สาขาบริการโสตทัศน
1. ลักษณะทั่วไป/ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการโสตทัศนเปนกิจกรรมยอยภายใตบริการสาขาการสื่อสาร (Communication Services)
ซึ่งองคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจาจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดบริการ
โดยใหมีความสอดคลองกับที่สหประชาชาติกําหนดไวใน Provisional Central Product Classification
(CPC1) ทั้งนี้ ธุรกิจโสตทัศนจะถูกกํากับดวย CPC หมวด 96 และ 75 ซึ่งประกอบดวยธุรกิจยอยจํานวนมาก ทั้ง
ผูผลิต ผูจําหนาย และผูสงสัญญาณสื่อโสตทัศน โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายภาพยนตรและวิดีโอ (Motion picture and video tape production
and distribution services : CPC 9611)
(1) promotion of advertising services (CPC 96111)
(2) motion picture or video tape production services (CPC 96112)
(3) motion picture or video tape distribution services (CPC 96113)
(4) other services in connection with motion picture and video tape
production and distribution (CPC 96114)
2. ธุรกิจการฉายภาพยนตร (Motion picture projection services : CPC 9612)
(1) motion picture projection services (CPC 96121)
(2) video tape projection services (CPC 96122)
3. ธุรกิจดานรายการวิทยุและโทรทัศน (Radio and television services : CPC 9613)
(1) radio services (CPC 96131)
(2) television services (CPC 96132)
(3) combined programme making and broadcasting services (CPC 96133)
4. ธุรกิจการสงสัญญาณออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน (Programme transmission services :
CPC 7524)
(1) television broadcast transmission services (CPC 75241)
(2) radio broadcast transmission services (CPC 75242)
5. ธุรกิจบันทึกเสียง (Sound recording)
6. อื่นๆ

ธุรกิจบริการโสตทัศนเปนธุรกิจที่พึ่งพาและสนับสนุนธุรกิจบริการสาขาอื่นๆ เปนอยางมาก ไมวาจะ
เปนธุรกิจบริการโทรคมนาคม ทองเที่ยว นันทนาการ การศึกษา และบริการคอมพิวเตอร (ซอฟทแวร) โดย
ครอบคลุมตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า และมีสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นแกภาคการ
ผลิ ตและภาคบริ การอย า งเป นรู ป ธรรม อี กทั้งมีอัตราการเติบ โตคอนขางสู งเมื่อเทียบกับธุร กิจ บริการอื่น ๆ
1

ปจจุบันยังไมสามารถตกลงกรอบคํานิยามและขอบเขตของกิจกรรมภายใตบริการสาขาโสตทัศนที่ชัดเจน เนื่องจาก (1) กิจกรรมของธุรกิจโสตทัศน
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เอกสารของสหประชาชาติที่ใชอางอิงเริ่มไมทันสมัยเนื่องจากใชงานมานาน สงผลใหมีบาง
ประเทศใชนิยามที่กําหนดขึ้นเอง

๒

โดยรวม
ถึ งแม การจั ดเก็ บ ข อ มู ล ทางสถิ ติของการคาบริ การสาขาโสตทัศนทํ าได คอนข างยากกว าสาขาอื่ น
เนื่องจากมีความหลากหลายในลักษณะของขอมูล แตกรมการทองเที่ยวไดพยายามเก็บรวบรวมสถิติมูลคาการ
สงออก-นําเขาบริการของประเทศสมาชิกที่พอจะแสดงใหเห็นภาพอุตสาหกรรมตาง ๆ ของโลกได โดยในสวน
ของอุตสาหกรรมโสตทัศน (ตารางที่ 1) พบวา จํานวนภาพยนตรและมูลคาการคาระหวางประเทศในสาขา
บริการโสตทัศนและสาขาที่เกี่ยวของของประเทศผูสงออก/นําเขาที่สําคัญ ในป 2559 – 2560 โดยมีสหภาพ
ยุโรปและแคนาดา เปนประเทศที่มีการสงออก/นําเขาเปนอันดับตนๆ ของโลก และมีประเทศเอเชียอยางเกาหลี
ใต ญี่ปุน และอินเดีย รวมอยูในกลุม 10 ประเทศสําคัญดวย
อุตสาหกรรมภาพยนตรมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการเติบโตทาง
เศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและโลก นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ไดกําหนดใหบริการโสตทัศนเปนสวนหนึ่งของกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคที่เปนเปาหมายของการสงเสริมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติภาพยนตรตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทยป 2559 – 2561 (ม.ค.-ก.ค.)
ป พ.ศ.
ญี่ปุน
อินเดีย
เกาหลี
จีน
อเมริกา
อังกฤษ

2559
117
124
42
65
47
40

2560
141
110
40
75
53
60

2561 (ม.ค.-ก.ค.)
70
60
21
30
27
35

๓
ฮองกง
ออสเตรเลีย
ไตหวัน
ยุโรป
อื่นๆ
จํานวนภาพยนตรรวม
ผลตางระหวางป (%)
รายได (ลานบาท)
ผลตางรายไดระหวางป (%)

21
36
5
96
186
779
7.60
2,371.10
-25.07

24
16
7
117
167
810
3.98
3,074.11
29.65

12
7
4
79
103
448
-44.69
1,536.79
50.01

ที่มา : กองกิจการภาพยนตรและวีดทิ ัศนตางประเทศ กรมการทองเที่ยว

2. ธุรกิจบริการโสตทัศนในประเทศไทย
การคาบริการภายใต GATS (General Agreement on Trade in Services) จําแนกประเภทของ
ธุรกิจบริการออกเปน 12 สาขา (Service Sectors) โดยบริการโสตทัศนถูกจัดอยูในสาขาบริการการสื่อสาร
(Communication Services Sector) แบงออกเปน
2.1 ธุรกิจการผลิตภาพยนตรและสื่อวิดีโอ วีซีดีและดีวีดี
2.1.1 ธุรกิจภาพยนตร : ธุรกิจการผลิตภาพยนตรของไทยมีทั้งระบบที่รวมการผลิต หรือรับจาง
ผลิตใหกับภาพยนตรของไทยและตางประเทศ โดยโครงสรางตลาดมีลักษณะคอนขางกระจายตัวและมีการ
แขงขันสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีผูประกอบการเปนจํานวนมาก แตมีผูประกอบการหลักที่
สําคัญและสรางผลงานภาพยนตรออกมาอยางตอเนื่องเพียง 2 ราย ไดแก 1) บริษัทในเครือสหมงคลฟลม เปน
ทั้งผูสราง ผูจัดจําหนาย และเจาของสายภาพยนตรทั่วประเทศ และไดสิทธิจําหนายภาพยนตรตางประเทศราย
ใหญ และ 2) บมจ. เอ็ม พิคเจอรส (บมจ. เมเจอรซีนีเพล็กซกรุป ถือหุนรอยละ 92.46) นอกจากนี้ หาก
พิจารณาในแงมุมทางธุรกิจตามหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมภาพยนตร (แผนภาพ 1) ภาครัฐควรมีบทบาท
สนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อใหอุตสาหกรรมมีการขับเคลื่อนไดมากกวาเพียงแคใหเงินสนับสนุนเพียงอยางเดียว เชน
การนําภาพยนตรไทยทุกประเภทไปประชาสัมพันธเปดตลาดในงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติในประเทศตาง ๆ หรือการหา
ชองทางในการฉายภาพยนตรใหมากขึ้น
ลาสุด ภาครัฐไดมีการกําหนดนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร โดยมุงเนนใหเกิดความ
ชํานาญและความคิดสรางสรรค รวมทั้งสงเสริมการสรางนวัตกรรมจากวัฒนธรรมของประเทศตางๆ เพื่อนํา
รายไดเขาประเทศ เนื่องจากอุปสรรคสําคัญของผูผลิตภาพยนตรรายเล็ก คือ เมื่อสรางภาพยนตรเสร็จแลวกลับ
ไมมีเวทีในการเผยแพร เนื่องจากขอจํากัดดานการแขงขันในระบบโรงภาพยนตรของไทยที่มีผูประกอบการราย
ใหญเพียงไมกี่ราย ทําใหภาพยนตรฟอรมเล็กไมสามารถเผยแพรและทํารายไดมากนัก

