมืองท า฿หຌความ
ชืไอมัไนของผูຌผลิตภาพยนตร์ตางประทศทีไจะขຌา
มาถายท า฿นประทศเทยลดลง 

กิจกรรมหลังการถายท า - มีงาน Postูproduction จากตางประทศขຌา
มาจ านวนมากนืไองจากงาน Postู
production ฿นประทศเทยมีคุณภาพดีละ
ราคาเมพง 
- มีลูกคຌา฿นตลาด Postูproduction จาก

กิจกรรม฿กลຌคียง ชน ละครทรทัศน์ ฆษณา 
ทัๅงจาก฿นละตางประทศจ านวนมาก 

- ตลาด Postูproduction ส าหรบัอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์฿นประทศเทยมีขนาดคอนขຌางลใก 
นืไองจากผูຌผลิตภาพยนตร์฿นประทศเมเดຌ฿หຌ
ความส าคัญมากนักกับขัๅนตอนหลังการถายท า
ภาพยนตร ์

กิจกรรมการกระจายละจัด
จ าหนาย 

- ผูຌบริภค฿นประทศมีความตຌองการรับชม
ภาพยนตร์ละสืไอบันทิงมากขึๅน หในเดຌจากจาก
รายเดຌของบริษัท฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทีไ
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง 
- ผูຌบริภคนิยมรับชมภาพยนตร์จากป็นชองทาง

ออนเลน์มากยิไงขึๅน ตามกระสดิจิทัล฿นปัจจุบัน 

 

 

ตารางทีไ แเ ตารางวิคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทางดຌานปัจจัยการผลิต 

 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
ภาพรวมอุตสาหกรรม - มีสถาบันการศึกษาละหลักสูตรระดับอดุมศึกษา

฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละบันทิงจ านวนมาก 
สงผล฿หຌมีบุคลากร฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ พิไมขึๅนอยางตอนืไอง 

- ทักษะความสามารถทีไเดຌจากการศึกษาทีไ
มหาวิทยาลัยกับทักษะทีไผูຌผลิตภาพยนตร์ตຌองการ
เมสัมพันธ์กัน 

- วิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมมกัจะขาด
ความขຌา฿จละความป็นมืออาชีพ฿นการ
ประกอบธุรกิจ ท า฿หຌสียปรียบ฿นการจรจาทาง
การคຌากับผูຌประกอบการราย฿หญ  
- วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมสามารถ

ขຌาถึงหลงงินทุนเดຌ นืไองจากสถาบนัทาง
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 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
การงินเมสามารถประมินความสีไยงเดຌ 
นอกจากนีๅหลงงินทุนทางลือก฿นประทศเทย
ยังยากตอการระดมทุน 

กิจกรรมกอนการถายท าละ
การถายท า 

- ประทศเทยมีอกลักษณ์ของความป็นเทยทีไ
ชัดจน ทัๅงดຌานศิลปะ วัฒนธรรม ประพณี 
อาหาร ละมีสถานทีไทองทีไยวละกิจกรรมการ
ทองทีไยวทีไหลากหลาย หมาะส าหรบัการถาย
ท าภาพยนตร ์
- บุคลากรละอุปกรณ์฿นกิจกรรมการถายท า

ภาพยนตร์ของประทศเทยมีจ านวนละคุณภาพ
ทีไหมาะสม฿นการถายท าภาพยนตร์฿นทกุระดับ 

- ขาดคลนนักขียนบทภาพยนตร์ทีไมี
ความสามารถ สวนมากยังขาดทักษะ
ความสามารถละความคิดสรຌางสรรคอ์ยู 

กิจกรรมหลังการถายท า - ทรัพยากรบุคคลมีทักษะความสามารถดยรวมอยู
฿นระดับทีไดี ละคารงเมสูงมากนัก 

- คนเทยเดຌรับอิทธิพลจากสืไอหลายประภท ทัๅง
การ์ตูนญีไปุຆน ิMangaี ละภาพยนตร์ 
Hollywood ท า฿หຌสามารถขຌา฿จละท างาน฿น
รูปบบทีไหมาะกับตละตลาดเดຌ 
- คา฿ชຌจายส าหรับการท า Postูproduction ละ 

Animation ฿นประทศเทยคอนขຌางตไ า มี
คุณภาพงานสูง ละมีความคุຌมคา ิValue for 

Moneyี มาก 

- บุคลากรเทยยังมีความสามารถ฿นการสืไอสาร
ภาษาอังกฤษคอนขຌางตไ า ท า฿หຌมีขຌอจ ากดั฿นการ
ท างานกับชาวตางชาต ิ

- ยังขาดบุคลากรทีไมีความชีไยวชาญฉพาะทาง 
หรือความสามารถพิศษบางกลุม ชน Color 

Grading ขัๅนสูง 

กิจกรรมการกระจายละจัด
จ าหนาย 

 - ตຌนทุน฿นการประกอบกิจกรรมทัๅง฿นรูปบบรง
ภาพยนตร์ละ VoD คอนขຌางสูง ท า฿หຌมีพียง
ผูຌประกอบการราย฿หญเมกีไราย฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ 

 

ตารางทีไ แแ ตารางวิคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทางดຌานอุตสาหกรรมทีไสนับสนนุละกีไยวนืไอง 

 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
ภาพรวมอุตสาหกรรม - ผูຌประกอบการอกชนมีการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์เทย ดยการจัดทศกาลภาพยนตร์ 
ชน ครือนชัไนมัลติมีดียกรุຍป 

- สมาคมวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เทยยังเมมีบทบาทชัดจน 

- สมาชิกสวนมาก฿นสมาพันธ์ภาพยนตร์มกัป็น
ตัวทนจากบริษัทขนาด฿หญ ขาดการมสีวนรวม
จากผูຌประกอบการรายยอย 

- ขาดความรวมมอืระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชนละภาคการศึกษา นืไองจากตละ
ภาคสวนมีนวทางการพัฒนาทีไตกตางกัน 

- ขาดฐานขຌอมูล การจัดการองค์ความรูຌ การวิจัย
ละพัฒนาพืไอสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ทีไ
จริงจังละป็นรูปธรรม 

กิจกรรมกอนการถายท าละ
การถายท า 

- รงงาน฿นอุตสาหกรรมภาพยนตรส์ามารถ
ท างานเดຌหลายต าหนงงาน฿นอุตสาหกรรม

- ระบบการศึกษานຌนการคิดละท าตามรปูบบ
มากกวาจะ฿หຌดใกรียนรูຌละสรຌางสรรค์ตามความ
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 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
สรຌางสรรค์ ิCreative Industryี นืไองจาก฿ชຌ
ทักษะความสามารถทีไคลຌายคลึงกัน 

ถนัด หรือความสน฿จทีไม ีสงผล฿หຌป็นขຌอจ ากัด
ทางดຌานความคิดสรຌางสรรค์ 

กิจกรรมหลังการถายท า - การพัฒนาของระบบครือขายทรคมนาคมละ
อุปกรณ์คอมพิวตอร์สงผล฿หຌผูຌประกอบการมี
ตຌนทุน฿นการประกอบกิจการลดลง ละกิด
ผูຌประกอบการขนาดลใกราย฿หมพิไมขึๅนอยาง
ตอนืไอง 

 

กิจกรรมการกระจายละจัด
จ าหนาย 

- การพัฒนาของทคนลยี฿นการจัดจ าหนาย
ละกระจายภาพยนตร์ ชน การซืๅอบตัรชม
ภาพยนตร์ผานอพพลิคชัไนออนเลน์ คุณภาพ
ของครือขายทรคมนาคมทีไมีประสิทธภิาพ
ยิไงขึๅน สงผล฿หຌผูຌชมภาพยนตรม์ีทางลอืก฿น
การรับชมทีไหลากหลายละสะดวกมากยิไงขึๅน 

 

ตารางทีไ แโ ตารางวิคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทางดຌานรัฐบาล 

 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
ภาพรวมอุตสาหกรรม - ภาครัฐผลักดันนยบายประทศเทย ไ.เ 

สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ 
ละกิจกรรมบริการทีไสรຌางมูลคาพิไมเดຌสูง อัน
รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ 

- หนวยงานรัฐบาลยังขาดการรวบรวมขຌอมูลละ
ความขຌา฿จ฿นตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอนืไองละ
จริงจัง ท า฿หຌขาดการทิศทางการพัฒนาทีไ
ชัดจน 

- หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองมีหลายหนวยงาน 
ขาดการท างานบบบูรณาการพืไอสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพ 

- เมสามารถกຌปญัหาการละมดิลิขสทิธิ์เดຌดี ท า
฿หຌขาดรงจงู฿จ฿นการสรຌางผลงาน 

- ผูຌทีไเดຌรับประยชน์จากครงการภาครัฐสวน฿หญ
ป็นผูຌประกอบการราย฿หญทีไมีศกัยภาพสูง 

กิจกรรมกอนการถายท าละ
การถายท า 

- รัฐบาลก าหนดทิศทาง฿หຌประทศเทยป็น
สถานทีไ฿นการถายท าภาพยนตร์ระดับลก ดย
กองกิจการภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ตางประทศ 
กรมการทองทีไยว เดຌจดัท ามาตรการสงสริม
การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยผาน
รูปบบการคืนงิน ิCash Rebateี ทีไคืน฿น
อัตรารຌอยละ 15 ของคา฿ชຌจาย ละสามารถ
พิไมขึๅนป็นรຌอยละ 20 เดຌหากสามารถชวย
ประชาสัมพันธ์สถานทีไทางธรรมชาติละ
วัฒนธรรมของเทย ละน าบุคลากรเทยมาชวย
ถายท า 

- การ฿หຌบริการบบจดุดยีวบใดสรใจ ิOneู
stop serviceี ส าหรบัการผลิตภาพยนตร์
ตางประทศ฿นประทศเทยยังเมมีประสิทธิภาพ
มากพอ สงผล฿หຌผูຌผลิตภาพยนตร์ยังตຌองติดตอ
กับหนวยงานรัฐบาลหลายหนวยงานชน 
กระทรวงทองทีไยวละกีฬาพืไอขออนุญาตถาย
ท า องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอขออนุญาต
ละการอ านวยความสะดวกพืไอการถายท า฿น
ทຌองถิไน ฯลฯ  
- คณะกรรมการทีไตรวจพิจารณานืๅอหาของ

ภาพยนตร์คอนขຌางมีความป็นอนุรกัษ์นยิม ท า฿หຌ
นืๅอหาของภาพยนตร์เทยยังเมปຂดกวຌางละ
หลากหลายทาทีไควร 
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 ความสามารถ฿นการขงขันชิงบวก ิืี ความสามารถ฿นการขงขันชิงลบ ิูี 
กิจกรรมหลังการถายท า  - ภาครัฐยังเมมีการสงสริมการ฿ชຌ Software ทีไถูก

กฎหมายส าหรับกิจกรรม Postูproduction 

กิจกรรมการกระจายละจัด
จ าหนาย 

 - ยังเมมีการบังคับ฿ชຌการก าหนดสดัสวน
ภาพยนตร์เทยตอตางประทศตาม
พระราชบญัญตัิภาพยนตร ์พ.ศ. โ55แ มาตรา 
้ ิ5ี สงผล฿หຌภาพยนตร์เทยเมสามารถขงขัน
กับภาพยนตร์ตางประทศเดຌ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
สาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ ิFilmี  

  หนຌาทีไ 59 

  

บททีไ 8 ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ 
 หลังจากการวิคราะห์ศักยภาพละสภาพวดลຌอมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ลຌว การศึกษาครัๅงนีๅเดຌ
น าประดในส าคัญทีไสะทຌอนถึงสถานภาพ ปัญหา รวมถึงทิศทางการปลีไยนปลงทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคตมาประมวลละ
จัดท าป็นยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ พืไอป็นนวทาง฿น 

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  
 ทัๅงนีๅ นืไองดຌวยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยมีการก าหนดทิศทางดยภาพรวมของประทศอยู
ลຌวคือ ยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ดังนัๅน การพัฒนาผน
ยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงมุงนຌนเปทีไ  
การชืไอมยงละตอยอดยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ฿นบริบทของวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม  

ผลการศึกษา฿นบทนีๅประกอบเปดຌวยนวคิดของยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขา
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ รายละอียดของผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขา
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละความชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์กับยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ดยมีผลการศึกษา฿น
บืๅองตຌนดังตอเปนีๅ 
 

8.1 นวคิดของยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวดิีทัศน์ 

นืไองดຌวยผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
มีผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ป็นกรอบนวทางหลัก฿น 

การพัฒนา ดังนัๅน กรอบนวคิดหลักการพัฒนาผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงมุงนຌนเปทีไการชืไอมยงละตอยอดยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ฿นบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ประกอบเปดຌวยกิจกรรมหลายสวน฿นหวงซมูลคาทีไมีจุดขใง  จุดออนละ
ประดในการพัฒนาทีไตกตางกันตัๅงตกิจกรรมกอนการถายท าละการถายท าภาพยนตร์ กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ 
รวมถึงกิจกรรมการกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์ จึงตຌองมีการก าหนดนวทางการพัฒนาทีไหมาะสมกับบริบท 

การพัฒนาของกิจกรรมตละประภท฿นหวงซมูลคา ต฿นขัๅนตอนกอนการถายท าละการถายท าภาพยนตร์สามารถบง
เดຌป็น โ ประดในทีไมีความตกตางกัน฿นบริบทการพัฒนาเดຌก การพัฒนาภาพยนตร์฿นประทศเทย ละการป็นสถานทีไ
ถายท าภาพยนตร์ส าหรับภาพยนตร์ตางประทศ ดังนัๅน จึงวิคราะห์ยกประดใน฿นขัๅนตอนกอนการถายท าละการถายท า
ภาพยนตร์ออกจากกัน ดยบงออกป็นการพัฒนาภาพยนตร์เทย ละการป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์จากตางประทศ  

ดยเดຌประมวลละจัดกลุมประดในส าคัญ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย พืไอ
น าเปสูการก าหนดนวทาง฿นการพัฒนาทีไสามารถกຌเขปัญหาละอุปสรรคของอุตสาหกรรม พรຌอมทัๅงตอยอดละยกระดับ
การพัฒนา ซึไงสามารถสรุปประดในส าคัญ฿นการศึกษาครัๅงนีๅออกป็น 5 ประดในหลัก เดຌก การพัฒนาภาพยนตร์เทย สถานทีไ
ถายท าภาพยนตร์ กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ิPostูProductionี การกระจายละฉายภาพยนตร์ ิDistribution 

and Exhibitionี ละประดในส าคัญอืไนโ ดยสามารถสรุปประดในส าคัญจากการศึกษาละนวทางการพัฒนาดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ โใ ความชืไอมยงระหวางประดในส าคัญจากการศึกษาละนวทาง฿นการพัฒนา 
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ประดในส าคัญจากการศึกษาละนวทางการพัฒนาขຌางตຌนสามารถบงออกป็น 2 สวนเดຌก ประดในตามหวงซ
มูลคาละประดในอืไนโ ทีไสามารถพัฒนาศักยภาพพืๅนฐานดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยน าประดใน
ตางโ หลานีๅเปพัฒนาป็นผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัตกิารสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สาขาภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ทีไยึดกรอบนวคิดหลักคือ การชืไอมยงละตอยอดยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะ
ทีไ ใ ฿นบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละการก าหนดนวทางการพัฒนาทีไหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของ
กิจกรรมตละประภท฿นหวงซมูลคา  
 

8.2 ผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

8.2.1 ป้าประสงค์ ิStrategic objectivesี 

 จากนวคิดของยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไเดຌวิคราะห์
เปขຌางตຌน การพัฒนาผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละ  

วีดิทัศน์จึงมุงนຌนเปทีไการชืไอมยงละตอยอดยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ฿นบริบท
ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละการพัฒนารายกิจกรรมตามหวงซมูลคาของอุตสาหกรรม ดยปງาประสงค์หลัก
ของผนยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  คือ การติมตใมผนภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ ดยมีปງาหมาย ดังตอเปนีๅ 

1) การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ SME เทย฿นอุตสาหกรรมอยางยัไงยืน 

2) การยกระดับศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
ละพืไอ฿หຌสามารถบรรลุปງาประสงค์ดังกลาวเดຌ ตຌองมีประดในยุทธศาสตร์ของผนยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ซึไงจะน าสนอรายละอียด฿นล าดับตอเป 

8.2.2 ยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  

จากการวิคราะห์ขຌอมูลทัๅงสถานภาพปัจจุบันละทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย 
ผนงานละนยบายตางโ ของประทศเทย กรณีศึกษาจากตางประทศ ละการรับฟังความคิดหในจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง เดຌ
จัดท าประดในยุทธศาสตร์ทัๅงหมด 5 ประดในดຌวยกันดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์เทย฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับภมูิภาคอยางยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาเปสูสถานทีไถายท าภาพยนตร์ครบวงจรระดับลก 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สรมิสรຌางศักยภาพของผูຌประกอบการสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Post Production 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5  พัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน ์

 ดยยุทธศาสตร์ทีไ 1 ู 4 นัๅนป็นประภทยุทธศาสตร์ป็นลักษณะจาะจงทีไมุงปງาหมายการพัฒนาตละกิจกรรม฿น
หวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ตัๅงตกิจกรรมกอนการถายท าภาพยนตร์ กิจกรรมการถายท าภาพยนตร์ 
กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ละกิจกรรมการกระจายละผยพรภาพยนตร์ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละ 2 นัๅนจะมุงนຌน
กิจกรรมกอนละระหวางการถายท าภาพยนตร์ ทัๅง฿นลักษณะทีไป็นการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์เทยละการพัฒนา
ประทศเทย฿นฐานะทีไป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ตางประทศตามล าดับ ยุทธศาสตร์ทีไ 3 มุงนຌนการพัฒนากิจกรรมหลัง 
การถายท าภาพยนตร์ ละยุทธศาสตร์ทีไ 4 ฿หຌความส าคัญกับกิจกรรมการฉายละกระจายภาพยนตร์ รวมถึงการพัฒนาตลาด
ละผูຌชมภาพยนตร์ป็นหลัก 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
สาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ ิFilmี  

  หนຌาทีไ 62 

  

฿นขณะทีไยุทธศาสตร์ทีไ 5 ป็นประภทยุทธศาสตร์ภาพกวຌางทีไมุงนຌนการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์฿นภาพรวม฿หຌมีศักยภาพสูงขึๅน ดยการท างานของยุทธศาสตร์ทัๅง 2 ประภทนีๅจะป็นยุทธศาสตร์ทีไมี 
การด านินงานทีไสริมสรຌาง ชืไอมยงซึไงกันละกัน ควรมีการขับคลืไอนเปดຌวยกันทัๅงหมด พืไอ฿หຌสามารถบรรลุตามปງาประสงค์
เดຌอยางป็นรูปธรรม ซึไงหากพิจารณา฿นระดับกลยุทธ์นัๅนจะสามารถบงประภทกลยุทธ์เดຌป็น 4 กลุมดຌวยกัน เดຌก กลยุทธ์ทีไ
มุงนຌนการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการพัฒนาผูຌระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม กลยุทธ์ทีไมุงนຌน 

การชืไอมยงกับตางประทศ ละกลยุทธ์ดຌานอืไนโ ดยจะอธิบายถึงนวคิดของยุทธศาสตร์ รวมถึงรายละอียดของกลยุทธ์฿น
ตละประดในยุทธศาสตร์฿นล าดับตอเป 



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รายสาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิFilmี  

  หนຌาทีไ 63 

  

ผนภาพทีไ โไ ป้าประสงค์ กลุมป้าหมาย ละความชืไอมยงของประดในยุทธศาสตร์฿นภาพรวม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
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 หนຌาทีไ 64 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์เทย฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับภูมภิาคอยางยัไงยืน 

 ปัจจุบันภาพยนตร์เทยยังเมสามารถขงขันกับภาพยนตร์ตางประทศเดຌ นืไองจากภาพยนตร์เทยยังเมมีคุณภาพมาก
พอ ผูຌขียนบทภาพยนตร์ชาวเทยทีไมีความสามารถยังมีจ านวนนຌอย นักศึกษาทีไส ารใจการศึกษาจากหลักสูตร฿นมหาวิทยาลัย
สวนมากมีทักษะเมตรงกับทักษะทีไตຌอง฿ชຌ฿นการท างาน ละผูຌขียนบทหรือผลิตภาพยนตร์รายลใกเมมีชองทาง฿นการสดง
ความสามารถ นอกจากนีๅรูปบบละประภทของภาพยนตร์เทยยังเมหลากหลายละปลก฿หมทาทีไควร พืไอป็นการสรຌาง
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาพยนตร์เทย฿นระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์นีๅจึงมุงนຌนการพัฒนากิจกรรมกอนละระหวาง
การถายท าภาพยนตร์ ดยการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์เทย ซึไงตຌองริไมตัๅงต รืไองของการพัฒนาบุคลากร การจัดหา
ชองทางละวที฿นการสดงผลงานกผูຌประกอบการหรือผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใก การสรຌางความรวมมือกับตางประทศ฿น
การผลิตภาพยนตร์พืไอการขยายตลาดของภาพยนตร์เทยละการถายทอดความรูຌละทคนลยี เปจนถึงการสรຌาง  

ความหลากหลาย฿นนืๅอหาละความป็นอกลักษณ์ของภาพยนตร์เทย ดยยุทธศาสตร์ทีไ  1 ประกอบดຌวยกลยุทธ์ทัๅงหมด 4  
กลยุทธ์ ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ แ.แ พัฒนาศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ของบุคลากรเทย 

 บุคลากรป็นปัจจัยพืๅนฐานของการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์เทย การพัฒนาบุคลากรป็นสวนส าคัญสวนหนึไงทีไ
จะชวยพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์ ดยฉพาะบุคลากร฿นสวนของกิจกรรมกอนละระหวางการถายท าภาพยนตร์ จึงตຌอง
มุงนຌนการสรຌางทักษะละความสามารถดຌานการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ ตัๅงตการขียนบทภาพยนตร์ จนถึงการก ากับละถาย
ท าภาพยนตร์ ทัๅง฿นระดับทีไป็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักศึกษา หลักสูตรส าหรับสถาบันวิชาชีพ ละการจัด  

การอบรม฿หຌกบุคลากรอาชีพ฿นสายงาน ดยอาจจะมีการดึงบุคลากรเทยทีไมีอกาสรวมงานกับตางประทศมาถายทอดความรูຌ
ละประสบการณ์฿หຌกบุคลากร฿นประทศเทย พรຌอมทัๅงสนับสนุนทุนการศึกษาดຌานการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ส าหรับ  

การอบรมทัๅง฿นประทศละตางประทศ พืไอสรຌางสริมขีดความสามารถของบุคลากรเทย฿หຌกຌาวเกลสูระดับนานาชาติเดຌ 

กลยุทธ์ทีไ แ.โ พัฒนาชองทางละวที฿นการสดงผลงานส าหรับผูຌประกอบการ SME 

ปัจจุบันมีผูຌประกอบการรายลใกจ านวนเมนຌอยทีไมีความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ ตกลับเมมีอกาส฿น
การฉายหรือกระจายภาพยนตร์฿นวงกวຌาง ท า฿หຌเมสามารถสดงความสามารถละผลงานของตนเดຌ ดังนัๅนจึงตຌองมีการ
สนับสนุนผูຌประกอบการทีไความสามารถดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจระหวางผูຌผลิตภาพยนตร์ละลูกคຌา
ปງาหมาย พืไอป็นชองทาง฿นการจ าหนายละฉายภาพยนตร์฿นวงกวຌางมากขึๅน รวมทัๅงการจัดการประกวดภาพยนตร์ส าหรับ
ผูຌประกอบการ SME ดยฉพาะ พืไอ฿หຌมีวที฿นการสดงผลงานละกิดการขงขันพืไอพัฒนาคุณภาพผลงาน฿หຌดียิไงขึๅน 

กลยุทธ์ทีไ แ.ใ สนับสนุนการผลติภาพยนตร์รวมกับตางประทศ ิInternational Coูproductionี 

 ดยทัไวเปลຌว การผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศมีประยชน์หลายประการดຌวยกัน เดຌก ท า฿หຌมีงินทุนมากขึๅน
นืไองจากมีการลงทุนรวมกันระหวางประทศ เดຌรับสิทธิประยชน์ละการสนับสนุนจากภาครัฐ สามารถขຌาถึงตลาด
ตางประทศ ิประทศทีไรวมกันผลิตภาพยนตร์ี เดຌงายขึๅน ละท า฿หຌกิดการลกปลีไยนละถายทอดความรูຌ ทคนลยี ละ
วัฒนธรรม ดังนัๅนประทศเทยควรมีมาตรการหรือนวทางทีไสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศ ดยจะตຌองมี
การศึกษารืไองสิทธิประยชน์พิไมติมทีไจะ฿หຌกผูຌทีไขຌามารวมผลิตภาพยนตร์ดຌวย พืไอ฿หຌสามารถดึงดูดละก าหนดมาตรการ
สนับสนุนเดຌอยางหมาะสม ลຌวจึงจรจากับตางประทศพืไอสรຌางความรวมมือ฿นล าดับตอเป 
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กลยุทธ์ทีไ แ.ไ สรຌางความหลากหลายทางนืๅอหาละความป็นอกลกัษณ์ของภาพยนตรเ์ทย 

 ประดในส าคัญ฿นรืไองคุณภาพของภาพยนตร์เทย คือ การทีไภาพยนตร์ขาดความหลากหลายของภาพยนตร์ 
นืไองจากคนเทยนิยมการรับชมภาพยนตร์ผี ิHorrorี ตอสูຌ ิActionี ละตลก ิComedyี ป็นสวนมาก สงผล฿หຌผูຌผลิต
ภาพยนตร์ละสตูดิอลือกทีไจะผลิตภาพยนตร์ทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงป็นภาพยนตร์ทีไมีนืๅอหา
ดิมโ นอกจากนีๅอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทยยังขาดการสรຌางความป็นอกลักษณข์องภาพยนตรเ์ทย จึง
จ าป็นตຌองมีการสนับสนุน฿หຌกิดการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์ทีไมีนืๅอหาละรูปบบทีไหลากหลายมากขึๅน รวมถึงภาพยนตร์ทีไมี
ความป็นอกลักษณ์ เมวาจะป็นการสนับสนุนผานการจัดการประกวด การขงขัน หรือการสนับสนุนงินทุน฿นการพัฒนา
ภาพยนตร์กใตาม 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาเปสูสถานทีไถายท าภาพยนตร์ครบวงจรระดับลก 

 ประทศเทยถือป็นประทศทีไมีหลงทองทีไยวทัๅงทางธรรมชาติละทางวัฒนธรรมทีไมีความหลากหลาย ละสวยงาม 
มีอกลักษณ์ทางดຌานวัฒนธรรม ประพณี ละอาหาร ซึไงถือป็นตຌนทุนทีไดีส าหรับการป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ระดับลก 
ประกอบกับการมีอุปกรณ์ละบุคลากรทีไมีความพรຌอมละสามารถสนับสนุนการถายท าภาพยนตร์฿นราคาทีไขงขันเดຌ อยางเร
กใตามกระบวนการขออนุญาตถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยส าหรับกองถายภาพยนตร์ตางประทศ ยังคงตຌองเดຌรับ 

การพัฒนาละปรับปลีไยน฿หຌมีความหมาะสม พืไอ฿หຌสามารถอ านวยความสะดวกกกองถายภาพยนตร์ตางประทศเดຌ 
ดยยุทธศาสตร์นีๅจะมุงนຌนการพัฒนาประทศเทย฿หຌสามารถป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ระดับลก ดยจะมี 

การพัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนับสนุนการถายท าภาพยนตร฿์หຌมีความป็นมืออาชีพมากขึๅน การประชาสัมพันธ์ชิงรุกพืไอ฿หຌ
ตางประทศเดຌทราบถึงความพรຌอมของประทศเทย฿นการป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ระดับลก การมี สถานทีไส าหรับ 

การถายท าภาพยนตร์ดยฉพาะ ละการจัดตัๅงศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจทีไชวยอ านวยความสะดวกส าหรับกองถายท า
ภาพยนตร์ตางประทศทีไตຌองการมาถายท าภาพยนตร์ทีไประทศเทย ดยยุทธศาสตร์ทีไ 2 ประกอบดຌวยกลยุทธ์ทัๅงหมด 3  
กลยุทธ์ ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 2.1 พัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนบัสนุนกองถายภาพยนตร์ตางประทศ 

 การมุงสูการป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ระดับลกนัๅน บุคลากรละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการถายท าภาพยนตร์ป็น
ปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นจะตຌองเดຌรับการพัฒนา ดยการพัฒนาบุคลากรนัๅนจะตຌองพัฒนาทัๅงทักษะทีไกีไยวกับการถา ยท า
ภาพยนตร์ละทักษะภาษาตางประทศทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นการสืไอสารกับกองถายภาพยนตร์ตางประทศ สวนสถานทีไถายท า
ละอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์นัๅนจะตຌองมีความพรຌอมรองรับกองถายภาพยนตร์ตางประทศ ละมีการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประยชน์กีไยวกับการชาสถานทีไละอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์ทีไส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน ิBOIี มีอยู  

กลยุทธ์ทีไ 2.2 ประชาสัมพันธ์ชิงรุก฿นการถายท าภาพยนตร์฿นเทย 

 มืไอมีบุคลากร สถานทีไละอุปกรณ์ทีไมีความพรຌอมลຌว การประชาสัมพันธ์ป็นสิไงทีไส าคัญทีไจะชวยดึงดูดกองถาย
ภาพยนตร์ตางประทศ฿หຌขຌามาถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยเดຌ ดย฿ชຌครือขายหนวยงานภาครัฐ ชน สถานทูตเทย 
ส านักงานกระทรวงพาณิชย์฿นตางประทศ ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์เปยังกลุมปງาหมาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ประทศเทย฿นการป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ระดับลก฿นทศกาลภาพยนตร์ทีไจัดขึๅนป็นประจ า฿นตางประทศ ดยตຌองมี
การจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ทีไระบุสิทธิประยชน์จากการขຌามาถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยทีไชัดจน 
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กลยุทธ์ทีไ 2.3 ยกระดับศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ฿นการถายท าภาพยนตร์ตางประทศ 