๔

แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในป 2560 อยูในสภาวะที่คอนขางชะลอตัว เนื่องจากจํานวน
ภาพยนตรที่เขาฉายและการเปดตัวภาพยนตรผานบริษัทใหญมีจํานวนลดลง สวนหนึ่งเปนเพราะบริษัทผลิต
ภาพยนตรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายได ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน ประกอบกับการปรับตัวของ
บริษัทผูผลิตภาพยนตรและการแขงขันกับตลาดภาพยนตรตางประเทศ อยางไรก็ดี การสงออกภาพยนตรไทย
ไปตลาดต า งประเทศถื อเป น ทางเลื อ กหนึ่ งที่ บ ริษัทผลิตภาพยนตรไ ทยในป จ จุ บั น นิ ย ม โดยในการส งออก
ภาพยนตรไทยนั้น จะพิจารณาจากภาพยนตรที่สามารถทํารายไดดีในประเทศกอน
ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังเรงบูรณาการกัน ในการผลักดันธุรกิจบริการภาพยนตรเพื่อ
สรางรากฐานแหงการเปนศูนยกลางดาน Production และ Post-Production ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต โดยสิทธิประโยชนที่รัฐบาลไดใหกับอุตสาหกรรมภาพยนตรและสื่อโทรทัศนที่เขามาถายทําในประเทศ
ไทย คือ มาตรการคืนเงิน (Cash rebate) โดยการใหเงินคืนรอยละ 15 สําหรับโครงการสรางภาพยนตร/
โทรทัศนที่มมี ูลคาการลงทุนภายในประเทศไทยขั้นต่ํา 50 ลานบาท และจะเพิ่มอีกรอยละ 3 หากมีการจางงาน
บุคลากรไทยในตําแหนงที่สําคัญในโครงการนั้นๆ และอีกรอยละ 2 หากมีการสงเสริมดานการทองเที่ยวในไทย
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนธุรกิจบริการดานภาพยนตรใน 7 ดาน คือ
1) การสรางใหไทยเปนฐานการผลิตงาน ฐานการลงทุนที่มีคุณภาพสูงของเอเชีย (Hub) และเปน
ประตู (Gateway) สําหรับนักลงทุน นักธุรกิจตางชาติที่จะเขามาทําธุรกิจในภูมิภาค เพื่อสรางรากฐานแหงการ
เปนศูนยกลางสําหรับ Production และ Post-Production ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสาขานี้ ใหมีขีดความสามารถสูงในการคิดสรางสรรคเพื่อสราง
ผลงานใหม ๆ และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหสามารถรับจางผลิตงานที่มีคุณภาพ เพื่อใหเปนที่ตองการของ
ตลาดตางประเทศมากขึ้น
3) การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางรัฐบาลตอรัฐบาลและหนวยงานภาคเอกชนกับ

๕

กลุมประเทศเปาหมาย
4) การขยายตลาดการสงออกภาพยนตรไทยเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก
5) การสรางเอกลักษณที่โดดเดนของ Creative Content / IP/ Brand ของไทยและสราง
ศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทย
6) การขยายความสั มพันธทางธุรกิจ รวมทั้งตลาดกับบริ ษัทตางชาติและกระตุนความรวมมือ/
การลงทุนแบบ Co-Production
7) การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางรัฐบาลและหนวยงานภาคเอกชนกับ
กลุม
ประเทศเปาหมาย
2.1.2 ธุรกิจวิดีโอ วีซีดี และดีวีดี : หลังจากที่กิจการภาพยนตรมีการขยายตัวอยางตอเนื่องจนถึง
ชวงป 2524 ธุรกิจวิดีโอก็ไดเริ่มเขามาแพรหลายในประเทศไทย ทําใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสิทธิ
ภาพยนตรไทยเพื่อนําไปจัดทําในรูปแบบของวิดีโอ วีซีดี และดีวีดี เพื่อขายหรือใหเชา รวมทั้งธุรกิจจัดจําหนาย
ภาพยนตรในรูปแบบสื่อวีดีทัศน (ดีวีดี บลูเรย) โดยโครงสรางตลาดสําหรับธุรกิจเหลานี้มีการแขงขันสูง ทั้งใน
ด า นการคั ด เลื อ กภาพยนตร แ ละการทํ า ตลาดเพื่ อ ให ลู ก ค า สามารถสะสมภาพยนตร ไ ด ม ากขึ้ น โดยมี
ผูประกอบการรายใหญ เชน บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด
อยางไรก็ดี ในปจจุบันรานใหบริการเชาแผนภาพยนตรลดจํานวนลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากไดมีเทคโนโลยี
สมัยใหมชวยอํานวยความสะดวกสบายในการใชชีวิตมากยิ่งขึ้นประกอบกับคาลิขสิทธิ์ที่มีสวนทําใหตนทุนการ
ทําธุรกิจนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยอินเตอรเน็ต คือ ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูบริโภคสามารถชมภาพยนตรที่ตองการไดอยาง
รวดเร็ว ไมวาจะเปนการรับชมออนไลน หรือการดาวนโหลดภาพยนตรแทนการรับชมภาพยนตรผานสื่อวีดีทัศน
2.2 ธุรกิจโรงภาพยนตร
หากพิจารณาตามโครงสรางธุรกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทย ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําจะเริ่ม
จาก 1) ธุรกิจผูผลิตภาพยนตร 2) ธุรกิจผูนําเขาและกระจายภาพยนตร 3) ธุรกิจผูเผยแพรภาพยนตรผาน
ชองทางตางๆ และ 4) ธุรกิจโรงภาพยนตร ทั้งนี้ โดยภาพรวมอาจดูเหมือนวาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมี
ผู ป ระกอบการจํ า นวนมาก แต ห ากพิ จ ารณาโดยละเอี ย ด จะพบว า มี เ พี ย งธุ ร กิ จ ต น น้ํ า และกลางน้ํ า ที่ มี
ผูประกอบการหลายราย แตในสวนของธุรกิจปลายน้ํากลับมีผูประกอบการหลักอยูเพียง 2 ราย จึงกอใหเกิด
สภาวะคอขวดทั้งในเชิงปริมาณและมูลคา โดยปจจุบันโรงภาพยนตรโดยทัว่ ไปเปนโรงภาพยนตรประเภท Minitheatre และ Multiplex ซึ่งผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรรายใหญที่ใชระบบ Multiplex คือ 1) บริษัท
เมเจอร ซีนี เ พล็ กซ กรุ ป จํ า กัด (มหาชน) เปดใหบ ริการในประเทศไทยทั้ งสิ้น 126 สาขา และสาขาใน
ตางประเทศที่กัมพูชาและลาวรวม 5 สาขา และ 2) บริษัท เอสเอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด โดยโรงภาพยนตรใน
เครือเอส เอฟ มีทั้งสิ้น 58 สาขา ทั้งนี้ ผูประกอบการทั้งสองรายมีสวนแบงทางการตลาดรวมกันคิดเปนรอยละ
80 ของมูลคาตลาดภาพยนตรไทยทั้งหมด จึงสงผลใหโครงสรางตลาดเปนแบบผูใหบริการนอยรายและมีการ
ผูกขาด รวมทั้งผูประกอบการเองไดมีการขยายสาขาอยางตอเนื่องในพื้นที่ศูนยการคา Modern Trade โดยตั้ง
สาขาในลักษณะเปนแหลงบันเทิงครบวงจรผานการควบรวมกิจการ ซึ่งรายไดจากการฉายภาพยนตรในโรง
ภาพยนตรนั้น มีรายไดหลัก(รอยละ 76.2) จากการขายบัตรเขาชมภาพยนตรตางประเทศ (แผนภาพ 2)

๖

แผนภาพที่ 2 รายไดการฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรป 2557-2559
ป พ.ศ.
2557
2558
2559

ภาพยนตรตางประเทศ
จํานวนเรื่อง
รายได
สวนแบงการตลาด
ที่ฉาย
(ลานบาท)
(%)
135
3134
78
179
3675
82
245
4127
87

ที่มา : หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน

จํานวนเรื่อง
ที่ฉาย
60
60
38

ภาพยนตรไทย
รายได
สวนแบงการตลาด
(ลานบาท)
(%)
1026
22
684
18
565
13

ถึงแมธุรกิจโรงภาพยนตรมีรายไดหลักมาจากการขายบัตรชมภาพยนตร แตรายไดจากการขายบัตรชม
ภาพยนตรในแตละปก็ผันผวนตามปริมาณภาพยนตรที่เขาฉาย จํานวนผูชมภาพยนตร และตามความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็วก็สงผลใหชองทางการชมภาพยนตรมีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอรายไดของธุรกิจโรงภาพยนตรเชนกัน
ในสวนของโอกาสการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรซึ่งถือเปนธุรกิจปลายน้ําและเปนตัวแปรหลักของ
อุต สาหกรรมภาพยนตร ในประเทศไทยนั้ น ถื อ ว ายั งพอมี อยู เนื่ องจากคนไทยยั งนิ ย มชมภาพยนตร ใ นโรง
ภาพยนตรเพื่อเปนการสันทนาการ และประเทศไทยยังมีจํานวนโรงภาพยนตรตอจํานวนประชากรในอัตราที่ต่ํา
เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย คือ อยูที่ 15 โรง : 1 ลานคน ขณะที่เกาหลีมีอัตราสวนอยูที่ 50 โรง : 1 ลานคน
ประกอบกับจํานวนบริษัทผูผลิตภาพยนตรของไทยที่มีมากขึ้น จึงนาจะทําใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีการ
เติบโตขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขณะที่ภาครัฐเองไดพยายามสงเสริมใหผูผลิตภาพยนตรตางชาติเขามา
ใชประเทศไทยเปนสถานที่ถายทํา โดยใหการสนับสนุนดานตนทุนผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ นอกจากนี้
แนวโนมภาพยนตรฮอลลีวูดยังมุงเปามาที่ตลาดเอเชีย จากปจจัยเหลานี้ จึงอาจคาดการณไดวาอุตสาหกรรมโรง
ภาพยนตรและการผลิตภาพยนตรในไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโต และผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ก็ควรมีกล
ยุ ทธที่จ ะช ว ยให ส ามารถแข งขั น และรั กษาสว นแบ งทางการตลาดไว โดยกลยุ ทธ สํ าคัญ คื อ การขยายโรง
ภาพยนตรใหเขาถึงคนไทยไดทั่วทั้งประเทศ
แผนภาพที่ 3 สัดสวนประชากรตอโรงภาพยนตรของแตละประเทศ

๗
ที่มา : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1839126&page=2

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงภาพยนตรไทยไดขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน ซึ่งมีทั้ง
รูปแบบของการรวมมือกันผลิตภาพยนตรไทยเพื่อสงออกฉายในโรงภาพยนตรในตลาดอาเซียน และการรวม
ลงทุนกั บผูประกอบการในประเทศเพื่อนบ านในการขยายเครือขายธุร กิจโรงภาพยนตร โดยปจจุบั นตลาด
ภาพยนตรไทยถือเปนตลาดขนาดใหญในกลุมประเทศ CLMV เนื่องจากประชาชนมีความนิยมและสนใจชม
ภาพยนตรไทยมากกวาภาพยนตรตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนซึ่งเปนผูชมที่มีกําลังซื้อและมีรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ทันสมัย จึงถือเปนโอกาสดีที่ธุรกิจโรงภาพยนตรของไทยจะรุกเขาสูตลาดอาเซียน โดยลาสุดบริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ตั้งเปาหมายขยายโรงภาพยนตรใหครบ 1,000 โรงในป 2563 แบงเปนในประเทศไทย 900 โรง และ
กลุมประเทศ CLMV 100 โรง โดยขณะนี้อยูระหวางศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในการขยายสาขาโรงภาพยนตรใน
เมี ย นมา อาทิ กรณี ก ารเดิ น ทางของประชาชนชาวเมี ย นมาจากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง ทํ า ได ค อ นข า งยาก
เนื่ องจากเหตุ ผ ลด า นความปลอดภั ย เมี ย นมาจึ งยังไมอนุญ าตใหป ระชาชนขี่มอเตอรไ ซคได รวมถึ งสภาพ
การจราจรที่ติดขัดนับเปนอีกปจจัยที่ทําใหศูนยการคาตางๆ ในประเทศไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แม
เมียนมาจะเปนประเทศที่มีประชากรจํานวนมากและมีกําลังซื้อที่ดี ดวยเหตุผลเหลานี้จึงนับเปนปญหาที่ตองมี
การวางแผนการดําเนินงานใหรอบคอบและเหมาะสมกอนการลงทุน
นอกจากนี้ เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป มีกลยุทธในการมุงสูตลาดตางจังหวัดเปนหลัก เพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกและความสะดวกใหแกผูบริโภค แทนการเดินทางมาชมภาพยนตรเฉพาะในจังหวัดใหญๆ เพียงอยาง
เดียว โดยปรับสัดสวนโรงภาพยนตรของเมเจอรฯ ระหวางกรุงเทพฯ และตางจังหวัด จากสัดสวน 80 : 20 คอยๆ
ปรับเปน 50 : 50 ในอนาคต ซึ่งทิศทางตอไปของอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทย จะตองมี “หนังไทย” มากขึ้น
จากเดิมที่ในปจจุบันเมื่อเทียบกับภาพยนตรตางประเทศแลว ภาพยนตรไทยถือวายังมีสัดสวนที่นอยมาก ซึ่ง
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทย ตางคาดหวังวาในอนาคตอันใกล ภาพยนตรไทย
จะไดรับความนิยมในไทยมากขึ้นดังเชนภาพยนตรญี่ปุน เกาหลี และจีน ที่มีสัดสวนการเขาฉายภายในประเทศ
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนภาพยนตรที่เขาฉายทั้งหมด เพราะผูผลิตภาพยนตรไทยยอมรูรสนิยมของคน
ไทยและสามารถสรางภาพยนตรใหมีเนื้อหาตรงกับความตองการของคนไทยไดมากกวา
2.3 ธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ
ที่ผานมา กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนถือเปนกิจการสนับสนุนภารกิจหลักของ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน กรมประชาสัมพันธ กองทัพบก และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศ
ไทย (อสมท.) เปนตน โดยไมมีการกระจายกรรมสิทธิ์การเปนเจาของคลื่นความถี่ไปสูธุรกิจหรือประชาชน
อยางไรก็ตาม ในระยะหลังหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไดเกิดปญหาการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
งบประมาณ จึงไดกําหนดแนวทางในการหารายไดเพิ่มเติม ไดแก การขายเวลาโฆษณา การใหเชาชวงเวลาเพื่อ
ผลิตรายการ การใหเอกชนทําสัญญาเชาเวลาออกอากาศ และการทําสัญญาลงทุนกอสรางสถานี เปนตน
การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับทีวีดิจิทัลของกสทช. เมื่อพ.ศ. 2556 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของ
อุตสาหกรรมโทรทัศนในประเทศไทย เพราะเปนจุดเริ่มตนของระบบใบอนุญาตภายใตคลื่นความถี่ใหม จากที่
เคยถูกผูกขาดโดยระบบทีวีและสัมปทานของรัฐในทีวีอนาล็อกเดิม อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาการเปลี่ยนผาน

๘

ระบบการสงสัญญาณจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิทัล มีสัญญาณแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลกันระหวาง
อุปสงคและอุปทาน ประกอบกับตนทุนในการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ก็อาจสงผลใหการรับชมทีวีของไทยกลับเขาสู
ระบบผูกขาดเชนเดิม ทั้งนี้ การเปลี่ยนผานสูโทรทัศนระบบดิจิทัล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
ประกอบกิจ การ โดยแยกการประกอบกิจ การในแตละสวนออกจากกันระหวางผูผ ลิตรายการ ผูใหบริการ
โทรทัศน(ชองรายการ) ผูใหบริการโครงขาย ผูใหบริการลูกคา และสิ่งอํานวยความสะดวก ดังแผนภาพ

ที่มา : http://www.tv5.co.th/technics/tv_digital_in_the_future.html - สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

2.3.1 ธุรกิจวิทยุโทรทัศน : การผลิตรายการโทรทัศนในปจจุบัน มีความหลากหลายทั้งในดาน
เนื้อหาสาระและรูปแบบรายการ โดยสามารถจัดแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) รายการแนวขาวสารและ
สารคดี 2) รายการแนวจินตคดีหรือบันเทิง 3) รายการที่เปนการมีสวนรวมของผูชมและวิทยากรรับเชิญ และ
4) รายการโฆษณา ซึ่งขั้นตอนหลักในการผลิตรายการโทรทัศนโดยทั่วไป มีดังนี้

ที่มา : บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) , “รายงานประจํา พ.ศ. 2549”

ในป 2560 ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศนยังเปนบวกจากการออกมาตรการสําคัญตางๆ เพื่อ
ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การประกอบกิ จ การของผูป ระกอบการโทรทัศ นภ าคพื้น ดิน ในระบบดิจิ ทัล รวมทั้ ง
มาตรการที่ออกตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) ที่สงผลใหแตละชองสามารถนําเงินมา
ลงทุนเพื่อพัฒนาชองรายการและคอนเทนตไดมากขึ้น ในสวนของการใหบริการสงสัญญาณ แพรภาพและเสียง
สําหรับรายการโทรทัศนในปจจุบัน สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามรูปแบบธุรกิจของผูใหบริการและ
เทคโนโลยีที่ใช ไดดังนี้
1) โทรทัศนแบบไมเรียกเก็บคาบริการ (Free Television) เปนการใหบริการโทรทัศนแบบ
พื้นฐานผานการแพรภาพออกอากาศทางภาคพื้นดิน (terrestrial broadcasting) ซึ่งผูรับบริการสามารถรับชม