 อุปสรรคอยางหนึไงทีไส าคัญของการขຌามาถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย คือ กระบวนการขออนุญาตถายท า
ภาพยนตร์฿นสถานทีไตางโ มีความซับซຌอน ฿ชຌวลานานละตຌองติดตอกับหลายหนวยงานดຌวยกัน นืไองจากตละสถานทีไตางกใ
มีหนวยงานรับผิดชอบทีไตกตางกัน ซึไงหากสามารถลดทอนความยุงยากดังกลาวเปเดຌ จะชวยดึงดูด฿หຌกองถายท าภาพยนตร์
ตางประทศลือกประทศเทยป็นสถานทีไถายท ามากขึๅน ดยภาครัฐจะตຌองมีการบูรณาการละชืไอมยงการท างานดຌวยกัน 
พืไอพัฒนาศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ ิOneูstop Serviceี ส าหรับการอ านวยความสะดวก฿หຌกกองถายภาพยนตร์
ตางประทศมืไอขຌามาถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สริมสรຌางศักยภาพของผูຌประกอบการสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Post Production 

กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ของประทศเทยถือป็นกิจกรรมทีไมีศักยภาพ มีบุคลากรละอุปกรณ์ทีไมี  
ความพรຌอมละความสามารถ฿นการท างานภาย฿ตຌราคาทีไหมาะสม หในเดຌจากการจຌางงานจากต างประทศ อยางเรกใตาม
กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตรข์องประทศเทย ยังมีขຌอจ ากัดดຌานตลาด฿นประทศทีไมีขนาดเม฿หญนัก นืไองจากภาพยนตร์
เทยสวนมากเมคอย฿หຌความส าคัญกับกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ ละขຌอจ ากัดดຌานความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์
ทคนิคพิศษระดับสูงบางประการ จึงตຌองมียุทธศาสตร์ทีไมุงนຌนการพัฒนาละสนับสนุนพิไมติมพืไอ฿หຌสามารถกຌาวสูการป็น
ผูຌน าการ฿หຌบริการกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ระดับลกเดຌ ละรงสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร์ตางประทศ
พืไอดึงงานละขยายสูตลาดตางประทศ พรຌอมทัๅงสรຌางครือขายของผูຌประกอบการ฿นประทศเทยดຌวยกันอง นืไองจาก
กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยสวนมากจะมีผูຌประกอบการทีไมีชืไอสียงรับงานจากตางประทศละกระจาย
งานตอ฿หຌผูຌประกอบการรายลใก การสรຌางครือขายของผูຌประกอบการจะชวย฿หຌกิดการสรຌางมาตรฐานของผลงานละราคา
ขึๅน ซึไงชวย฿นการสรຌางชืไอสียง฿นดຌานคุณภาพงานของประทศเทย ดยยุทธศาสตร์ทีไ 3 ประกอบดຌวยกลยุทธ์ทัๅงหมด 3  

กลยุทธ์ ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 3.1 พัฒนาบุคลากร Postูproduction ฿หຌมีความชีไยวชาญหมาะสม 

 ปัจจุบันประทศเทยเดຌรับการจຌางงาน฿นสวนของกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ หรือ Postูproduction จาก
ตางประทศคอนขຌางมาก อยางเรกใตามงานสวน฿หญยังป็นงานทีไอยู฿นระดับทัไวเป เม฿ชงานทีไ฿ชຌทคนิคพิศษขัๅนสูง นืไองจาก
บุคลากรเทยสวน฿หญยังขาดทักษะ฿นการสรຌางสรรค์ทคนิคพิศษระดับสูงอยู จึงจ าป็นตຌองเดຌรับการอบรมละพัฒนา฿นสวน
นีๅ ดยอาจจะมีการดึงบุคลากรเทยทีไมีอกาสรวมงานกับตางประทศมาถายทอดความรูຌละประสบการณ์฿หຌกบุคลากร฿น
ประทศเทย นอกจากนีๅอาจตຌองมีการสรຌางรากฐานตัๅงตการพัฒนาหลักสูตร฿นสถาบันการศึกษาพืไอปูพืๅนฐานความรูຌ 
ความสามารถ฿หຌกนักศึกษาทีไอาจขຌามาป็นบุคลากร฿นธุรกิจ Postูproduction ฿นอนาคต 

กลยุทธ์ทีไ 3.2 สนับสนุนการสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร฿์นตางประทศ 

 ตามทีไเดຌกลาวเวຌ฿นบืๅองตຌนวาตลาดของกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยมีขนาดคอนขຌางลใก ท า฿หຌ
การสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร์฿นตางประทศป็นรืไองทีไส าคัญ นืไองจากตางประทศมีงานภาพยนตร์ทีไนຌน  

การตัดตอหรือการท าคอมพิวตอร์กราฟຂกป็นจ านวนมาก หากสามารถสรຌางครือขายทางธุรกิจเดຌ จะท า฿หຌผลงานดຌาน
กิจกรรมหลังการท าภาพยนตร์ของประทศเทยสามารถขยายตลาดเป฿นวงกวຌางเดຌ ดยตຌองมีการชืไอ มยงระหวาง
ผูຌประกอบการ฿นประทศเทยกับกลุมลูกคຌาปງาหมาย฿นตางประทศ ทัๅง฿นรูปบบของการสรຌางครือขาย฿นงานทศกาล
ภาพยนตร์ทีไจัดขึๅน฿นประทศตางโ ละการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ ิBusiness Matchingี หรือการจัดกิจกรรมน าสนอ
ผลงาน ิPitchingี ระหวางผูຌซืๅอละผูຌขาย฿นระดับนานาชาติ พืไอกຌาวสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Postูproduction 
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กลยุทธ์ทีไ 3.3 สริมสรຌางความชืไอมยงระหวางผูຌประกอบการ Post Production 

 ผูຌประกอบการ฿นกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์สวนมากป็นวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือรียกเดຌวา
ป็นผูຌประกอบการรายลใก ซึไงมีพียงสวนนຌอยทานัๅนทีไมีชืไอสียงละเดຌรับการจຌางงานจากผูຌผลิตภาพยนตร์฿นตางประทศ 
อยางเรกใตามมืไอเดຌรับการจຌางงานจากตางประทศลຌว จะมีการบงละกระจายงานตอเปยังผูຌประกอบการรายลใกอืไนโ ซึไง
ปัจจุบันมีปัญหา฿นรืไองของผูຌประกอบการรายลใกมีการขงกันสนอราคาละตัดราคากันอง ดังนัๅนการสริมสรຌาง 

ความชืไอมยงละการรวมกลุมของผูຌประกอบการจะชวยสรຌางมาตรฐานทัๅงดຌานคุณภาพงานละราคา ชวยกระจายงานเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละสริมสรຌางความขຌมขใงของกลุมธุรกิจกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์ 

กลยุทธ์ทีไ 3.4 สงสริมการท า PostูProduction ฿นเทยดຌวยสิทธิประยชน์ทางการงิน  

ตຌนทุนป็นปัจจัยทีไมีความส าคัญ฿นการตัดสิน฿จประกอบกิจกรรม Postูproduction ละประทศเทยมี
ความสามารถดຌานการท ากิจกรรม Postูproduction ฿นระดับทีไดี สามารถขงขันเดຌ฿นวทีลก ตลอดจน฿ชຌตຌนทุนทีไคอนขຌาง
ขงขันเดຌป็นครืไองมือ฿นการขงขัน ตจากการประทศเทยทีไยังขาดสิทธิประยชน์ทางดຌานการงินส าหรับกิจกรรม฿นสวนนีๅ
สงผล฿หຌประทศเทยสียปรียบ฿นการขงขันกับประทศคูขง ดังนัๅนประทศเทยจึงควรทีไจะสนับสนุนตอยอดกิจกรรมทีไ
ประทศเทยมีความสามารถ฿นการขงขัน ละสามารถสรຌางมูลคาพิไมเดຌดยการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงินกลูกคຌา
ตางประทศทีไขຌามา฿ชຌบริการท า Postูproduction ฿นประทศเทย 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน 

 ฿นสวนของกิจกรรมการฉายละกระจายภาพยนตร์ของประทศเทยนัๅน ปัจจุบันผูຌประกอบการธุรกิจรงภาพยนตร์
ขนาด฿หญมีพียงเมกีไราย ตมีรงภาพยนตร์สาขาตางโ อยูทัไวประทศเทย ท า฿หຌผูຌประกอบการธุรกิจรงภาพยนตร์มีอิทธิพล
ละอ านาจ฿นการตอรองมากกวาผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใก ดยสวนมากรงภาพยนตร์จะลือกฉายภาพยนตร์ทีไ มีนวนຌมจะ
เดຌรับความนิยมสูง ซึไงมักจะป็นภาพยนตร์ตางประทศหรือภาพยนตร์ทีไ฿ชຌทุนถายท าสูงมากกวาภาพยนตร์เทย ท า฿หຌผูຌผลิต
ภาพยนตร์รายลใกเมมีชองทางการสดงผลงาน รวมถึงป็นการจ ากัดทางลือก฿นการชมภาพยนตร์ของผูຌบริภค สงผล฿หຌตลาด
ภาพยนตร์เทยยังเมพัฒนาทาทีไควร ทัๅงโ ทีไภาพยนตร์เทย฿นปัจจุบันพึไงพิงตลาด฿นประทศป็นหลัก การกระจายภาพยนตร์
เปยังตางประทศยังมีจ านวนนຌอย 

 ยุทธศาสตร์นีๅจึงมุงนຌนการสนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ การสนับสนุนชองทาง  

การกระจายภาพยนตร์ของผูຌประกอบการรายลใกละภาพยนตร์ทางลือกตางโ ทัๅง฿นละตางประทศ พรຌอมทัๅงพัฒนาผูຌชม
ละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย ซึไงป็นพืๅนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของ
ประทศเทย ดยยุทธศาสตร์ทีไ 4 ประกอบดຌวยกลยุทธ์ทัๅงหมด 4 กลยุทธ์ ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 4.1 พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 

 การทีไจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยเดຌนัๅน ปัจจัยส าคัญหนึไงทีไจ าป็นจะตຌอง
เดຌรับการพัฒนา คือ ผูຌชมภาพยนตร์หรือตลาดนัไนอง ซึไงผูຌชมภาพยนตร์จะตຌองมีความขຌา฿จ฿นความหลากหลายของนืๅอหา
ละรูปบบของภาพยนตร์ ดยการพัฒนาผูຌชมละตลาดอาจท าเดຌดยการจัดหาพืๅนทีไฉายละจัดวทีวิพากษ์วิจารณภ์าพยนตร์
อยางสมไ าสมอ ซึไงพืๅนทีไฉายนีๅ เมจ าป็นจะตຌองป็นรงภาพยนตร์ทานัๅน อาจหมายรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์฿น
สถาบันการศึกษา พืๅนทีไชุมชน หรือมຌตการฉายภาพยนตร์ผานทางชองทางออนเลน์กใตาม นอกจากนีๅอาจมีการตัๅงพิพิธภัณฑ์
หรือนิทรรศการภาพยนตร์พืไอสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับภาพยนตร์฿หຌกประชาชนทัไวเป 
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กลยุทธ์ทีไ 4.2 สนับสนุนการกระจายละฉายภาพยนตร์ทีไผลิตดยผูຌประกอบการ SME 

 ปัจจุบันผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใกจ านวนมาก เมสามารถกระจายหรือฉายภาพยนตร์฿นวงกวຌางเดຌ ถึงมຌวา 

รงภาพยนตร์จะปຂดอกาส฿หຌฉายภาพยนตร์ ตหากภาพยนตร์เมสามารถท ารายเดຌตัๅงตวันรกโ ทีไเดຌขຌาฉาย ทางรง
ภาพยนตร์จะลดจ านวนรอบฉายหรือยุติการฉายภาพยนตร์ ท า฿หຌภาพยนตร์ดังกลาวเมสามารถขຌาถึงผูຌชม฿นวงกวຌางเดຌ  
นอกจากนีๅผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใกสวนมากเมมีงบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ของตนอีกดຌวย จึงตຌอง
สนับสนุนการรวมกลุมผูຌผลติภาพยนตร์รายลใกละรวมมือกับผูຌประกอบการ VideoูonูDemand พืไอ฿ชຌป็นชองทางการฉาย
ภาพยนตร์ หรือภาครัฐอาจสนับสนุนดยการพัฒนา Platform ฿นการรับชมภาพยนตร์ออนเลน์ส าหรับฉายภาพยนตร์ทีไมี
คุณภาพของผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใก หรืออาจสนับสนุนงินทุนพืไอการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์กผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไมี
ศักยภาพสูง สามารถน าภาพยนตร์ขຌาฉาย฿นรงภาพยนตร์ครือ฿หญเดຌ 

กลยุทธ์ทีไ 4.3 สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละการกระจายภาพยนตร์ทางลือก 

รงภาพยนตร์ทางลือก ธุรกิจ VideoูonูDemand ละการฉายภาพยนตร์ผานอินตอร์นใตป็นชองทางส าคัญทีไ฿หຌ
อกาสผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใกสดงผลงานภาพยนตร์เดຌอยางตใมทีไ นืไองจากปัจจุบันรงภาพยนตร์หรือชองทางการกระจาย
ภาพยนตร์ตางโ ทีไเมจ ากัดการฉายคภาพยนตร์ทัไวเป ต฿หຌอกาสภาพยนตร์ทางลือกหรือภาพยนตร์จากผูຌผลิตภาพยนตร์
อิสระ มีจ านวนคอนขຌางนຌอย ดังนัๅนภาครัฐควรสงสริมละ฿หຌการสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ทางลือกละชองทาง  

การกระจายภาพยนตร์ทางลือก พืไอพิไมชองทางการกระจายภาพยนตร์ทีไมีมาตรฐาน฿หຌกผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใก ชน การ
฿หຌสิทธิประยชน์ทางดຌานภาษีกกลุมธุรกิจดังกลาว อยางเรกใตามจะตຌองมีการศึกษานวทางละมาตรการการสนับสนุนทีไมี
ความหมาะสม 

กลยุทธ์ทีไ 4.4 สงสริมการกระจายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ 

 นอกจากการพิไมชองทางการฉายละการกระจายภาพยนตร์เทย฿นประทศลຌว ยังตຌองมีการสงสริมละสนับสนุน
การกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศดຌวย นืไองจากภาพยนตร์ทีไมีคุณภาพบางรืไองสามารถสงออกเป
ยังตางประทศเดຌ รัฐบาลควรสนับสนุนทัๅงดຌานการประชาสัมพันธ์ จัดจ าหนายละผยพรภาพยนตร์ทัๅง฿นงานทศกาล
ภาพยนตร์ทีไจัด฿นประทศเทยละตางประทศ พรຌอมทัๅงจัดกิจกรรมพืไอ฿หຌผูຌซืๅอละผูຌขายภาพยนตร์ระดับนานาชาติเดຌพบปะ 
จรจาธุรกิจ ละ฿หຌอกาสกผูຌผลิตภาพยนตร์เทย฿นการกระจายภาพยนตร์เปตลาดตางประทศมากขึๅน 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