๙

รายการโดยไมตองชําระคาบริการ โดยสถานีโทรทัศนในลักษณะนี้สามารถจําแนกเปน 2 ประเภทตามเปาหมาย
ของการประกอบการ ไดแก 1) โทรทัศนสาธารณะ (Public Television) หรือโทรทัศนของรัฐ (State
Television) : ซึ่งโดยทั่วไปจะดําเนินการโดยไมมุงผลกําไรเชิงพาณิชย (Non-commercial Television) แตจะ
ไดรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล เงินบริจาคจากภาคเอกชน หรือคาธรรมเนียมภาษีเครื่องรับ ซึ่ง
สําหรับประเทศไทยมีผูประกอบกิจการจํานวน 4 ราย (4 ชอง) และ 2) โทรทัศนของภาคเอกชนหรือโทรทัศน
เชิงพาณิชย (Commercial Television) : ซึ่งดําเนินการโดยมุงแสวงหากําไรจากการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายไดจากคาโฆษณา คาเชาเวลาในการออกอากาศ หรือจากการขายรายการหรือผลิตภัณฑที่สืบเนื่องจาก
รายการ ปจจุบันมีผูประกอบกิจการจํานวน 20 ราย (24 ชอง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะการประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน ประเภทบริการสาธารณะ อาทิ
หมายเลขชอง
ชอง 1
ชอง 2

โลโก

ชื่อชอง
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
(TV 5 HD 1 )
สถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย (NBT)

หนวยงานรับผิดชอบ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ

ชอง 3

Thai PBS

องคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

ชอง 10

สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถานีโทรทัศนในประเทศไทย

2) โทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก (Subscription Television) หรือโทรทัศนแบบตองชําระ
คาบริการ (Pay TV) โดยผูรับบริการจะตองสมัครเปนสมาชิกกับผูใหบริการ และชําระคาบริการรายเดือน
(หรือรายป) ใหแกผู ใหบริการ ในปจจุบันการใหบริการโทรทัศนในลักษณะนี้ สามารถแบงตามประเภทของ
เทคโนโลยีโครงขายที่ใหบริการ ไดแก 1) โทรทัศนผานสายเคเบิล (Cable television) : ซึ่งสงสัญญาณ
โทรทัศนผานโครงขายใยแกวนําแสง (Optical fiber หรือ โครงขาย Coaxial cable) ทั้งนี้ ในบางประเทศ
สงผานโครงขายไรสายดวยเทคโนโลยี MMDS หรือที่นิยมเรียกวา “wireless cable network” และ 2)
โทรทัศนผานดาวเทียม (Direct-to-Home (DTH) หรือ Direct-Broadcast-Satellite (DBS)) : ซึ่งในปจจุบัน
รูปแบบธุรกิจของผูใหบริการโทรทัศนผานดาวเทียมมีหลากหลาย สะทอนถึงเจตนารมณของการเปนแหลงรวม
โทรทัศนดาวเทียมที่เผยแพรรายการไดอยางเสรีตามมาตรฐานสากลเพื่อใหผูชมไดรับประโยชนสูงสุด ในสวน
ของการชําระคาบริการ ผูใหบริการบางรายเรียกเก็บคาบริการเปนรายเดือน ในขณะที่บางรายเรียกเก็บเฉพาะ
คาสมาชิกแรกเขา ซึ่งเปนคาจานดาวเทียมรับสัญญาณ โดยไมตองชําระคาบริการรายเดือน

๑๐

3) โทรทัศนผานสื่อใหม (New Media Television) เชน บริการโทรทัศนผานทางอินเตอรเน็ต
(Internet Protocol Television : IPTV) หรือโครงขายบรอดแบนด เชน Digital Subscriber Line (DSL) และบริการโทรทัศนแบบ
พกพาหรือโทรทัศนเคลื่อนที่ (Mobile TV) ซึ่งใหบริการผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน อยางไรก็ดี รูปแบบ
ทางธุรกิจของการใหบริการในลักษณะนี้ ยังอยูในระหวางการพัฒนาและคอนขางแตกตางกันในแตละประเทศ
ซึ่งมีทั้งแบบที่ใหบริการโดยไมตองชําระคาบริการและในระบบการบอกรับเปนสมาชิก
4) โทรทัศนระบบดิจิทัล (Digital television) เปนระบบรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนภาคพื้นดินภายในอาณาเขตประเทศไทย ดวยระบบดิจิทัลพรอมกับประสิทธิภาพที่มากขึ้น
ซึ่งไมมีคาใชจายใดๆ และไมตองเสียคาสมาชิกแรกเขาหรือรายเดือนเหมือนเคเบิลทีวีหรือดาวเทียม ทั้งยังเปน
การนําคลื่นความถี่ที่มีจํากัดไปใชในดานอื่นๆ ทดแทน โดยคลื่นที่เคยใหบริการชองอนาล็อกได 1 ชอง สามารถ
สงสัญญาณแบบดิจิทัลได 40 - 50 ชอง (กรณีของ กสทช. คือ 48 ชอง) โดยแบงออกเปนกลุมประเภทชอง
รายการโทรทัศน ดังแผนภาพที่ 4 จึงถือเปนการเปดโอกาสใหมีชองรายการใหมๆ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ การสง
สัญญาณแบบดิจิทัลยังชวยใหปญหาเรื่องคลื่นรบกวนนอยลง ภาพจึงคมชัดขึ้นตามไปดวย โดยกสทช. ซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงไดเริ่มผลักดันใหมีการเปลี่ยนผาน จากการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินดวยระบบ
อนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลตั้งแตป 2556 พรอมทั้งมีมาตรการสนับสนุนอุปกรณรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัลสําหรับผูมีรายไดนอยดวย
แผนภาพที่ 4 จํานวนและประเภทชองรายการโทรทัศนระบบดิจิทัล

ที่มา : http://www.tv5.co.th/technics/tv_digital_in_the_future.html

ปจจุบัน ไทยครองสวนแบงตลาดดิจิทัลคอนเทนตขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย โดยคาดการณวาในป 2561 ตลาดดิจิทัลคอนเทนตในประเทศไทยจะมี
มูลคากวา 26,000 ลานบาท ทั้งในรูปแบบของผลงานภายใตลิขสิทธิ์ของตนเอง และรับจางผลิตภายใตลิขสิทธิ์

๑๑

ของผูประกอบการอื่น ทั้งนี้ ในระยะยาวรัฐบาลไทยมีเปาหมายที่จะเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจดิจิทัลคอน
เทนตไทยใหมีการผลิตเพื่อสงออกไปตางประเทศมากขึ้น อีกทั้ง สงเสริมใหผูประกอบการไทยเรงสรางเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ อันจะเปนการสรางโอกาสใหแกอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนตของไทยใหมกี ารเผยแพรและไดรับความนิยมมากขึ้น สําหรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน
นั้น จะเห็นวามีการแขงขันในเรื่องคอนเทนตมากขึ้น ซึ่งชวยลดการผูกขาดในตลาดเดิม ทําใหผูประกอบการราย
เดิมตองถูกแบงสัดสวนทางการตลาดของผูชมใหกับชองใหมๆ สําหรับชองที่ยังไมมีฐานคนดูมากนักก็จําเปนตอง
เรงพัฒนาคอนเทนต เพื่อดึงดูดคนดูใหมีความสนใจและจดจําชองได โดยชองที่มีสวนแบงทางการตลาดใน
อันดับตนๆ ควรเรงประชาสัมพันธเพื่อรักษากลุมผูชมในระยะยาว และควรมีการสรางเนื้อหาใหมๆ ที่แตกตาง
ไปจากเดิมเพื่อเจาะตลาดโดยมุงเนนไปที่กลุมผูชมคนรุนใหม สําหรับการคืนทุนที่เคยมีการคาดการณวาจะใช
เวลา 5 ปขึ้นไปนั้น ในสถานการณปจจุบันที่ความยากในการแขงขันเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงอาจทํา
ใหไมสามารถกําหนดระยะเวลาการคืนทุนที่แนนอนไดสําหรับผูประกอบการทุกราย แตสุดทายแลวเนื้อหา
รายการจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้
แผนภาพที่ 5 กรอบเวลาการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิทัลในประเทศ

ที่มา : http://www.smeleader.com/ทีวีดิจิทัล-sme/

2.3.2 ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง
การประกอบธุรกิจวิทยุในปจจุบัน ตองผานขั้นตอนการตรวจเครื่องรับสงสัญญาณใหอยูใน
ระดั บ 500 วั ต ต และต อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การจึ ง จะสามารถดํ า เนิ น กิ จ การได โดยสถานี
วิทยุกระจายเสียงสามารถแบงออกเป น 3 ประเภท ไดแก วิทยุ ชุมชน วิทยุสาธารณะ และวิ ทยุธุ รกิจ ทั้งนี้
ผลกระทบจากทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม รวมถึงสื่อใหมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดเขามาดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค
ไปทําใหสัดสวนของผูฟงวิทยุลดลง อยางไรก็ดี ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงยังคงมีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจาก
การเขามาของผูประกอบการรายใหมๆ โดยที่ไมจําเปนตองแขงกันชิงสัมปทานวิทยุหรือความนิยมของผูฟง
เหมือนที่ผานมา โดยผูประกอบการรายเดิมเพียงแครักษาพื้นที่สวนแบงทางการตลาดที่คลื่นของตนถือครองอยู
ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางรายไดจากเงินโฆษณา ทั้งนี้ ในอนาคต หาก กสทช. ออกขอกําหนดใหวิทยุชุมชน
ตองเปลี่ยนเปนวิทยุดิจิทัล ก็คาดวาอาจสงผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุจํานวนมากซึ่งอาจตองถอนตัว

๑๒

ออกไปจากอุ ตสาหกรรม เนื่องจากการเปลี่ ยนผานวิ ทยุร ะบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิทัลต องใชงบประมาณ
คอนขางสูง และแมวาในปจจุบัน ตลาดวิทยุจะถูกแบงออกเปนตลาดยอย แตก็มีแนวโนมที่ผูประกอบการจะมุง
ไปสูการเปนเครือขาย โดยเชื่อมโยงสัญญาณรายการระหวางสถานีฯ ของบริษัท เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยเฉพาะในการหารายไดจากคาโฆษณา อีกทั้งยังชวยลดตนทุนในการผลิตรายการดวย
ขณะเดียวกัน ตลาดวิทยุดิจิทัลในปจจุบันถือเปนสื่อที่มียอดการใชงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จากการที่ผูบริโภคเปลี่ยนรูปแบบการฟงเพลงผานวิทยุมาใชงานผานวิทยุดิจิทัลบนอุปกรณประเภทตางๆ อยาง
กวางขวางและกําลังพัฒนาไปสูการเปนตลาดอิ่มตัว ถึงแมแนวโนมการฟงเพลงในรูปแบบ personal station
และวิทยุดิจิทัลที่เปนสวนหนึ่งของการเผยแพรวิทยุผานสื่อออนไลนจะยังคงเปนที่นิยม
แผนภาพที่ 6 มูลคาโฆษณาแยกตามประเภทของสื่อป 2561

ที่มา : หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

เมื่อพิจารณามูลคาโฆษณาผานสื่อวิทยุโดยเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆ ในป 2559 ตามตารางที่ 3
พบวา มีมูลคาลดลงจากปกอนรอยละ 7.28 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการเปลี่ยนความนิยมการฟงเพลง จาก
การฟงผานสื่อวิทยุกระจายเสียงไปเปนการฟงผานสื่อดิจิทัล สงผลใหจํานวนผูฟงรายการวิทยุและการโฆษณา
ทางวิทยุลดลงอยางเห็นไดชัด
2.3.3 ธุรกิจเพลงและสื่อบันทึกเสียง
การดําเนินธุรกิจเพลงและสื่อบันทึกเสียง ประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก การผลิตและการ
สงเสริมผลงานเพลง การจัดจําหนายในรูปแบบ Digital Mobile การจัดจําหนายในรูปแบบ Physical Sales
การจัดเก็บลิขสิทธิ์ และธุรกิจ Online และการใหบริการ Application ตางๆ โดยปจจุบันผูประกอบการราย
สําคัญในธุรกิจเพลงไทยมี 2 คายหลัก คือ บริษัท GMM Grammy จํากัด (มหาชน) และบริษัท RS Promotion
จํากัด (มหาชน) ขณะที่ดานการบริโภคเพลงของกลุมเปาหมายสวนใหญ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
บริโภคซีดีและวีซีดี ไปเปนการบริโภคผานชองทาง Digital Channel เปนหลัก สงผลใหธุรกิจเพลงสามารถ

๑๓

ปรับเปลี่ยนคอนเทนตไดหลากหลายมากขึ้น และไมจําเปนตองจัดทําเปน Physical Product แตสําหรับกรณี
การแสดงสด คอนเสิรต หรือทอลคโชวตางๆ นั้น ชองทาง Physical Products ยังคงมีความสําคัญอยู
บริการ Mobile Content เปนบริการที่มีอัตราการเติ บโตสูงตอเนื่ องทุกป เนื่ องจาก
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะมือถือ Smart Phone จึงมีการคาดการณวาสําหรับ
ประเทศไทยในระยะสั้นและระยะปานกลางนั้น โอกาสที่สําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมเพลงก็จะอยูที่สื่อมือถือ
เชนเดียวกัน ในสวนของตลาดออนไลนนั้นคาดการณวาจะมีแนวโนมเติบโตเปนลําดับถัดไป เนื่องจากขอจํากัด
ของเครือขายอินเตอรเน็ตบรอดแบนดที่การครอบคลุมยังไมกวางขวางเพียงพอ ดังนั้น การใหบริการ Mobile
Content จึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถใหบริการกับมือถือในกลุม Smart Phone ไดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในปจจุบันยังมีการพัฒนาระบบ 4G เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี ทําใหการแขงขันมุงเนนไป
ที่รูปแบบการใหบริการและ Content สําหรับเครื่องลูกขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Smart Phone ซึ่งมีการ
เติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหบริการอยาง High Quality Full Song หรือ High Quality MV เปนที่นิยมมาก
ยิ่งขึ้นตาม ซึ่งขณะนี้ Streaming และ Youtube ถือเปนรูปแบบลาสุดสําหรับการฟงเพลงของผูบริโภค และ
จากการที่รายไดสวนใหญของธุรกิจเพลงในปจจุบันมาจากการทําสื่อ อํานาจของสื่อในการ Push Content
ไปสูผูบริโภค จึงเปลี่ยนผานมาสูอํานาจของผูบริโภค ซึ่งจะเปนผูตัดสินใจเองวาตองการบริโภคสื่ออะไร
สําหรับการดําเนินงานในการประกอบธุรกิจเพลง ประกอบดวย การวางแผนรูปแบบธุรกิจ
(Business Model) ในลักษณะครบวงจร การกําหนดนโยบายการผลิตผลงานในจํานวนที่เหมาะสม การใช
ประโยชน จ ากสื่ อต างๆ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมี ร ะบบการจั ด จํ า หน า ยที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อกระจายสินคาไดอยางทั่วถึง และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์งานเพลงที่มีอยูอยางเปนระบบ
ดังแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 ลักษณะหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย

๑๔

ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการเปดเสรีการคาบริการโสตทัศนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง, NECTEC, 2551