 นอกจากการพัฒนากิจกรรม฿นตละขຌอตอของหวงซมูลคาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ลຌว การยกระดับ
ศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ จะชวย฿หຌสามารถสรຌางความเดຌปรียบละขีดความสามารถ฿น  

การขงขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นภาพรวม นืไองจากการมีพืๅนฐานอุตสาหกรรมทีไขใงรงจะป็นปัจจัย
สนับสนุน฿หຌการพัฒนาดຌานอืไนโ มีประสิทธิภาพละยัไงยืนมากขึๅน ดยปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿น
ปัจจุบัน คือ การทีไผูຌประกอบการรายลใกเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนทีไจะ฿ชຌ฿นการชาสถานทีไ อุปกรณ์ส าหรับการถายท า 
ละการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เดຌ ละผูຌประกอบการสวนมากยังขาดความรูຌ ละขຌอมูลทัๅงทีไกีไยวกับภาพยนตร์ละ  

การประกอบธุรกิจ นอกจากนีๅปัญหาทีไส าคัญทีไสุด คือ ปัญหารืไองการละมิดลิขสิทธิ์ของคนเทย฿นปัจจุบัน นืไองจากการขຌาถึง
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไละมิดลขิสิทธิ์ท าเดຌงาย ละการปราบปรามการละมิดลขิสิทธิ์ยังเมมีประสทิธิภาพมากพอ รวมถึงการ
ท างานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ยังขาดการบูรณาการละการชืไอมยง 
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 ดังนัๅน ยุทธศาสตร์นีๅจะมุงนຌนการกຌปัญหาละพัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
ตัๅงตประดในของการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน การขຌาถึงหลงงินทุน การพัฒนาฐานขຌอมูล ความรูຌละนวัตกรรม  
การปรับปลีไยนกฎหมาย การกຌปัญหาละมิดลิขสิทธิ์ ละการปรับปรุงครงสรຌางละบทบาทหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอชวย
สนับสนุนการพัฒนาดຌานอืไนโ ของตละกิจกรรม฿นหวงซมูลคาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 5 
ประกอบดຌวยกลยุทธ์ทัๅงหมด 6 กลยุทธ์ ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 5.แ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ิInfrastructureี 

 ครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับการถายท าภาพยนตร์ เมวาจะป็นสตูดิอซึไงป็นสถานทีไถายท าภาพยนตร์ หรืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ
฿นการถายท าภาพยนตร์ตางกใป็นสิไงจ าป็นทีไจะชวยพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นภาพรวม นืไองจากการผลิต
ภาพยนตร์ทีไดีนัๅนจ าป็นตຌองมีปัจจัยพืๅนฐานละอุปกรณ์ทีไดีดຌวย ฿นปัจจุบันประทศเทยยังขาดคลนสตูดิอถายท าภาพยนตร์
ครบวงจรทีไมีมาตรฐาน฿นระดับสากลทีไมีพืๅนทีไขนาด฿หญ สามารถกใบสียงจากการถายท าเดຌอยางสมบูรณ์ มีครืไองปรับอากาศ
ภาย฿นสตูดิอ ตลอดจนระบบพสต์ปรดักชัไนละสิไงอ านวยความสะดวกตางโ ฿นตัวอยู ดังนัๅน ภาครัฐตຌองขຌามามีบทบาท฿น
การสนับสนุนการสรຌางละพัฒนาสตูดิอถายท าภาพยนตร์ทีไเดຌมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์
฿หຌชา พืไอ฿หຌอ านวยความสะดวก฿หຌกกองถายภาพยนตร์จากตางประทศละพืไอ฿หຌผูຌประกอบการรายลใกสามารถขຌาถึง
สตูดิอละอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์ทีไมีมาตรฐานละมีคุณภาพ฿นระดับสากลเดຌ 
 นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานอยางมีประสิทธิภาพละคุຌมคาตอการลงทุน การก าหนดพืๅนทีไ
พัฒนาพิศษส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงมีความส าคัญ การก าหนดพืๅนทีไฉพาะ฿นการพัฒนาชวย฿หຌภาครัฐ
สามารถพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไหมาะสมชน พัฒนาระบบครงขายทรคมนาคมศักยภาพสูง฿นพืๅนทีไพัฒนาพิศษเดຌ รวมถึง
ยังชวย฿หຌผูຌประกอบการรวมตัวกัน฿นพืๅนทีไพิศษดังกลาวป็นคลัสตอร์ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ซึไงสามารถน าเปสูการสรຌาง
ครือขายธุรกิจระหวางกัน การลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางผูຌประกอบการ ตลอดจนผูຌประกอบการอืไนละลูกคຌาสามารถ
ขຌาถึงผูຌประกอบการทีไอยู฿นพืๅนทีไพัฒนาพิศษเดຌสะดวกขึๅน 

กลยุทธ์ทีไ 5.โ อ านวยความสะดวก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน ิFinancial Resourceี 

 ปัจจุบันการขຌาถึงหลงงินทุนของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นปัญหาส าคัญอยางหนึไง 
ผูຌประกอบการสวนมาก ดยฉพาะผูຌประกอบการรายลใกเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌ นืไองจากการผลิตภาพยนตร์เมเดຌมี
การลงทุน฿นครืไองจักรหรืออุปกรณ์หมือนอุตสาหกรรมอืไนโ ละเมสามารถค านวณหรือการันตีรายเดຌเดຌ ท า฿หຌสถาบัน
การงินตางเมชืไอมัไน฿นความสามารถการช าระหนีๅของผูຌประกอบการ จึงเมสนับสนุนงินทุน฿หຌ ดังนัๅนภาครัฐจึงจ าป็นตຌองมี
การสรຌางความรวมมือกับสถาบันการงินภาครัฐ หรือจัดตัๅงกองทุนสนับสนุนพืไอการพัฒนาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ พืไอ
ชวยหลือผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ รวมทัๅงตຌองสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับการระดมทุนผาน
หลงงินทุนทางลือกกผูຌประกอบการควบคูเปดຌวย 

กลยุทธ์ทีไ 5.ใ สนับสนุนการพัฒนาฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม ิDatabase, Knowูhow and Innovationี 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จ าป็นจะตຌอง฿ชຌขຌอมูลชิงลึกทีไมีคุณภาพ ละมีการสืไอสาร บงปัน
ขຌอมูลระหวางผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นอุตสาหกรรม ดยมีการชืไอมยงขຌอมูลจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง พืไอรวมกันหานวทาง  

การพัฒนา หรือกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน฿นอุตสาหกรรม พรຌอมทัๅงสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของอุตสาหกรรม ซึไงภาครัฐ
ควรสนับสนุนการวิจัยละพัฒนา พืไอสรຌางนวัตกรรมละบูรณาการฐานขຌอมูลระหวางผูຌมีสวนกีไยวขຌอง นอกจากประดในรืไอง
ขຌอมูลละนวัตกรรมลຌว ผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดทิัศน์สวนมากมีความชีไยวชาญ฿นการผลิตภาพยนตร์ 
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ตยังขาดความรูຌ ละความสามารถทีไ฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจ เมวาจะป็นรืไองของการวางผนการงิน คา฿ชຌจาย หรือรืไอง
กฎหมายกใตาม ท า฿หຌตຌองมีการปูพืๅนฐานละสรຌางทักษะทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจ฿หຌกผูຌประกอบการดຌวย 

กลยุทธ์ทีไ 5.ไ พัฒนากฎหมาย฿หຌมคีวามครอบคลุมละมมีาตรฐานยิไงขึๅน ิRegulationี 

 กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์สวนมากป็นกฎหมาย฿นลักษณะการก ากับ ดูลละ
ควบคุม ควรมีการปรับปลีไยนป็นกฎหมายพืไอการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละปรับปรุง
กฎหมาย฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบันทีไปลีไยนปลงเป พรຌอมทัๅงศึกษาการออกกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นรูปบบ฿หม ชน การผลิตภาพยนตร์ระหวางประทศ ิInternational CoูProductionี พืไอรองรับ
ความรวมมือการผลิตภาพยนตร์ระหวางประทศ อันจะกอ฿หຌกิดการถายทอดความรูຌ ทคนลยีละวัฒนธรรม การทบทวน
ความหมาะสมของการจัดรตติๅงภาพยนตร์ละการซในซอร์ภาพยนตร์ ป็นตຌน 

กลยุทธ์ทีไ 5.5 สงสริมการปกปງองละคุຌมครองทรัพย์สินทางปญัญา ิIntellectual Property Protectionี 

ปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ป็นปัญหาทีไส าคัญซึไงบัไนทอนก าลัง฿จ฿นการสรຌางสรรค์ผลงานของผูຌผลิตภาพยนตร์จ านวน
มาก จึงจ าป็นตຌองมีการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดยการจัดท ามาตรการละกฎระบียบทีไมี
ความหมาะสม สามารถบังคับ฿ชຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรทีไมีหนຌาทีไปງองกันละปราบปรามการละมิดลิขสทิธ์ิ฿หຌ
มีความรูຌทาทันมากขึๅน รวมถึงการรณรงค์ละปลูกฝัง฿หຌผูຌประกอบการละประชาชนลือก฿ชຌซอฟต์วร์ละชมภาพยนตร์ผาน
ชองทางทีไถูกกฎหมาย พรຌอมทัๅงสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับนวทางการรับมือกับปัญหารการถูกละมิดลิขสิทธิ์ 

กลยุทธ์ทีไ 5.ๆ ปรับปรุงครงสรຌางละบทบาทหนวยงานภาครัฐ ิInstitutionalize Responsible Governmentี 

  ปัจจุบันยังเมมีการจัดตัๅงหนวยงานทีไดูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยฉพาะ หนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ยังกระจายอยูหลายหนวยงาน จึงตຌองมีการศึกษากีไยวกับครงสรຌางละบทบาทของ
หนวยงานทีไดูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์บบครบวงจร ดยหนวยงานดังกลาวจะตຌองชวยบูรณาการการมีสวนรวม
ของหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองละผูຌประกอบการจากภาคอกชน รวมถึงสมาพันธ์ สมาคมภาพยนตร์หงชาติพืไอลด 

ความซๅ าซຌอน พิไมประสิทธิภาพ฿นการท างานละมีทิศทางการด านินงานละพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทีไ
ชัดจนละป็นเป฿นนวทางดียวกันทัๅงอุตสาหกรรม 

 ดยตละยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ทีไกลาวมาทัๅงหมด ลຌวนมีครงการส าคัญรองรับ พืไอป็นนวทาง฿นการด านิน
กิจกรรมตางโ ฿หຌสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ละพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์เป฿นทิศทางทีไเดຌก าหนดเวຌ  
 

8.2.3 ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  

ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ผนปฏิบัติการประกอบเป
ดຌวยรายละอียดของครงการทีไสนับสนุนของตละกลยุทธ์พืไอป็นการปลงผนเปสูการปฏิบัติ ดย฿นตละประดใน
ยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ มีครงการทีไกีไยวขຌองดังตอเปนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์เทย฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับภูมิภาคอยางยัไงยืน ประกอบเปดຌวย 4 

กลยุทธ์ ซึไงมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
สาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ ิFilmี  

 หนຌาทีไ 71 

กลยุทธ์ทีไ แ.แ พัฒนาศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ของบุคลากรเทย ดยมีนวทางการพฒันาทัๅงหมด 3 ครงการ 
ดังนีๅ 

แ.แ.แ ครงการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางสรรค์ภาพยนตรร์วมกับสถาบันการศึกษาละสถาบันวิชาชีพ 

 พัฒนาละปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ละสถาบันวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์พืไอพัฒนาหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอยางทຌจริง ดยนຌนการพัฒนา
ความคิดสรຌางสรรค์฿นการพัฒนาละความสามารถ฿นการท างานเดຌจริงส าหรับผูຌก ากับภาพยนตร์ ผูຌขียนบท ละบทบาท
หนຌาทีไอืไนโ ทีไมีความส าคัญ฿นการถายท าภาพยนตร์ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ มหาวิทยาลัยรัฐละอกชน 

แ.แ.โ ครงการอบรมบุคลากรอาชีพดຌานการพัฒนาภาพยนตร์฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นการขียนบทละถายท า
ภาพยนตร์ 

 จัดฝຄกอบรมละพัฒาผูຌขียนบท ละผูຌก ากับภาพยนตร์ทีไมีอยู฿นอุตสาหกรรมดิม฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นระดับสูง
ขึๅน ดยชิญคนเทยทีไมีชืไอสียง฿นระดับลกหรือชาวตางประทศทีไมีความชีไยวชาญฉพาะ฿นหัวขຌออบรมนัๅนโ มาป็นวิทยากร
฿นการถายทอดความรูຌพืไอยกระดับคุณภาพของบุคลากรทีไมีอยูดิมดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

แ.แ.ใ ครงการสนับสนุนทุนการศกึษาส าหรับการสรຌางสรรคภ์าพยนตร์กบุคลากรพืไอขຌารับการอบรมทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

จัด฿หຌมีทุนการศึกษาละงินสนับสนุนการรียนรูຌ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นทุกระดับประกอบเป
ดຌวย การจัด฿หຌมีทุนการศึกษาส าหรับนักรียนนักศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ละการ฿หຌงินสนับสนุนบุคลากรพืไออบรมสรຌาง
ความรูຌทีไกีไยวขຌองทัๅงส าหรับการจัดอบรม฿นประทศ ละ฿นตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ มหาวิทยาลัยรัฐละอกชน 

กลยุทธ์ทีไ แ.โ พัฒนาชองทางละวที฿นการสดงผลงานส าหรับผูຌประกอบการ SME ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 

ครงการ ดังนีๅ 

แ.โ.แ ครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ ิBusiness Matchingี ระหวางผูຌประกอบการ SME ละ
กลุมลูกคຌาป้าหมาย 

จัดงานพบปะระหวางผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม กับกลุมลูกคຌาหรือนักลงทุนปງาหมายทีไมี
ศักยภาพ พืไอสรຌางอกาส฿นการสรຌางฐานลูกคຌาละสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการ฿หຌสามารถท าธุรกิจรวมกันเดຌ ดย
หนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สมาพันธ์
สมาคมภาพยนตร์หงชาติ บริษัทภาพยนตร์อกชน 

แ.โ.โ ครงการจัดการขงขันละการประกวดภาพยนตร์ึ9 

จัดประกวดบทภาพยนตร์ส าหรับบุคคลทัไวเป พืไอคຌนหานักขียนบทภาพยนตร์ทีไมีความสามารถมาขຌารวม
ครงการพัฒนาศักยภาพทีไมีทีมท างานพืไอชวยหลือละพัฒนาบท รวมถึงภาพยนตร์ทีไเดຌรับคัดลือกยังมีอกาส฿นการน าเป
ผลิตป็นภาพยนตร์จริงจากบริษัทผูຌผลิตภาพยนตร์ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ บริษัทภาพยนตร์อกชน 

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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กลยุทธ์ทีไ แ.ใ สนับสนุนการผลติภาพยนตร์รวมกับตางประทศ ิInternational Coูproductionี ดยมีนวทางการพัฒนา
ทัๅงหมด 2 ครงการ ดังนีๅ 