ในระยะหลายป ที่ ผ า นมา ธุร กิจ เพลงมีก ารเปลี่ย นแปลงรู ป แบบการแข งขัน คอนข างมาก
เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหเกิดชองทางการจําหนายและการใหบริการในรูปแบบใหมๆ และ
ผลักดันใหผูประกอบการตางแขงขันกันในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอัลบั้มเพลงของตน เชน การขายลิขสิทธิ์
เพลงสําหรับการใหบริการเสียงเพลงระหวางรอสาย (Caller Ring หรือ Calling Melody) การดาวนโหลด
เพลงแบบเลือกเฉพาะเพลงที่ตองการ (Single Track) หรือดาวนโหลดเพลงทั้งอัลบั้ม (Full Album) การสมัคร
เป น สมาชิ กรายเดื อนเพื่ อได รั บ สิ ทธิ การดาวนโ หลดเพลงแบบไมจํากัด จํานวนเพลง และการฟงเพลงผา น
อินเตอรเน็ต เปนตน
ในยุ คที่ เ พลงมิ ใ ช แหล ง รายได ห ลั ก ของค า ยเพลงอี กต อ ไป และการขยายฐานคนฟ งไปใน
ตางประเทศและการจัดคอนเสิรตก็อาจยังไมใชทางออกที่ดีที่สุด คายเพลงใหญจึงตองใชกลยุทธใหมดวยการ
นําเอาชื่อเสียงของนักรองมาสรางมูลคาเพิ่มผานกิจกรรมตางๆ ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดปรากฏการณ "แมน้ํา
เปลี่ยนสาย" ที่ธุรกิจเพลงไมไดมีเพื่อผลิตและจําหนายเพลงเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตยังมีการแขงขันในการ
พัฒนาธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจการบริหารศิลปนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับทั้งศิลปนและผลงาน
เพลง นอกจากนี้ ผูประกอบการธุรกิจคายเพลง ยังไดมีการนําเอารูปแบบ One stop service มาปรับใชใน
กลุมคายเพลง เพื่อสงเสริมชองทางการสรางรายไดและผลักดันใหธุรกิจเพลงเติบโตไดตอไป แมวาที่ผานมา
อุตสาหกรรมเพลงจะตองประสบกับปญหายอดขายที่ลดลงไปก็ตาม
อยางไรก็ตาม ธุรกิจที่ทํารายไดหลักใหกับอุตสาหกรรมเพลงยังคงเปนธุรกิจแนวสรางสรรค
ผลงานเพลงแมวายอดจําหนายแผนซีดีจะลดลง จากที่เคยจําหนายเพลงเปนอัลบั้มก็ตองเปลี่ยนมาจําหนายเปน
ซิงเกิล จําหนายซีดีไมไดก็ตองเปลี่ยนมาใหทําการดาวนโหลด พฤติกรรมคนฟงที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วใน
อุตสาหกรรมเพลง สงผลใหทั้งนักรอง ผูแตงเพลง และผูจัดคอนเสิรตตองเรงปรับตัวใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค ซึ่งอาจอาศัยแนวทางขยายฐานคนฟงใหม โดยการบุกตลาดประเทศเพื่อนบานอาเซียน
มากขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม เพื่อสรางรายไดจากธุรกิจทางเลือกอื่นเพิ่มเติมทดแทนการพึ่งพา
รายไดหลักจากธุรกิจเพลงเพียงอยางเดียว
2.4 ธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟก
ธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟกเปนการใหบริการเขียนภาพการตูน การเขียนภาพนิ่งและ
การจัดทําภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่ง โดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการเขียนและจัดทํา รวมถึงการปรับแตง
เพื่อรองรับการใชงานสําหรับโปรแกรมมัลติมีเดีย เกมส และการจัดทําสื่อในอุตสาหกรรมบันเทิง เชน การผลิต
ภาพยนตรโฆษณาสั้น (Short form animation production) หรือการผลิตภาพยนตรการตูน (Long form
animation production) เปนตน
ปจจุบัน ธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟกในไทยที่กําลังมีการเติบโต
เชน การสรางภาพเคลื่อนไหวและเกมส ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการที่รับจางผลิตงานใหกับตางประเทศ
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โดยจะรับงานจากสตูดิโอในสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุน แตดวยฝมือและความคิดสรางสรรคของคนไทย จึงมีโอกาส
ที่ภาครัฐจะใหการสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจแอนิเมชั่นโดยการสรางนักแอนิเมชั่นของประเทศไทย สงเสริม
ผูประกอบการไทยในการสรางสรรคผลงานที่มีลิขสิทธิ์เปนของตัวเองและสนับสนุนการสงออกเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากความตองการของตลาดในประเทศไทยยังไมเพียงพอใหอุตสาหกรรมเติบโตไดอยางยั่งยืน
ตลาดเปาหมายธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟก
- ตลาดหลักที่สําคัญ : ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และยุโรป
- ตลาดใหม : จีน และ CLMV
- ตลาดคูแขงที่สําคัญของไทย : มาเลเซีย เกาหลีใต และอินโดนีเซีย

ยุทธศาสตร
1) ขยายรากฐานการเปนแหลงรองรับงาน Outsource ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นที่ดีใน (ระยะสั้น)
2) สรางเอกลักษณที่โดดเดนของ Creative content IP และ Brand ของไทย รวมทั้งสรางศักยภาพ
การแขงขันของผูประกอบการไทย (ระยะยาว)
3) เพิ่มความสัมพันธ ทางธุรกิจ ขยายตลาดกับบริษัทตางชาติ รวมทั้งกระตุนการ Co-production
และ Investment
แนวทางสงเสริมที่ภาคเอกชนตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
1) การสนับสนุนการทํา Co-production treaty แบบรัฐตอรัฐ
2) การผลักดันใหมีสิทธิประโยชนและมาตรการจูงใจทางภาษีในการเขามาใชบริการดานดิจิตอลคอน
เทนทในประเทศไทย
3) การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน (Creative Fund)
4) การประชาสัมพันธภาพลักษณและศักยภาพของดิจิตอลคอนเทนตไทยในตลาดโลก
สําหรับหวงโซมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก
1) Pre-Production เปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการคิด และสรางสรรคคาแร็กเตอรของตัวการตูน
จากนั้นจึงทําการเขียนสคริปต และพัฒนาเปนกรอบของเรื่องราว (storyboard)
2) Production เปนขั้นตอนของการทําหุนจําลอง (modeling) ซึ่งอาจจะใชเทคนิคการทําแบบ 2 มิติ
หรือ 3 มิติ จากนั้นจึงทําการใสกระดูกเพื่อทําใหตัวการตูนสามารถเคลื่อนไหวในทาทางตางๆ ได ตอมาก็ทําการ
ใสสี แสง และมุม เพื่อใหการตูนตัวนั้นๆ มีความคลายคลึงกับมนุษย
3) Post-Production เปนการนําเอาผลผลิตจากขั้นตอนตางๆ มาประกอบกันเพื่อใหเกิดเปนเรื่องราว
รวมถึงขั้นตอนการพากย และใสเสียง ซึ่งผลงานที่เสร็จสมบูรณแลวนั้นจะออกมาในรูปของแผน VCD DVD
หรือ Mega Camp สําหรับกรณีที่ตองสงใหกับสถานีโทรทัศน
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หวงโซมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยมีความแตกตางจากหวงโซมูลคาของตางประเทศ ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดกรอบความคิด (conceptualization) 2) กอนการผลิต (preproduction) 3) การผลิต (production) และ 4) หลังการผลิต (post-production) โดยมีสาเหตุมาจากการที่
ในตางประเทศจะมีบริษัทที่รับจางผลิตงานในขั้นตอนของ Pre-production เพียงอยางเดียว ซึ่งผลงานที่ผลิต
นั้นจะเปนเรื่องของการวาง concept จากนั้นก็จะนํา concept ดังกลาวไปใหบริษัทที่ผลิตงานทางดาน
production ผลิตอีกตอหนึ่ง ในขณะที่ขั้นตอนการวาง concept นี้ก็สามารถพบไดในไทยในงานแอนิเมชั่น
ประเภท short form หรือ ภาพยนตรโฆษณา แตสําหรับการผลิตงานแอนิเมชั่นแบบ long form ในประเทศ
ไทยนั้น เปนงานที่บริษัทแอนิเมชั่นจะตองคิด และลงมือปฏิบัติเองในทุกขั้นตอน ดวยเหตุนี้จึงทําใหหวงโซมูลคา
ของประเทศไทยกับตางประเทศแตกตางกัน
แผนภาพที่ 8 หวงโซอุปทานของธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟฟก

ธุ ร กิ จ แอนิ เ มชั่ น และคอมพิ ว เตอร กราฟฟ ก เป น อีก หนึ่ งธุ ร กิ จ ที่มี ศัก ยภาพในการสร างรายได เข า
ประเทศ โดยแอนิเมชั่นของไทยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การผลิตผลงานภายใตลิขสิทธิ์ของตนเอง
(Intellectual Property : IP) และ 2) การรับจางผลิตผลงานภายใตลิขสิทธิ์ของผูประกอบการอื่น (Outsource) โดย
ป จ จุ บั น รั ฐ บาลมี น โยบายส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมนี้ ผ า นสํ า นั ก งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยมีตัวอยางผูประกอบการ
ไทยที่ไดสรางผลงานในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมชั่นและการทําคอมพิวเตอรกราฟก (CG) ผานทางจอเงินและ
จอแกวมาแลวหลายเรื่อง เชน กานกลวยของคายกันตนา และปงปอนดของวิธิตา แอนิเมชั่น เปนตน
จากการสํารวจดานพฤติกรรมผูบริโภคในยุคใหมที่กําลังเปลี่ยนไป พบวากิจกรรมสวนใหญทําผาน
ออนไลนมากขึ้น ผูประกอบการจึงควรเรงพัฒนา "ดิจิทัล คอนเทนท" เพิ่มมากขึ้น เพราะเปนชองทางที่กําลัง
ไดรับความนิยมและใกลชิดกับผูบริโภคมากที่สุด เพื่อดึงดูดผูบริโภคและสามารถตอยอดไปสูการสรางชุมชนบน
เว็บไซตและการเขาถึงแหลงขอมูล อันจะเปนการเพิ่มชองทางการขยายรายไดตอไปในอนาคต
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3. กฎหมายที่เกี่ยวของ
ในระยะที่ผานมา ธุรกิจที่เกี่ยวของในสาขาโสตทัศนกําลังมีบทบาทและอิทธิพลสําคัญตอผูบริโภค และ
มีอัตราการเติบโตคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจบริการโดยรวม โดยการขยายตัว
ของธุรกิจบริการโสตทัศนตองอาศัยการพึ่งพาธุรกิจบริการสาขาอื่นๆ เชน บริการทองเที่ยว บริการนันทนาการ
และบริการคอมพิวเตอร (software) ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจบริการอื่นๆ ก็จําเปนตองพึ่งพา
บริการโสตทัศนเชนเดียวกัน ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จึงควรศึกษาในเชิงลึกถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโสตทัศนในประเทศไทย มีทั้งในสวนของกฎหมายที่จํากัดการ
ใหบริการของตางชาติ และกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแลเพื่อความเรียบรอย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
3) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศนที่มีการบอกรับสมาชิก) ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤศจิกายน
2552
4) ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต และการอนุญาตสรางภาพยนตรตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
5) พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
6) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551
7) ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหเขาไปถายทําภาพยนตรใน
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2552
ลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโสตทัศนและการบังคับใช แบงออกเปน 2 ประเภทหลัก
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ลักษณะกฎหมายและการบังคับใช
การประกอบ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (บัญชี 1 และบัญชี 3)
ธุรกิจของคนตาง
มาตรา 8 (1) ห า มมิ ใ ห ค นต า งด า วประกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ม อ นุ ญ าตให ค นต า งด า ว
ดาว
ประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชี 1
บัญชี 1 (1) การทํากิจการหนังสือพิมพ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน
มาตรา 8 (3) หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะ
แขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชี 3 เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว
บัญชี 3 (21) การทําธุรกิจบริการอื่น ยกเวนธุรกิจบริการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ธุรกิจการผลิตภาพยนตร สารคดี จึงจัดอยูในบัญชี 3 ซึ่งหามไมใหคนตางดาวประกอบ
ธุรกิจ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา)
การออก
ใบอนุญาต /
การกํากับดูแล

(1) พระราชบั ญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น พ.ศ.
2551 กํ า หนดให ค ณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งตั้งขึ้นในป 2553 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยมีสาระสําคัญ คือ
- ผูรับใบอนุญาตตองเปนสัญชาติไทย
- ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ตองเปนหนวยงานรัฐ หรือหนวยงาน
นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายไทย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การเพื่ อ
ประโยชนสาธารณะ
- ผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทางธุ ร กิ จ ต อ งเป น นิ ติ บุ คคลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ตาม
กฎหมายไทย โดยผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคหรือทองถิ่น
ตองเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนอยูในเขตภูมิภาคหรือทองถิ่นนั้นๆ ไมต่ํากวา 1 ใน 3 และ
บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูขอรับใบอนุญาตตองมีสัญชาติไทย นอกจากนั้น นิติ
บุคคลนั้น ตองมีผูมีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุนไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของทุนทั้งหมด และ
ตองมีกรรมการสัญชาติไทยไมตํ่ากวาสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามตองมีสัญชาติไทย
- ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ใหผูรับใบอนุญาต
แตงตั้งบุคคลสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานีควบคุมดูแลการออกอากาศใหเปนไป
ตามที่ไดรับอนุญาต และตองรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และ
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การออกอากาศของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
(2) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ชั่วคราว (กิจการโทรทัศนที่มีการ
บอกรับสมาชิก) ราชกิจจานุเบกษา 9 พฤศจิกายน 2552
ในส ว นของสถานีวิ ทยุกระจายเสี ย งหรือกิจ การโทรทัศน แบบบอกรั บ การเป น
สมาชิก กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือคนสัญชาติไทยถือ
หุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของทั้งหมด
(3) “พระราชบัญญั ติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่แ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553” ไดเขามา
แทนที่พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2543 ที่
ไดบังคับใชมานาน แตไมเกิดผลในทางปฏิบัติเทาที่ควร ประกอบกับ พรบ. ป 2543 ยัง
มีความไมชัดเจนในการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมีกองทุนพัฒนา
ทรัพยากรสื่อสาร และการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวม รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่
ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ฉบับใหมนี้ ใหอํานาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการทั้ง 4 กิจการ ที่ไดกําหนดไวในกฎหมายเดิม คือ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจโสตทัศนเปน 3 กิจการแรกจากทั้งหมด 4 กิจการ คือ
1) กิจการกระจายเสียง โดยใชอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
ดูแลตาม พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับ พรบ. ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
2) กิจการโทรทัศน โดยใชอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแล
การประกอบกิจการเชนเดียวกับกิจการกระจายเสียง
3) กิจการวิทยุคมนาคม โดยใชอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
ดูแลการใชเ ครื่ องวิ ทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามบทบัญ ญัติของพรบ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับ พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
และที่แกไขเพิ่มเติม
4) กิจการโทรคมนาคม โดยใชอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามบทบัญญัติของ พรบ. องคกรจัดสรรคลื่น

๒๐

ความถี่และกํากับ การประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสีย ง วิทยุโ ทรทัศน และกิ จการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2544 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ กิจการโทรคมนาคมตามความของกฎหมายใหม
นี้ ยังใหความหมายรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการดาวเทียมสื่อสารดวย
(4) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายที่ปรับปรุง
กฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน
ที่มีอยูเดิม คือ พรบ. ภาพยนตร พ.ศ. 2473 พรบ. ภาพยนตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2479 และพรบ. ควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 ใหสอดคลองกับสถานการณที่เทคโนโลยีไดมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตรใหอยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรเดียว เพื่อลดความซ้ําซอนของการตรวจพิจารณา โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน และสงเสริมการ
สรางภาพยนตรและวีดิทัศนที่มีลักษณะสรางสรรค สงเสริมการเรียนรูที่มีคุณคาในทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้ พรบ. ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ยังกําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนขึ้นเพื่อกํากับดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
1) การสรางภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ใหกรมการทองเที่ยว กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา เปนสํานักงานเลขานุการ
2) การพิจารณาและกําหนดประเภทภาพยนตรและวีดิทัศนในลักษณะที่เปน
เกมการเลนที่จะนําออกฉาย หรือใหเชา หรือจําหนาย การอนุญาตนําวีดิทัศนออกฉาย
หรือใหเชา หรือจําหนาย การอนุญาตนําสื่อโฆษณาออกโฆษณาหรือประชาสัมพันธในประเทศ
การอนุญาตสงภาพยนตรหรือวีดิทัศนออกไปนอกประเทศ ใหสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เปนสํานักงานเลขานุการ
ลาสุ ด ผลจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ ครั้งที่
7/2560 มีมติใหทําการปรับปรุงขอความในมาตรา 60/1 จาก “กองทุนสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและวี ดิทัศน” เป น “กองทุ นส งเสริมการถายทําภาพยนตร ตางประเทศใน
ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการอุดหนุน
คาใชจายในการถายทําภาพยนตร และเพื่อสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศ
ในประเทศไทย
(5) ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหเขาไป
ถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ ๗ กรณีเปนภาพยนตรตางประเทศ ตองมีหนังสืออนุญาตใหถายทําภาพยนตร
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ในประเทศไทยจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่
พิจารณาอนุญาต ซึ่งระบุผูที่ไดมอบหมายใหกํากับดูแลการถายทํา
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4. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สําหรับประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการวางแผน สงเสริมพัฒนา และดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานโสตทัศน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) อันเปนองคกรอิสระของรัฐ
มีบทบาทหนาที่ในการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดบริการสาขาโสตทัศนของไทย พรอมทั้งเขามาสนับสนุนการ
ดําเนินการดานตางประเทศของรัฐบาล และคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่
ในการเสนอนโยบาย แผน และยุทธศาสตรเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนของประเทศ
ทั้งนี้ หากพิ จารณาเพิ่ มเติมถึงหนวยงานที่ มีสว นเกี่ย วของในการดํ าเนิน การสงเสริมและสนั บสนุน
อุตสาหกรรมโสตทัศนในประเทศไทย ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดวยหนวยงาน
ตางๆ ในแตละธุรกิจดังนี้
4.1 ธุรกิจภาพยนตร ประกอบดวย 1) สํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 3) กองกิจการภาพยนตร
กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 4) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
5) สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ และ 6) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.2 ธุรกิจวิทยุโทรทัศน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
4.3 อื่นๆ สําหรับธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน แอนิเมชั่น คอมพิวเตอรกราฟฟค และ
เกมส แมวายังไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบชัดเจน แตมีหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานกันในการดูแล
การประกอบธุรกิจและการพัฒนามาอยางตอเนื่อง อาทิ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรม
ทรัพยสินทางปญญา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร
กราฟฟกสไทย (TACGA) และสมาพันธสมาคมดิจิทัลคอนเทนตบันเทิงไทย (TDEC) เปนตน
5. แนวทางในการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคของไทย
รัฐบาลไทยไดใหการสงเสริมและตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค โดยมีการวาง
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคไวในนโยบายการพัฒนาประเทศ ตั้งแตมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 โดยระบุใหมีการขยายฐานบริการใหมีความเชื่อมโยงทุกภาคสวน
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดกําหนดขอบเขตของเศรษฐกิจเชิง
สร า งสรรค ใ นประเทศไทย โดยยึ ด ตามรู ป แบบขององคก ารสหประชาชาติว า ดว ยการค าและการพั ฒ นา
(UNCTAD) ซึ่งหมายรวมถึง สินคาและบริการที่ใชความสรางสรรคและทุนทางภูมิปญญาเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญ โดยครอบคลุมบริการสาขาโสตทัศนที่เปนกลุมสื่อสมัยใหม (Media) ไดแก ภาพยนตรและวีดิทัศน การ
กระจายเสียงและดนตรี และกลุมงานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) ไดแก การออกแบบ
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สถาปตยกรรม และซอฟแวร
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของรัฐบาลไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2545 โดยไดมีการ
จัดตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่พัฒนาองคความรู และนําเอาวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจสรางสรรคกับหลากหลายองคกร เพื่อเปนรากฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค
ของแตละภาคสวนในระยะยาว เชน สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
(TCDC) องค การพิ พิธ ภั ณฑ วิ ทยาศาสตร แหงชาติ กรมการทองเที่ย ว และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ เปนตน
แผนภาพที่ 9 องคประกอบและขอบเขตของเศรษฐกิจสรางสรรค