แ.ใ.แ ครงการศึกษาละก าหนดนวทางการสนับสนุน ิIncentivesี การผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศึ10 

ศึกษานวทางการจัดท าความรวมมือ฿นการผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศ ิInternational CoูProductionี 
พืไอริริไมละศึกษาถึงความป็นเปเดຌ฿นการสนับสนุนผูຌผลิตภาพยนตร์ชาวเทย฿นการรวมผลิตภาพยนตร์กับตางประทศซึไง
สามารถขยายละลกปลีไยนองค์ความรูຌ฿นการถายท าภาพยนตร์ ดยศึกษาครอบคลุมถึงประทศทีไมีความหมาะสม฿น  

การจัดท าความรวมมือดຌวย นวทางละมาตรการ฿นการสนับสนุนผานสิทธิประยชน์ละนวทางการอ านวยความสะดวก 
ละมาตรการ฿นการควบคุมละก ากับดูลการผลิตภาพยนตร์รวมกันกับตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเป
ดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ิกรมจรจาการคຌาระหวางประทศี สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ กระทรวงทองทีไยวละกีฬา 
ิกองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี 

แ.ใ.โ ครงการจรจาพืไอจัดท าความรวมมือกับประทศป้าหมาย฿นการผลิตภาพยนตร์ 
ด านินการจรจาพืไอสรຌางความรวมมือกับประทศคูคຌาปງาหมายดยริไมจากการลงนาม฿นบันทึกความขຌา฿จ 

ิMemorendum of Understanding: MOUี กับ ประทศทีไสามารถสรຌางผลประยชน์องค์รวม฿หຌกประทศเทยมากทีไสุด
กอนละเลล าดับลงเป ดยรวมด านินงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศพืไอ฿หຌสามารถยกระดับความรวมมือ
เดຌจริง ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวย กระทรวงพาณิชย์ ิกรมจรจาการคຌาระหวางประทศี สมาพันธ์สมาคม
ภาพยนตร์หงชาติ กระทรวงตางประทศ ิกรมสนธิสัญญาี กระทรวงทองทีไยวละกีฬา ิกองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
ตางประทศี 

กลยุทธ์ทีไ แ.ไ สรຌางความหลากหลายทางนืๅอหาละความป็นอกลักษณ์ของภาพยนตร์เทย ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 
1 ครงการ ดังนีๅ 

แ.ไ.1 ครงการสนับสนุนงินทุนส าหรับการพัฒนาภาพยนตร์฿นนวตางโ ทีไหลากหลาย 

มอบงินทุน฿นการจัดท าละพัฒนาบทภาพยนตร์จากหนวยงานภาครัฐ ส าหรับผูຌประกอบการหรือผูຌขียนบททีไมี
ความสามารถสูง ดยมีวัตถุประสงค์หลักพืไอสรຌางนืๅอหาละรูปบบของภาพยนตร์ทีไมีความหลากหลาย ดยหนวยงานทีไ
รับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนาเปสูสถานทีไถายท าภาพยนตร์ครบวงจรระดับลก ประกอบเปดຌวย 3 กลยุทธ์ ซึไงมีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 2.1 พัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนับสนุนกองถายภาพยนตร์ตางประทศ ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 

ครงการ ดังนีๅ 

โ.แ.แ ครงการอบรมบุคลากรพืไอสรຌางทักษะ฿นการสนับสนุนกองถายท าภาพยนตร์ตางประทศ  
พัฒนาหลักสูตรละจัด฿หຌมีการฝຄกอบรมบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการสนับสนุนการถายท าภาพยนตร์อาทิ ผูຌจัดการ

สถานทีไ ิLocation Managerี ผูຌชวยผูຌก ากับ ชางภาพ ฯลฯ รวมถึงความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาอังกฤษละนวทาง฿น  

การท างานกับกองภาพยนตร์จากตางประทศ พืไอพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความป็นมืออาชีพ฿นการท างานละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานสากลมากยิไงขึๅน ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทองทีไยวละกีฬา  
ิกองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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โ.แ.โ ครงการจัดหาอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์เวຌ฿หຌชาพืไอการถายท าภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 

จัดหาอุปกรณ์สนับสนุน฿นการถายท าภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ส าหรับ฿หຌกองภาพยนตร์จากตางประทศชา  ชน 
กลຌอง เฟ อุปกรณ์ประกอบฉากทีไมีความส าคัญ พืไอ฿หຌมีอุปกรณ์ทีไมีคุณภาพละปริมาณหมาะสมทีไจะรองรับการขຌามาถายท า
ภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์จากตางประทศทีไมีขนาด฿หญละตຌองการอุปกรณ์จ านวนมาก  ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ประกอบเปดຌวยกระทรวงทองทีไยวละกีฬา ิกองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
หงชาติ มหาวิทยาลัยรัฐละอกชน 

กลยุทธ์ทีไ 2.2 ประชาสัมพันธ์ชิงรุก฿นการถายท าภาพยนตร์฿นเทย ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 ครงการ ดังนีๅ 

โ.โ.แ ครงการประชาสัมพันธ์การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย฿นงานทศกาลภาพยนตร์ 
สงตัวทนพืไอขຌารวมงานทศกาลภาพยนตร์ทีไมีชืไอสียงพืไอนะน าละประชาสัมพันธ์ประยชน์ละขຌอดีของ 

การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย ตลอดจนนะน าสิทธิประยชน์ทางการงินทีไพิไงจัดท าขึๅนส าหรบัการถายท าภาพยนตร฿์น
ประทศเทยส าหรับกองภาพยนตร์ตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ิกรมสงสริม
การคຌาระหวางประทศี กระทรวงทองทีไยวละกีฬา ิกองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี 

โ.โ.โ ครงการประสานความรวมมือกับสถานทูตเทยละส านักงานกระทรวงพาณิชย์฿นตางประทศพืไอ
ประชาสัมพันธ์การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย 

ประสานความรวมมือกับส านักงานของกระทรวงพาณิชย์ละสถานทูตเทย฿นตางประทศพืไ อนะน าละ
ประชาสัมพันธ์ประยชน์ละขຌอดีของการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย ตลอดจนนะน าสิทธิประยชน์ทางการงินทีไพิไง
จัดท าขึๅนส าหรับการถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทยส าหรับกองภาพยนตร์ตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบ
เปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ิกรมสงสริมการคຌาระหวางประทศี สถานทูตเทย฿นตางประทศ กระทรวงทองทีไยวละกีฬา ิกอง
กิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี 

กลยุทธ์ทีไ 2.3 ยกระดับศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ฿นการถายท าภาพยนตร์ตางประทศ ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 

ครงการ ดังนีๅ 

โ.ใ.แ ครงการพัฒนาศูนย์บริการจุดดยีวบใดสรใจ ิOneูstop serviceี ส าหรับการถายท าภาพยนตร์ตางชาติ฿น
ประทศเทย ดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองึ11 

ศึกษาหารูปบบการ฿หຌบริการจุดดียวบใดสรใจทีไป็นเปเดຌละหมาะสมกับการขออนุญาตถายท าภาพยนตร์฿นต
ละสถานทีไ เมวาจะป็นรูปบบการมอบอ านาจ฿นอนุญาตทน การตงตัๅงตัวทนประสานงาน ฯลฯ กอนจะน าเปจรจากับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอขอความรวมมือ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงทองทีไยวละกีฬา ิกองกิจการ
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศี กระทรวงรงงาน กระทรวงตางประทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
หนวยงานอืไนโ ทีไตຌองขออนุญาตพืไอขຌาเปถายท าภาพยนตร์฿นสถานทีไ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สริมสรຌางศักยภาพของผูຌประกอบการสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Post Production ประกอบเปดຌวย 3 

กลยุทธ์ ซึไงมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 3.1 พัฒนาบุคลากร Postูproduction ฿หຌมีความชีไยวชาญหมาะสม ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 4 ครงการ 
ดังนีๅ 

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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ใ.แ.แ ครงการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางสรรค์ทคนิคพิศษละการ฿ชຌปรกรมส าหรับ PostูProduction รวมกับ
สถาบันการศึกษาละสถาบันวิชาชีพ 

พัฒนาละปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ละสถาบันวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์พืไอพัฒนาหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมอยางทຌจริง ดยนຌนการพัฒนา  

การสรຌางสรรค์ทคนิคพิศษละการ฿ชຌปรกรม฿นการท างานเดຌจริง ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีละสารสนทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ  สมาพันธ์สมาคม
ภาพยนตร์หงชาติ มหาวิทยาลัยรัฐละอกชน 

ใ.แ.โ ครงการอบรมบุคลากรอาชีพดຌานการสรຌางสรรค์ทคนิคพิศษละการ฿ชຌปรกรมส าหรับ Postู
Production 

จัดฝຄกอบรมละพัฒนาบุคลากรดຌานกิจกรรม Postูproduction ทีไมีอยู฿นอุตสาหกรรมดิม฿หຌมีความชีไยวชาญ฿น
ระดับสูงขึๅน ดยชิญคนเทยทีไมีชืไอสียง฿นระดับลกหรือชาวตางประทศทีไมีความชีไยวชาญฉพาะ฿นหัวขຌออบรมนัๅนโ มาป็น
วิทยากร฿นการถายทอดความรูຌพืไอยกระดับคุณภาพของบุคลากรทีไมีอยูดิม ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีละสารสนทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

ใ.แ.ใ ครงการสนับสนุนทุนการศึกษากบุคลากรพืไอขຌารับการอบรมทัๅง฿นละตางประทศส าหรับกิจกรรมหลัง
การถายท าภาพยนตร์ 
จัด฿หຌมีทุนการศึกษาละงินสนับสนุนการรียนรูຌ฿นกิจกรรม Postูproduction ซึไงประกอบเปดຌวย การจัด฿หຌมี

ทุนการศึกษาส าหรับนักรียนนักศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ละการ฿หຌงินสนับสนุนบุคลากรพืไออบรมสรຌางความรูຌทีไกีไยวขຌอง
ทัๅงส าหรับการจัดอบรม฿นประทศ ละ฿นตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีละสารสนทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ มหาวิทยาลัยรัฐละอกชน 

ใ.แ.ไ ครงการสงสริมการผลิตผานการประกวดการออกบบทคนคิพิศษ 

จัดประกวดการท า Postูproduction พืไอคຌนหานักท าทคนิคพิศษทีไมีความสามารถมาขຌารวมครงการพัฒนา
ศักยภาพทีไมีทีมท างานพืไอชวยหลือละพัฒนา รวมถึงยังมีอกาส฿นการหาลูกคຌาละรวมงานกับบริษัท Postูproduction 

อืไนโ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทคนลยีละสารสนทศ 
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

กลยุทธ์ทีไ 3.2 สนับสนุนการสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร฿์นตางประทศ ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 

ครงการ ดังนีๅ 

ใ.โ.แ ครงการสนับสนุนการสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการ Postูproduction ฿นเทยละกลุมลูกคຌา
ตางประทศผานงานทศกาลภาพยนตร์ึ12 

หนวยงานรัฐติดตอกับหนวยงานหรือกลุมลูกคຌาปງาหมาย฿นตางประทศ ดยฉพาะประทศ฿หมโ ทีไเมมีฐานลูกคຌา
ดิมอยูหรือประทศทีไมีฐานลูกคຌาขนาด฿หญ พืไอสอบถามถึงความป็นเปเดຌ฿นการขายงาน ละสรຌางครือขาย฿หม฿หຌก
ผูຌประกอบการเทยทีไมีศักยภาพสูง ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงตางประทศ 
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

  

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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ใ.โ.โ ครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ ิBusiness Matchingี ละกิจกรรมน าสนอผลงาน
ระหวางผูຌซืๅอ ละผูຌขาย฿นระดับนานาชาติ ิPitchingี 
สนับสนุน฿หຌกิดพบปะระหวางผูຌประกอบการ Postูproduction ทีไมีศักยภาพสูงกับกลุมลูกคຌา฿นตางประทศ ทัๅง

฿นรูปบบการจับคูทางธุรกิจ ละกิจกรรมการน าสนอขายผลงาน ดยการจัดงานสามารถป็นเปเดຌทัๅงการจัดงาน฿นประทศทีไ
ชิญกลุมลูกคຌาปງาหมายขຌามา หรือสนับสนุนทางดຌานงินทุน฿หຌผูຌประกอบการเทยขຌารวมงาน฿นตางประทศ พืไอสรຌางอกาส
฿นการสรຌางฐานลูกคຌาละสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการ฿หຌสามารถท าธุรกิจรวมกันเดຌ  ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงตางประทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

กลยุทธ์ทีไ 3.3 สริมสรຌางความชืไอมยงระหวางผูຌประกอบการ Post Production ดยมีนวทางการพฒันาทัๅงหมด 1 
ครงการ ดังนีๅ 

ใ.ใ.แ ครงการสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการกิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์฿นประทศพืไอสรຌาง
มาตรฐานของงานละราคาึ13 

จัดตัๅงครือขายผูຌประกอบการ฿นประทศ ดยนຌนความชืไอมยงระหวาง SME ละผูຌประกอบการราย฿หญ พืไอ
ชวยกระจายงาน฿นอุตสาหกรรมฯ อยางป็นธรรมละมีมาตรฐานทัๅงทางดຌานคุณภาพงานละราคา ดยมีฐานขຌอมูลทีไจ าป็น
ชน ตัวอยางผลงาน กรอบราคา ประกอบการพิจารณา ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
หงชาติ กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

กลยุทธ์ทีไ 3.4 สงสริมการท า PostูProduction ฿นเทยดຌวยสิทธิประยชน์ทางการงิน ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 1 
ครงการ ดังนีๅ 

ใ.4.แ ครงการจัดท าสิทธิประยชน์ทางการงินส าหรับกิจกรรม Postูproduction ฿นประทศเทยึ 
ศึกษานวทางการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงินส าหรับผูຌประกอบการตางประทศทีไขຌามาท ากิจกรรม Postู

production ทีไหมาะสม฿นประทศเทย ทัๅง฿นชิงของรูปบบละอัตราสิทธิประยชน์ทีไ฿หຌกผูຌประกอบการ รวมถึงหลง
งินทุนทีไจะน ามาพืไอสนับสนุนสิทธิประยชน์฿นสวนนีๅ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
สงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน ประกอบเปดຌวย 4 กลยุทธ์ ซึไง
มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 4.1 พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 3 ครงการ 
ดังนีๅ 

ไ.แ.แ ครงการสงสริมการจัดหาพืๅนทีไฉายนอกจากรงภาพยนตร์ทัไวเป ทีไสามารถขຌาถึงประชาชนทุกกลุมอายุละ
สถานทีไ  
จัดหาละพัฒนาสถานทีไฉายภาพยนตร์฿นพืๅนทีไตางโ ดยจัดท าความรวมมือระหวางหอภาพยนตร์ละผูຌมี

ภาพยนตร์ทีไสามารถจัดฉายเดຌ กับหนวยงาน฿นทຌองถิไนทีไสน฿จ฿นการจัดฉายภาพยนตร์ผานนืๅอหาทีไตรียมเวຌ฿หຌทัๅง฿นการฉาย
ภาพยนตร์฿นสถานศึกษา การฉายภาพยนตร์ผานสถานทีไสาธารณะ฿นชุมชน ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวย 

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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หอภาพยนตร์ ิองค์กรมหาชนี สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสน฿จ 

ไ.แ.โ ครงการจัดวทีวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ทัๅงออนเลน์ละออฟเลน์ 
สงสริม฿หຌกิดวทีละสถานทีไ฿นการลกปลีไยนความหในตอภาพยนตร์ป็นวงกวຌาง฿นผานสืไอออนเลน์ละการ

พบปะ พืไอลกปลีไยนนวคิดละนวทาง฿นการพัฒนาภาพยนตร์ของประทศเทยระหวางผูຌมีสวนกีไยวขຌองจากภาคสวน
ตางโ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ ส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ไ.แ.ใ ครงการสนับสนุนการจัดตัๅงพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ หรือนิทรรศการดຌานภาพยนตร์ 
จัดตัๅงหรือสงสริม฿หຌกิดการกอสรຌางพิพิธพัณฑ์ละจัดนิทรรศการภาพยนตร์฿นประทศเทย พืไอสรຌางหลงรียนรูຌ

ละพืไอสงสริม฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงศิลปวัฒนธรรม ละประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เทยเดຌสะดวกยิไงขึๅน  ดย
หนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม  

กลยุทธ์ทีไ 4.2 สนับสนุนการกระจายละฉายภาพยนตร์ทีไผลิตดยผูຌประกอบการ SME ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 3 

ครงการ ดังนีๅ 

ไ.โ.แ ครงการพัฒนาความรวมมือระหวางผูຌประกอบการ VoD ละผูຌผลิตภาพยนตร์เทย 

สรຌางชองทาง฿นการจัดฉายภาพยนตร์ส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมีชองทาง 

การฉายทีไหลากหลายยิไงขึๅน ดยนຌนการ฿หຌผูຌประกอบการ VoD จากภาคอกชนขຌามาป็นผูຌชวยจัดฉายนืๅอหา฿นสวนนีๅ ดยมี
หนวยงานภาครัฐขຌามาป็นตัวกลาง฿นการประสานความรวมมือละประยชน์ระหวางผูຌผลิตภาพยนตร์ละผูຌประกอบการ 
VoD ของประทศเทย ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ไ.โ.โ ครงการพัฒนา Platform ฿นการรับชมภาพยนตร์ออนเลน์ของหนวยงานภาครัฐรูปบบรับชมฟรี/คิด
คา฿ชຌจายึ14 

พัฒนาอปพลิคชัน หรือ วใบเซต์ส าหรับการจัดฉายภาพยนตร์ทีไถูกลิขสิทธ์ิดยหนวยงานภาครัฐ พืไอ฿หຌประชาชน
สามารถรับชมภาพยนตร์เดຌสะดวกละมีตຌนทุนตไ าลง รวมถึงผูຌผลิตภาพยนตร์รายลใกสามารถน าภาพยนตร์มาจัดฉายผาน
ชองทางนีๅเดຌ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยหอภาพยนตร์ ิองค์กรมหาชนี ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
หงชาติ 

ไ.โ.ใ ครงการสนับสนุนงินทุนส าหรับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ 
จัดหางินทุนสนับสนุนผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไมีศักยภาพสูงทีไสามารถน าภาพยนตร์ขຌาฉาย฿นรงภาพยนตร์ครือ฿หญเดຌ 

ดย฿หຌงินสนับสนุนดຌานการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์พืไอชวย฿หຌภาพยนตร์สามารถขຌาถึงกลุมลกูคຌาเดຌอยางทัไวถึงมากขึๅน ละ
ป็นการสงสริมผูຌประกอบการทีไมีความสามารถ฿นการจัดท าภาพยนตร์รืไองถัดเป ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวย
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ผูຌประกอบกิจการรงภาพยนตร์ 

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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กลยุทธ์ทีไ 4.3 สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละการกระจายภาพยนตร์ทางลือก ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 
1 ครงการ ดังนีๅ 

ไ.ใ.แ ครงการศึกษาละจัดตรียมมาตรการทางดຌานภาษีพืไอสนับสนุนรงภาพยนตร์ทางลือกละ VoD 

ศึกษานวทางการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางการงินส าหรับผูຌประกอบการรงภาพยนตร์ทางลือก หรือผูຌประกอบการ 
VoD ทีไสนับสนุนการฉายละผยพรภาพยนตร์เทย ดยศึกษาถึงรูปบบละอัตราการ฿หຌสิทธิประยชน์ทีไมีความหมาะสมตอ
การพัฒนาละขຌาประกอบธุรกิจของผูຌประกอบการราย฿หม  ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดจิิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ส านักงานคณะกรรมกาสงสริมการลงทุน  

กลยุทธ์ทีไ 4.4 สงสริมการกระจายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 1 ครงการ ดังนีๅ 

ไ.ไ.1 ครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ ิBusiness Matchingี ละกิจกรรมน าสนอผลงาน
ภาพยนตร์เทยระหวางผูຌซืๅอ ละผูຌขาย฿นระดับนานาชาติ ิPitchingี 
สนับสนุน฿หຌกิดพบปะระหวางผูຌจัดฉายภาพยนตร์ทีไมีศักยภาพสูงกับกลุมลูกคຌา฿นตางประทศ ทัๅง฿นรูปบบ  

การจับคูทางธุรกิจ ละกิจกรรมการน าสนอขายผลงาน ดยการจัดงานสามารถป็นเปเดຌทัๅงการจัดงาน฿นประทศทีไชิญกลุม
ลูกคຌาปງาหมายขຌามา หรือสนับสนุนทางดຌานงินทุน฿หຌผูຌประกอบการเทยขຌารวมงาน฿นตางประทศ พืไอสรຌางอกาส฿นการ
สรຌางฐานลูกคຌาละสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการ฿หຌสามารถท าธุรกิจรวมกันเดຌ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเป
ดຌวยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงตางประทศ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ประกอบเปดຌวย 6 กลยุทธ์ ซึไงมี
รายละอียดดังตอเปนีๅ 

กลยุทธ์ทีไ 5.แ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ิInfrastructureี ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 ครงการ ดังนีๅ 

5.แ.แ ครงการสนับสนุนสตูดิอถายท าละอุปกรณ์฿หຌชาทีไมาตรฐาน฿นระดับสากล  
สรຌางสตูดิอของหนวยงานภาครัฐทีไมีมาตรฐาน฿นระดับสากลส าหรับการถายท าภาพยนตร์ ดยนຌนการขຌา฿ชຌงาน

ส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพืไออ านวยความสะดวกละลดตຌนทุน฿นการถายท าภาพยนตร์ของ
ผูຌประกอบการเทย รวมถึงกຌปัญหาความเมพียงพอของสตูดิอทีไมีมาตรฐานระดับสากล฿นปัจจุบัน ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

5.1.โ ครงการพัฒนาพืๅนทีไสงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
ก าหนดพืๅนทีไสงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางฉพาะจาะจง พืไอพัฒนาครงสรຌาง  

พืๅนฐานรองรับอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรຌางการรวมตัวของผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไปງาหมาย ละน าเปสูการพัฒนาคลัส
ตอร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นทีไสุด ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
พาณิชย์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

กลยุทธ์ทีไ 5.โ อ านวยความสะดวก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน ิFinancial Resourceี ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 3 

ครงการ ดังนีๅ 

5.โ.แ ครงการสรຌางความรวมมือกับหลงงินทุน฿นภาครัฐ฿นการปลอยงินกูຌดอกบีๅยตไ า 

จรจากับสถาบันการงินภาครัฐ฿นการปลอยงินกูຌดอกบีๅยตไ า฿หຌกผูຌผลิตภาพยนตร์ทีไมีศักยภาพสูงพืไอน างินมา
ลงทุนสรຌางภาพยนตร์ รวมถึงสรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกสถาบันการงินของภาครัฐ฿นการประมินความสีไยงส าหรับการปลอยงินกูຌ
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฿หຌกผูຌประกอบการทีไมาขอกูຌงินพืไอผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการงินภาครัฐทีไกีไยวขຌอง 

5.โ.โ ครงการจัดตัๅงกองทุนพืไอสนับสนุนการพัฒนาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยหนวยงานภาครัฐึ15 

จัดตัๅงกองทุนส าหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นการ฿หຌงินสนับสนุนส าหรับการประกอบกิจการทีไ
กีไยวขຌองกับภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยเมจ ากัดพียงต฿หຌงินทุนทานัๅน ตรวมถึ งการ฿หຌความรูຌดຌานการบริหารจัดการ 

ทางการงินกผูຌประกอบการทีไเดຌรับงินสนับสนุน฿นสวนนีๅอีกดຌวย ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

5.โ.ใ ครงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จกผูຌประกอบการกีไยวกับการระดมทุนผาน Crowdfundingึ 
จัดอบรมพืไอถายทอดความรูຌกีไยวกับการระดม฿นรูปบบ Crowdfunding รวมถึงนวทางการสนอครงการ

พืไอ฿หຌสามารถระดมงินทุนผานชองทาง Crowdfunding ฿หຌเดຌถึงปງาหมายผาน Crowdfunding ทีไมีอยู฿นปัจจุบันทัๅง฿นละ
ตางประทศ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ส านักงาน
สงสริมศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ ผูຌประกอบการ 
Crowdfunding ฿นประทศเทย 

กลยุทธ์ทีไ 5.ใ สนับสนุนการพัฒนาฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม ิDatabase, Knowูhow and Innovationี ดยมี
นวทางการพัฒนาทัๅงหมด 3 ครงการ ดังนีๅ 

5.ใ.แ ครงการจัดตัๅงศูนย์รียนรูຌอัจฉริยะส าหรับผูຌประกอบการ฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ึ 
จัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลอัจฉริยะทีไบริหารจัดการองค์ความรูຌครบวงจร฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ซึไงประกอบเป

ดຌวยการถายทอดองค์ความรูຌ฿นการประกอบธุรกิจละความรูຌทักษะฉพาะส าหรับการประกอบกิจกรรมทีไกีไยวขຌองพืไอป็น  

การรวบรวมองค์ความรูຌ฿หຌป็นระบียบสามารถขຌาถึงเดຌงาย ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กองกิจการภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ตางประทศ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

5.ใ.โ ครงการบูรณาการฐานขຌอมูลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
รวบรวมขຌอมูลของหนวยงานภาครัฐตละหงทัๅงจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง 

การทองทีไยวละกีฬา รวมถึงภาคอกชนละสมาคมทีไกีไยวขຌองภาย฿ตຌรูปบบขຌอมูล ิTemplateี ทีไผูຌ฿ชຌทัๅงภาครัฐละ
ภาคอกชนสามารถน าขຌอมูลเป฿ชຌตอเดຌงาย ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการทองทีไยวละกฬีา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

5.ใ.ใ ครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ละสรຌางนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  
สรຌางความรวมมือระหวางประทศ฿นการวิจัย พัฒนา ละสรຌางนวัตกรรมผานทางการจัดงานประชุมละสวนา

ทางวิชาการทัๅง฿นระดับชาติ ละระดับนานาชาติ ตลอดจน฿หຌงินสนับสนุนการวิจัยทีไกีไยวขຌองกับนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยส านักงานนวัตกรรมหงชาติ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
หงชาติ 

กลยุทธ์ทีไ 5.ไ พัฒนากฎหมาย฿หຌมีความครอบคลุมละมีมาตรฐานยิไงขึๅน ิRegulationี ดยมีนวทางการพัฒนาทัๅงหมด 2 
ครงการ ดังนีๅ 

  

                                                 
ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 
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5.ไ.1 ครงการศึกษาละพัฒนากฎหมาย฿หຌหมาะสมกับบริบทการปลีไยนปลงปัจจุบัน 

ศึกษาละทบทวนพระราชบัญญัติภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทยละกฎหมายลูก฿หຌมีความสอดคลຌองกับ
การพัฒนาทางดຌานทคนลยีทีไปลีไยนปลงเปชน กฎหมายยังจ ากัดความภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นรูปบบของวัสดุอยู ต฿น
ปัจจุบันภาพยนตร์ละวีดิทัศน์มักถูกบันทึก฿นรูปบบอกสารอิลใกทรอนิกส์฿นระบบซึไงเมเดຌป็นวัสดุ ดยหนวยงานทีไ
รับผิดชอบประกอบเปดຌวยกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานกฤษฎีกา กระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ  

5.ไ.2 ครงการศึกษาละพัฒนากฎหมายการจัดรตติๅง฿หຌมีประสิทธิภาพละมีความครอบคลุมละมาตรฐาน 

ศึกษาละทบทวนนวทางการควบคุมละจัดล าดับรตติๅงผานสืไอตางโ วามีความปຂดกวຌางพียงพอหรือเมมืไอ
ปรียบทียบกับตางชาติ รวมถึงศึกษานวทางการพัฒนากฎหมายการจัดรตติๅง฿หຌครอบคลมุชองทางการฉาย฿หมชน ผานทาง
ซชียลมีดีย หรืออปพลิคชัไน฿นทรศัพท์มือถือ พืไอ฿หຌครอบคลุมรูปบบการจัดฉายภาพยนตร์฿นปัจจุบันทีไปลีไยนปลงเป
ตามทคนลยีทีไพัฒนาขึๅนอยางตอนืไอง ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 

กลยุทธ์ทีไ 5.5 สงสริมการปกปງองละคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา ิ Intellectual Property Protectionี ดยมีนวทาง 
การพฒันาทัๅงหมด 3 ครงการ ดังนีๅ 

5.5.แ ครงการพัฒนามาตรการ กฎระบียบละบุคลากรทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿นการปราบปรามการละมิดลิขสิทธิ์ ฿หຌ
สามารถบังคับ฿ชຌกฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพึ16 

ศึกษานวทางการกຌเขปัญหาการละมิดลิขสิทธ์ิอยางถาวร ดยศึกษาครอบคลุมทัๅง฿นชิงกฎหมายละการบังคับ
฿ชຌ การพัฒนาบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการปราบปราม฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จละทักษะทีไหมาะสมกับทคนลยีการละมิด
ลิขสิทธิ์ทีไพัฒนาอยางตอนืไอง ตลอดจนชีๅนะนวทางการจัดการปัญหาการถูกละมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์฿หຌกผูຌประกอบการ 
ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยส านักงานต ารวจหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์หงชาติ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

5.5.โ ครงการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ Postูproduction ฿ชຌ software ทีไถูกกฎหมาย 

รณรงค์฿หຌผูຌประกอบการ Postูproduction ฿ชຌซอฟต์วร์ทีไถูกกฎหมาย฿นการสรຌางสรรค์งาน ตลอดจนจัดตรียม
สถานทีไละซอฟต์วร์ถูกกฎหมาย฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌลอง฿ชຌส าหรับการท างาน฿นบืๅ องตຌน พืไอสรຌาง
มาตรฐานของ Postูproduction ฿นประทศเทย฿หຌเดຌรับการยอมรับ฿นวทีสากล ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวย
ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดจิิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม 

5.5.ใ ครงการสงสริม฿หຌประชาชนมีจิตส านึก฿นการบริภคสินคຌาทีไถูกลิขสิทธิ์ึ 
จัดท าครงการอบรมละสืไอประชาสัมพันธ์฿นการปลูกฝังจิตส านึกละความขຌา฿จทีไถูกตຌองส าหรับการบริภคสืไอ

ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ตลอดจนปลูกฝัง฿หຌประชาชนตระหนักถึงผลสียทีไจะตามมาจากการรับชมภาพยนตร์ละมิดลิขสิทธิ์
อยางตอนืไอง ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบประกอบเปดຌวยส านักงานต ารวจหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
หงชาติ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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กลยุทธ์ทีไ 5.ๆ ปรับปรุงครงสรຌางละบทบาทหนวยงานภาครัฐ ิ Institutionalize Responsible Governmentี ดยมีนว
ทางการพัฒนาทัๅงหมด 1 ครงการ ดังนีๅ 

5.ๆ.แ ครงการศึกษาครงสรຌางละบทบาทของหนวยงาน฿นการขับคลืไอนอุตสาหกรรมอยางครบวงจรึ 17 

ศึกษาครงสรຌางละบทบาทของหนวยงานกลางทีไรับผิดชอบการขับคลืไอนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
พืไอน าเปสูการจัดตัๅงหนวยงานอยางป็นรูปธรรมซึไงตຌองมีการด านินงานทีไสามารถประสานงานกับหนวยงานภาครัฐทีไ
รับผิดชอบอยูดิม ตลอดจนรวมพัฒนากับภาคอกชนละภาคการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยหนวยงานทีไรับผิดชอบ
ประกอบเปดຌวยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 

 

8.2.4 กรอบระยะวลาการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิRoadmapี 

ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศบง
ชวงระยะวลาของการด านินงานครงการป็น ใ ชวงดຌวยกัน เดຌก ครงการระยะสัๅน ซึไง฿ชຌระยะวลาด านินครงการเมกิน 
แ ป ครงการระยะกลาง ซึไง฿ชຌระยะวลาด านินครงการ โ ู ใ ป ละครงการระยะยาวซึไง฿ชຌระยะวลาด านินครงการ ไ ู 
5 ป ดยสรุปกรอบระยะวลาการด านินงานของตละครงการเดຌดังตารางตอเปนีๅ 

ตารางทีไ 13 กรอบระยะวลาการด านินงานของตละครงการ 
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ระยะสัๅน ระยะกลาง ระยะยาว
1 ปี 2 – 3 ปี 4 – 5 ปี

1.1.1 ครงการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางสรรค์ภาพยนตร์รวมกับ
สถาบันการศึกษาละสถาบันวิชาชีพ

1.1.2 ครงการอบรมบุคลากรอาชีพดຌานการพัฒนาภาพยนตร์฿หຌมี
ความชีไยวชาญ฿นการขียนบทละถายท าภาพยนตร์

1.1.3 ครงการสนบัสนนุทุนการศึกษาส าหรับการสรຌางสรรค์
ภาพยนตร์กบุคลากรพืไอขຌารับการอบรมทัๅง฿นละตางประทศ

1.2.1 ครงการสนบัสนนุการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ (Business 

Matching) ระหวางผูຌประกอบการ SME ละกลุมลูกคຌาป้าหมาย

1.2.2 ครงการจัดการขงขันละการประกวดภาพยนตร์*

1.3.1 ครงการศึกษาละก าหนดนวทางการสนับสนุน 
(Incentives) การผลิตภาพยนตร์รวมกับตางประทศ*

1.3.2 ครงการจรจาพืไอจัดท าความรวมมือกับประทศป้าหมาย฿น
การผลิตภาพยนตร์

1.3 สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์รวมกับ
ตางประทศ (International  Co-production)

กลยุทธ์ ครงการส าคัญ (Flagship Project)

ยุทธศาสตร์ทีไ 1: ยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์เทย฿หຌสามารถขงขันเดຌ฿นระดับภูมิภาคอยางยัไงยืน

1.1 พัฒนาศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์ของบุคลากรเทย

1.2 พัฒนาชองทางละวที฿นการสดงผลงาน
ส าหรับผูຌประกอบการ SMEs

1.4 สรຌางความหลากหลายทางนืๅอหาละความ
ป็นอกลักษณ์ของภาพยนตร์เทย

1.4.1 ครงการสนบัสนนุงินทุนส าหรับการพัฒนาภาพยนตร์฿นนว
ตางๆ ทีไหลากหลาย
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2.1.1 ครงการอบรมบุคลากรพืไอสรຌางทักษะ฿นการสนบัสนนุกอง
ถายท าภาพยนตร์ตางประทศ

2.1.2 ครงการจัดหาอุปกรณ์ถายท าภาพยนตร์เวຌ฿หຌชาพืไอการถาย
ท าภาพยนตร์ละวีดิทัศน฿์นประทศเทย

2.2.1 ครงการประชาสัมพันธ์การถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย฿น
งานทศกาลภาพยนตร์

2.2.2 ครงการประสานความรวมมือกับสถานทูตเทยละส านกังาน
กระทรวงพาณิชย์฿นตางประทศพืไอประชาสัมพันธ์การถายท า
ภาพยนตร์฿นประทศเทย

3.1.1 ครงการพัฒนาหลักสูตรการสรຌางสรรค์ทคนคิพิศษละการ฿ชຌ
ปรกรมส าหรับ Post-Production รวมกับสถาบันการศึกษาละ
สถาบันวิชาชีพ

3.1.2 ครงการอบรมบุคลากรอาชีพดຌานการสรຌางสรรค์ทคนคิพิศษ
ละการ฿ชຌปรกรมส าหรับ Post-Production

3.1.3 ครงการสนบัสนนุทุนการศึกษากบุคลากรพืไอขຌารับการ
อบรมทัๅง฿นละตางประทศ – กิจกรรมหลังการถายท าภาพยนตร์

3.1.4 ครงการสงสริมการผลิตผานการประกวดการออกบบทคนคิ
พิศษ

3.2.1 ครงการสนับสนุนการสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการ
 Post-production ฿นเทยละกลุมลูกคຌาตางประทศผานงาน
ทศกาลภาพยนตร์*

3.2.2 ครงการสนบัสนนุการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ (Business 

Matching) ละกิจกรรมน าสนอผลงานระหวางผูຌซืๅอ ละผูຌขาย฿น
ระดับนานาชาติ (Pitching)

3.3 สริมสรຌางความชืไอมยงระหวาง
ผูຌประกอบการ Post Production

3.3.1 ครงการสรຌางครือขายระหวางผูຌประกอบการกิจกรรมหลัง
การถายท าภาพยนตร์฿นประทศพืไอสรຌางมาตรฐานของงานละ
ราคา*

3.4 สงสริมการท า Post-Production ฿นเทยดຌวย
สิทธิประยชน์ทางการงิน

3.4.1 ครงการจัดท าสิทธิประยชน์ทางการงินส าหรับกิจกรรม 
Post-production ฿นประทศเทย*

4.1.1 ครงการสงสริมการจัดหาพืๅนทีไฉายนอกจากรงภาพยนตร์ทัไวเป
 ทีไสามารถขຌาถึงประชาชนทุกกลุมอายุละสถานทีไ

4.1.2 ครงการจัดวทีวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์ทัๅงออนเลน์ละ
ออฟเลน์

4.1.3 ครงการสนบัสนนุการจัดตัๅงพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ หรือ
นทิรรศการดຌานภาพยนตร์

ยุทธศาสตร์ทีไ 3: สริมสรຌางศักยภาพของผูຌประกอบการสูการป็นผูຌน าการ฿หຌบริการ Post Production

3.1 พัฒนาบุคลากร Post-production ฿หຌมีความ
ชีไยวชาญหมาะสม

3.2 สนับสนุนการสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิต
ภาพยนตร์฿นตางประทศ

ยุทธศาสตร์ทีไ 2: พัฒนาเปสูสถานทีไถายท าภาพยนตร์ครบวงจรระดับลก

2.1 พัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนับสนุนกองถาย
ภาพยนตร์ตางประทศ

2.2 ประชาสัมพันธ์ชิงรุก฿นการถายท าภาพยนตร์฿น
เทย

2.3 ยกระดับศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ฿นการ
ถายท าภาพยนตร์ตางประทศ

2.3.1 ครงการจัดตัๅงศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ (One-stop 

service) ส าหรับการถายท าภาพยนตร์ตางชาติ฿นประทศเทย 
ดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง*

ยุทธศาสตร์ทีไ 4: สนับสนุนการฉายละกระจายภาพยนตร์เทยอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน

4.1 พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิ
ทัศน์฿นประทศเทย
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ึครงการส าคัญซึไงควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดท ากอน 

4.2.1 ครงการพัฒนาความรวมมือระหวางผูຌประกอบการ VoD ละ
ผูຌผลิตภาพยนตร์เทย

4.2.2 ครงการพัฒนา Platform ฿นการรับชมภาพยนตร์ออนเลน์
ของหนวยงานภาครัฐรูปบบรับชมฟรี/คิดคา฿ชຌจาย*

4.2.3 ครงการสนบัสนนุงินทุนส าหรับการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

4.3 สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละ
การกระจายภาพยนตร์ทางลือก

4.3.1 ครงการศึกษาละจัดตรียมมาตรการทางดຌานภาษีพืไอ
สนบัสนนุรงภาพยนตร์ทางลือกละ VoD

5.1.1 ครงการสนบัสนนุสตูดิอถายท าละอุปกรณ์฿หຌชาทีไมาตรฐาน
฿นระดับสากล ละ SME สามารถขຌาถึงเดຌ

5.1.2 ครงการพัฒนาพืๅนทีไสงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

5.2.1 ครงการสรຌางความรวมมือกับหลงงินทุน฿นภาครัฐ฿นการ
ปลอยงินกูຌดอกบีๅยตไ า

5.2.2 ครงการจัดตัๅงกองทุนพืไอสนับสนุนการพัฒนาภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ดยหนวยงานภาครัฐ*

5.2.3 ครงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จกผูຌประกอบการกีไยวกับ
การระดมทุนผาน Crowdfunding*

5.3.1 ครงการจัดตัๅงศูนย์รียนรูຌอัจฉริยะส าหรับผูຌประกอบการ฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์*

5.3.2 ครงการบูรณาการฐานขຌอมูลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์

5.3.3 ครงการสนบัสนนุการวิจัย พัฒนา ละสรຌางนวัตกรรม฿น
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์

5.4.1 ครงการศึกษาละพัฒนากฎหมาย฿หຌหมาะสมกับบริบทการ
ปลีไยนปลงปัจจุบัน

5.5.1 ครงการพัฒนามาตรการ กฎระบียบละบุคลากรทีไมีสวน
กีไยวขຌอง฿นการปราบปรามการละมิดลิขสิทธ์ิ ฿หຌสามารถบังคับ฿ชຌ
กฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ*

5.5.2 ครงการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ Post-production ฿ชຌ 
software ทีไถูกกฎหมาย

5.6 ปรับปรุงครงสรຌางละบทบาทหนวยงาน
ภาครัฐ (Institutionalize Responsible 

Government)

5.6.1 ครงการศึกษาครงสรຌางละบทบาทของหนวยงาน฿นการ
ขับคลืไอนอุตสาหกรรมอยางครบวงจร*

ยุทธศาสตร์ทีไ 5: พัฒนาศักยภาพพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์

5.1 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน (Infrastructure)

5.2 อ านวยความสะดวก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 
(Financial Resource)

5.3 สนับสนุนการพัฒนาฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ 
ละนวัตกรรม (Database, Know-how and 

Innovation)

4.2 สนับสนุนการกระจายละฉายภาพยนตร์ทีไผลิต
ดยผูຌประกอบการ SMEs

4.4 สงสริมการกระจายภาพยนตร์เทยเปยัง
ตางประทศ

4.4.1 ครงการสนบัสนนุการจัดกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ (Business 

Matching) ละกิจกรรมน าสนอผลงานภาพยนตร์เทยระหวางผูຌซืๅอ 
ละผูຌขาย฿นระดับนานาชาติ (Pitching)

5.4 พัฒนากฎหมาย฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 5.4.2 ครงการศึกษาละพัฒนากฎหมายการจัดรตติๅง฿หຌมี

ประสิทธิภาพละมีความครอบคลุมละมาตรฐานมากขึๅน

5.5 การปราบปรามการละมิดลิขสิทธ์ิ 
(Regulation and Piracy Suppression

5.5.3 ครงการสงสริม฿หຌประชาชนมีจิตส านึก฿นการบริภคสินคຌา
ทีไถูกลิขสิทธ์ิ*
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8.ใ ความชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนต ร์ละวีดิทัศน์กับ
ยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี 

 

จากการทีไรัฐบาลเทยมีความประสงค์ทีไจะสงสริมละผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของเทย ฿หຌป็น
อุตสาหกรรมหลัก฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม กระทรวงวัฒนธรรมจึงเดຌมีการจัดท าผนยุทธศาสตร์การสงสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ ระหวาง ปพ.ศ. โ5ๆเ ถึง พ.ศ. โ5ๆไ การศึกษา฿นครัๅงนีๅจึงเดຌท า 

การรวบรวมขຌอมูลละผลการศึกษา ละจัดท าผนยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมีความสอดคลຌอง
ละชืไอมยงกับผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ ดยจะระบุความชืไอมยง
ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ กับผนยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ตามรายประดในยุทธศาสตร์ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์
หงชาติ ระยะทีไ ใ มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนาบุคลากร฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿หຌมีความป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มุงนຌน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ฿หຌมีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับสากล ดยยุทธศาสตร์ทีไ แ 
฿นผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มีความชืไอมยง฿นระดับกลยุทธ์กับผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดังตอเปนีๅ 

- กลยุทธ์ทีไ 1.1 พัฒนาศักยภาพ฿นการผลิตภาพยนตร์ละวดีิทัศน์ของบุคลากรเทย 

- กลยุทธ์ทีไ 2.1 พัฒนาบุคลากรละอุปกรณ์สนบัสนุนกองถายภาพยนตร์ตางประทศ 

- กลยุทธ์ทีไ 3.1 พัฒนาบุคลากร Postูproduction ฿หຌมคีวามชีไยวชาญละหมาะสม  
- กลยุทธ์ทีไ ไ.แ พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 

- กลยุทธ์ทีไ 5.แ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สงสรมิละพัฒนาตลาดภาพยนตร์ละวีดิทัศนเ์ทย 

 ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ ป็น 

การมุงนຌนการพัฒนาตลาดภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ทัๅง฿นประทศละตางประทศ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 2 ฿นผนยุทธศาสตร์ 
การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มีความชืไอมยง฿นระดับกลยุทธ์กับผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดังตอเปนีๅ 

- กลยุทธ์ทีไ 1.2 พัฒนาชองทางละวที฿นการสดงผลงานส าหรับผูຌประกอบการ SME 

- กลยุทธ์ทีไ 4.1 พัฒนาผูຌชมละตลาดของภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นประทศเทย 

- กลยุทธ์ทีไ 4.2 สนับสนุนการกระจายละฉายภาพยนตร์ทีไผลิตดยผูຌประกอบการ SME  
- กลยุทธ์ทีไ 4.3 สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละการกระจายภาพยนตร์ทางลือก 

- กลยุทธ์ทีไ 4.4 สงสริมการกระจายภาพยนตร์เทยเปยังตางประทศ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สงสรมิการปกปງองคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์ละวีดิทัศน ์

 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มุงนຌน 

การ฿หຌความส าคัญกปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์์฿นประทศ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 3 ฿นผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรม
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ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มีความชืไอมยง฿นระดับกลยุทธ์กับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดังตอเปนีๅ 

- กลยุทธ์ทีไ 5.5 สงสริมการปกปງองละคุຌมครองทรัพย์สินทางปญัญา  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสรมิความรวมมือ฿นการลงทุนระหวางประทศ รวมถึงธุรกิจถายท าภาพยนตร์฿นประทศเทย 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ ป็น 

การสงสริมการรวมลงทุนผลิตภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ระหวางประทศ ละการสงสริม฿หຌตางชาติขຌามาผลิตภาพยนตร์ละวดีิ
ทัศน์฿นประทศเทยดยการจัดประชาสัมพันธ์ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 4 ฿นผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มีความชืไอมยง฿นระดับกลยุทธ์กับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ดังตอเปนีๅ 

- กลยุทธ์ทีไ 1.3 สนับสนุนการผลติภาพยนตร์รวมกับตางประทศ  
- กลยุทธ์ทีไ 2.2 พัฒนาภาพลักษณ์ละประชาสัมพันธ์ชิงรุก฿นการถายท าภาพยนตร์฿นเทย 

- กลยุทธ์ทีไ 2.3 ยกระดับศูนย์บริการจุดดียวบใดสรใจ฿นการถายท าภาพยนตร์ตางประทศ 

- กลยุทธ์ทีไ 3.2 สนับสนุนการสรຌางครือขายธุรกิจกับผูຌผลิตภาพยนตร฿์นตางประทศ 

- กลยุทธ์ทีไ 5.4 พัฒนากฎหมาย฿หຌมคีวามครอบคลุมละมมีาตรฐานยิไงขึๅน  

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวดีิทัศน ์

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ของผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ มุงนຌน  

การปรับครงสรຌางการบริหารจัดการละบทบาทของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลภาพยนตร์ละวีดิทัศน์  
การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ละการสงสริมศักยภาพ฿นการขงขัน฿หຌขงขัน
เดຌกับตางประทศ ดยยุทธศาสตร์ทีไ 5 ฿นผนยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์หงชาติ ระยะทีไ ใ 
มีความชืไอมยง฿นระดับกลยุทธ์กับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์ ดังตอเปนีๅ 

- กลยุทธ์ทีไ 1.4 สรຌางความหลากหลายทางนืๅอหาละความป็นอกลกัษณ์ของภาพยนตรเ์ทย 

- กลยุทธ์ทีไ 3.3 สริมสรຌางความชืไอมยงระหวางผูຌประกอบการ Post Production 

- กลยุทธ์ทีไ 4.3 สงสริมละสนับสนุนธุรกิจรงภาพยนตร์ละการกระจายภาพยนตร์ทางลือก 

- กลยุทธ์ทีไ 5.1 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 

- กลยุทธ์ทีไ 5.2 อ านวยความสะดวก฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 

- กลยุทธ์ทีไ 5.3 สนับสนุนการพัฒนาฐานขຌอมูล องค์ความรูຌ ละนวัตกรรม 

- กลยุทธ์ทีไ 5.6 ปรับปรุงครงสรຌางละบทบาทหนวยงานภาครัฐ  
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ผนภาพทีไ 25 ความชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์กับยุทธศาสตร์การสงสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 
ระยะทีไ ใ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี 
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8.4 ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสาขาภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ 

จากการรวบรวม วิคราะห์ขຌอมูล ละจัดท าผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการพืไอสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดังรายละอียดขຌางตຌนนัๅน ป็นพียงหลักการละนวทาง฿น 

การสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หากต฿นการขับคลืไอนผนดังกลาวเปสูการปฏิบัติ฿หຌหในผล
อยางป็นรูปธรรมนัๅนจ าป็นตຌองอาศัยมีการด านินทีไความชัดจนละบูรณาการรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางจริงจังละชัดจน ดยมีนวทางการด านินนยบาย 2 สวนหลักทีไชวย฿หຌยุทธศาสตร์ 
ละผนปฏิบัติการพืไอสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ เดຌก  
1ี การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางบูรณาการ ละ 2ี กลเกการด านินงานละขับคลืไอนผน ดยมี
รายละอียดขຌอสนอนะชิงนยบาย พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองตางโ เดຌน าเปด านินการ ดังนีๅ 

8.4.1 ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางบูรณาการ 
การพัฒนาอยางบูรณาการพืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนอยางป็นรูปธรรมจากทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองมีความส าคัญละ

สามารถชวย฿หຌกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางมีประสิทธิภาพ ดยนวทาง฿นการพัฒนาอยางบูรณา
การนัๅนบงออกป็น 2 สวนเดຌก การบูรณาการการพัฒนาภาย฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิIntraูIndustry 

Integrationี ละการบูรณาการการพัฒนาระหวางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ละอุตสาหกรรมอืไนโ ิInterู
Industry Integrationี 

1ี การบูรณาการการพัฒนาภาย฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ิ IntraูIndustry Integrationี จาก
ยุทธศาสตร์การสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ซึไงป็น  

การก าหนดการพัฒนา฿นตละกิจกรรมเดຌก ขัๅนตอนกอนการผลิตภาพยนตร์ ิPreูProductionี ขัๅนตอนการผลิตภาพยนตร์ 
ิProductionี ขัๅนตอนหลังการผลิตภาพยนตร์ ิPostูProductionี ละ ขัๅนตอนการกระจายละจัดจ าหนายภาพยนตร์ละ
วีดิทัศน์ ิDistribution and Exhibitionี อยางป็นอกทศ อยางกใดี การพัฒนาดยนຌนฉพาะกิจกรรม฿ดกิจกรรมหนึไงอาจจะ
ประสบกับปัญหาความเมตอนืไอง฿นการพัฒนาเดຌ ละอาจจะเมสงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอยางป็นรูปธรรมทาทีไควร ชน 
หาก฿หຌงินทุนสนับสนุนการขียนบทภาพยนตร์฿นขัๅนตอนของ PreูProduction ตกลับเมมีการสนับสนุนอยางตอนืไอง฿น 

การน าบทภาพยนตร์เปผลติตอ฿นสวนของ Production ละ PostูProduction หรือหาชองทางการฉาย฿นสวน Distribution 

and Exhibition ลຌว บทภาพยนตร์ทีไ฿หຌงินทุนสนุบสนุน฿นการพัฒนากใจะขาดการพัฒนาตอยอด เมสามารถสรຌางคุณคาทัๅง฿น
ชิงศิลปะละพาณิชย์กอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์เดຌ 

ดังนัๅน พืไอ฿หຌการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาละด านินครงการป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ การสรຌางความชืไอมยง฿นตละกิจกรรมทางศรษฐกิจจึงมีความส าคัญอยางยิไงทัๅงส าหรับการชืไอมยงระหวาง
กิจกรรมตละสวน ตลอดจนก าหนดทิศทางการพัฒนา฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกันระหวางกิจกรรมทางศรษฐกิจ฿นตละสวน
ชนดียวกัน หนวยงานหรือองค์กรทีไมีสวนกีไยวขຌองควรทีไจะขຌามาก าหนดนยบาย฿นการสนับสนุนตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ า
อยางบูรณาการละสอดคลຌองกัน 

 

2ี การบูรณาการการพัฒนาระหวางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ละอุตสาหกรรมอืไนโ ิ InterูIndustry 

Integrationี อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ป็นอุตสาหกรรมนืๅอหา ิContent Industryี ซึไงสามารถ฿ชຌสืไอสาร
ขຌอความหรือสารอืไนโ ทีไผูຌผลิตภาพยนตร์ตຌองการถายทอดเปยังผูຌรับชมผานสืไอภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ ตลอดจนสามารถ฿ชຌป็น
อ านาจออน ิSoft Powerี ฿นการผยพรขนมธรรมนียม ประพณี วัฒนธรรม กระบวนการคิด ละอัตลักษณ์อืไนโ ทีไ
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สามารถสดงถึงความป็นเทยเดຌ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์จึงมีศักยภาพ฿นการพัฒนารวมกับอุตสาหกรรมอืไนโ พืไอ
฿ชຌ฿นการประชาสัมพันธ์จุดขใงละอกลักษณ์ความป็นเทยอยางบูรณาการเดຌ ชน อาหารเทย ศิลปวัฒนธรรม สถานทีไ
ทองทีไยว ดยประทศเทยสามารถน าอัตลักษณ์ความป็นเทยทีไมีความดดดนมาป็นพัฒนาป็นนืๅอหาหลักส าหรับภาพยนตร์
฿นการผยพรเปยังตางประทศเดຌ ดยการน าสนอความป็นเทยผานภาพยนตร์นีๅจะสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นผลิตภณัฑ์ละ
บริการของประทศเทย฿หຌกชาวตางชาติเดຌ ซึไงสามารถน าเปสูการสงออกสินคຌาเทย ละตอยอดเปถึง การพัฒนาสถานทีไ
ทองทีไยว ละการทองทีไยวชิงประสบการณ์ ิExperiential Travelี พืไอสัมผัสประสบการณ์ตามนืๅอหา฿นภาพยนตร์ 

ดังนัๅน การน านืๅอหาทีไประทศเทยมีอกลักษณ์฿นการพัฒนาภาพยนตร์นัๅนจะสามารถชวย฿หຌอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ละวีดิทัศน์มีนืๅอหาทีไมีอกลักษณ์ทีไตกตางกับประทศอืไน ละยังสามารถประชาสัมพันธ์ละผยพรสินคຌาละบริการของ
ประทศเทยทีไนาสน฿จเดຌ ตลอดจนยังสามารถ฿หຌผูຌผลิตละพัฒนาภาพยนตร์สามารถหาผูຌสนับสนุนทางการงินเดຌงายขึๅน ดย
สามารถของินทุน฿นรูปบบการฆษณาจากทัๅงหนวยงานภาครัฐทีไรับผิดชอบการทองทีไยว หรือสินคຌาทีไกีไยวขຌอง ชน ททท. 
หรือภาคอกชนทีไตຌองการ฿ชຌภาพยนตร์พืไอป็นสืไอ฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาของตนอง 

8.4.2 ขຌอสนอนะดຌานกลเกการด านินงานละขับคลืไอนผน 

นอกหนือเปจากการสนับสนุน฿หຌกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยางบูรณาการลຌว  
การด านินงานละขับคลืไอนผนตางโ ยังจ าป็นตຌองมีกลเกการด านินงานละขับคลืไอนผนงาน฿หຌประสบความส ารใจ 
สามารถน าผนงานทีไก าหนดเวຌ ปลงเปสูการปฏิบัติ฿หຌกิดผลอยางทຌจริงเดຌ ซึไงประกอบเปดຌวยนวทาง฿นการพัฒนากลเก
การขับคลืไอน 2 สวนหลัก คือ 1ี การก าหนดผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยภาพรวม 
ละ 2ี การสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ระหวางภาครัฐ ภาคอกชนละภาคการศึกษา 

1ี การก าหนดผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยภาพรวม ิResponsible 

Personี ฿นปัจจุบันประทศเทยมีหนวยงานทีไรับผิดชอบการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์อยูหลาย
หนวยงานชน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการทองทีไยวละกีฬาซึไงมีภารกิจกีไยวขຌองกับการพัฒนา฿น
อุตสาหกรรมทีไตกตางกัน ตอยางเรกใดี การทีไมีหนวยงานขຌามามีสวนรวมจ านวนมากสงผล฿หຌกิดการพัฒนาทีไกระจัด
กระจาย ตละหนวยงานมีนวทางการพัฒนาละภารกิจของตัวอง กระทรวงวัฒนธรรมนຌนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿นชิงศิลปะ กระทรวงการทองทีไยวละกีฬานຌนการถายท าภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์ตางประทศ 
ละสงสริมการทองทีไยว สวนกระทรวงพาณิชย์ขับคลืไอนกิจกรรมทางศรษฐกิจดยรวมของประทศ เมเดຌนຌนการพัฒนา
ฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ สงผล฿หຌประทศเทยขาดจຌาภาพทีไรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมนีๅดยตรง 

ดังนัๅน ประทศเทยจึงควรการก าหนดผูຌมีสวนรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ดยตรงพืไอ
ภารกิจฉพาะส าหรับอุตสาหกรรมละรับผิดชอบอัตราการติบตของอุตสาหกรรม การตัๅงหนวยงานสามารถก าหนดปງาหมาย
การพัฒนาทีไมีความชัดจนมายิไงขึๅน ตลอดจนงายตอการชีๅวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ดยการจัดตัๅงหนวยงาน
฿หม฿นสวนนีๅควรป็นหนวยงานภาครัฐทีไมีครงสรຌางป็นองค์กรมหาชนซึไงมีความยืดหยุน฿นกระบวนการท างาน รวมถึง
กระบวนการบิกจายงบประมาณ หมาะสมกับการขับคลืไอนอุตสาหกรรมละมีความคลองตัวมากกวา  

 

2ี การสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ระหวางภาครัฐ ภาคอกชนละภาค
การศึกษา ิIndustry Collaborationี ถึงมຌวาหนวยงานภาครัฐจะป็นหนวยงานหลักทีไท าหนຌาทีไขับคลืไอนละสนับสนุน
การพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์ของประทศเทย ตการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์฿หຌเดຌ
อยางยัไงยืนนัๅนตຌองอาศยัความรวมมือจากทุกภาคสวนเม฿ชฉพาะหนวยงานภาครัฐตอยางดยีวทานัๅน ตยังรวมถึงหนวยงาน
ภาคอกชนละภาคการศึกษาอีกดຌวย ดยภาคอกชนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นการประกอบกิจกรรมทางศรษฐกิจ ละ  



รายงานฉบับสมบูรณ์ ครงการจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ราย
สาขา: สาขาภาพยนตร์ละวีดิทศัน์ ิFilmี  
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การด านินธุรกิจมากกวา สวนภาคการศึกษามีบทบาท฿นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ละงานวิจัยละพัฒนาพืไอสงสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรม฿นระยะยาว  
ดังนัๅน ส าหรับการน าผนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละวีดิทัศน์เปสูการปฏิบัตินัๅน จึงจ าป็นตຌองมี  

ความรวมมือระหวางผูຌมีสวนกีไยวขຌองทุกฝຆาย฿นการขับคลืไอนผน พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางป็นรูปธรรมละครอบคลุม฿น
ทุกมิติทีไมีความจ าป็นเดຌอยางยัไงยืน ภาย฿ตຌนวคิดหลักคือ การ฿ชຌ องค์ความรูຌละความรวมมือจากภาคอกชน ละ
มหาวิทยาลัย฿นการยกระดับความสามารถ฿นการขงขัน ภาย฿ตຌการสนับสนุนละอ านวยความสะดวกจากหนวยงานภาครัฐ 

 