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/612944

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย ประกอบดวย
1) การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู โดยอยูบนพื้นฐานของ
องค ค วามรู แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ นํ า ไปเพิ่ ม คุ ณ ค า ให กั บ ทุ น วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาที่ มี อ ยู และให มี ก าร
สรางสรรคเกิดขึ้นในภาคการผลิตจริงตลอดหวงโซการผลิต
2) การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศและบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่อกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบหลักและกรอบนโยบาย รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ชัดเจน
เนื่องจากกรอบการดําเนินงานเกี่ยวของกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3) การปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศอยางตอเนื่อง โดยผนวกเอาความคิดสรางสรรค
ซึ่งมีที่มาจากองคความรูและนวัตกรรม นําเขาสูทุกขั้นตอนของหวงโซการผลิต โดยนําเอานัยสําคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค มาดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกวางใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริง
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6. ขอผูกพันการเปดตลาดสาขาบริการโสตทัศนของไทยในเวทีตางๆ
ปจจุบัน ประเทศไทยมีขอผูกพันการเปดเสรีธุรกิจบริการโสตทัศน ภายใตกรอบความตกลงการคา
ระหวางประเทศใน 5 กรอบ ไดแก องคการการคาโลก (WTO) กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยบริการ (ASEAN
Framework Agreement on Services : AFAS) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic
Partnership Agreement : JTEPA) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement :
AKFTA) และความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement Establishing
the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area : AANZFTA) ทั้งนี้ ไดมีการจัดแบงขอผูกพันออกเปน 2
สวน ไดแก
1) ขอผูกพันในปจจุบัน กรณีการเปดตลาดธุรกิจบริการโสตทัศนของไทยในเวทีอาเซียน (AFAS) เปด
เฉพาะในสวน
• การผลิตและจําหนายภาพยนตรและวิดีโอ (ไมรวมโฆษณา)
• การผลิตรายการสําหรับวิทยุและโทรทัศน
- ไทยผูกพันการเปดตลาดแบบไมมีเงื่อนไขสําหรับการใหบริการ mode 2 แตไมผูกพัน
mode 1 เชน การซื้อดีวีดีทางอินเตอรเน็ต
- ไทยอนุญาตใหอาเซียนเขามาทําธุรกิจได โดยมีสิทธิถือหุนไดไมเกินรอยละ 49
- อนุญาตใหผูใหบริการอาเซียนที่เปนบุคคลธรรมดาประเภทผูแทนทางธุรกิจ (Business
Visitors) เขามาในประเทศไทยได 90 วันและผูโอนยายระหวางบริษัทในเครือ (Intra-Corporate
Transferee) เขามาทํางานได 1 ป และขอตออายุได 3 ครั้ง ๆ ละ 1 ป ตามที่ระบุไวในขอผูกพันทั่วไป
(Horizontal Commitment)
• ธุรกิจบันทึกเสียง และธุรกิจโสตทัศนอื่น ๆ
- ไทยผูกพันการเปดตลาดแบบไมมีขอจํากัดสําหรับการใหบริการ mode 1 และ mode 2
และอนุญาตใหอาเซียนเขามาทําธุรกิจได โดยมีสิทธิถือหุนไดไมเกินรอยละ 49
- การเคลื่อนยายบุคคลใน mode 4 นั้น ไทยไมไดผูกพัน
2) ขอผูกพันในปจจุบัน ในเวที WTO และ เวที FTA
• การผลิตและจําหนายภาพยนตรและวีดีโอ (ไมรวมโฆษณา)
• การผลิตรายการสําหรับวิทยุและโทรทัศน
- ไทยผูกพันการเปดตลาดแบบไมมีเงื่อนไขสําหรับการใหบริการ mode 2 แตไมผูกพัน
mode 1 เชน การซื้อดีวีดีทางอินเตอรเน็ต
- ไทยอนุญาตใหตางชาติเขามาทําธุรกิจได โดยมีสิทธิถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 และยัง
อนุญาตใหตางชาติประเภทผูแทนทางธุรกิจ (Business Visitors) และผูโอนยายระหวางบริษัทในเครือ
(Intra-Corporate Transferee) เขามาทํางานได ตามขอผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment)
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เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ขอผูกพันของไทยในการเปดตลาดบริการโสตทัศนใน WTO และ FTA มี
ระดับต่ํากวาขอผูกพันภายใตอาเซียน เนื่องจากไทยไมเปดในสวนของธุรกิจบันทึกเสียงและธุรกิจโสตทัศนอื่นๆ
ซึ่งจากขอผูกพันของไทย 2 กรณีขางตน สรุปไดวา ไทยไดผูกพันเปดตลาดบริการโสตทัศนใน 2 กิจกรรม คือ
1) Motion Picture and Video Tape Production and Distribution Service (CPC 9611) ซึ่ง
กิจกรรมยอยที่ไทยผูกพันไว คือ การผลิตและจําหนายภาพยนตรและวิดีโอ (ไมรวมโฆษณา) (Film / video
production and distribution services excluding advertising services : CPC 96112, 96113)
2) Radio and Television Service (CPC 9613) โดยผูกพันการผลิตรายการสําหรับวิทยุและ
โทรทัศน (Radio / television services only for production of radio / TV programmes : CPC
96131, 96132)
ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดเงื่อนไขโดยทั่วไปของขอผูกพันดังกลาวไว ไดแก ไมผูกพันการใหบริการขาม
พรมแดน ไมมีขอจํากัดในเรื่ องการใชบ ริการในตางประเทศและการเข ามาตั้ งบริษัทในไทย รวมทั้งการ
เคลื่อนยายบุคคลธรรมดาขึ้นอยูกับขอผูกพันรวมของทุกสาขา (Horizontal Commitment) โดยสรุปดังแสดง
ตามตารางที่ 5

๒๖

ตารางที่ 5 ขอตกลงทางการคาบริการระหวางประเทศสาขาโสตทัศน

หมายเหตุ * อนุญาต Business Visitor ใหพํานักได 90 วัน และ Intra-corporate Transferee (เฉพาะระดับ executives managers and specialists) พํานักได 1 ป ขอตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
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7. แนวทางในการพัฒนาธุรกิจโสตทัศนของไทย
7.1 การเตรียมความพรอมของไทยเพื่อรองรับการเปดเสรีดานโสตทัศน
1) การเตรียมความพรอมเชิงสถาบัน : ควรมีการจัดตั้งองคกรกลางเพื่อรับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมโสตทัศน เนื่องจากปจจุบันยังขาดความชัดเจนในหนวยงานกลางหรือองคกรกลางดังกลาว ที่จะ
ทําหนาที่เปนเจาภาพ หรือหนวยงานรับผิดชอบหลักในการสงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ
2) การเตรียมความพรอมดานกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายภายในประเทศ : ควรมีความชัดเจนใน
นโยบายการควบคุม กํากับดูแล และบริหารจัดการอุตสาหกรรมโสตทัศนในภาพรวม โดยมีการดําเนินการให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
3) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร : เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (สําหรับบุคลากรบางอาชีพ) เปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
4) การเตรียมความพรอมเชิงโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการผลิตและพัฒนา : ไมวาจะเปนโรงถายทํา
ภาพยนตร ที่ ไ ด ม าตรฐานโลก พร อ มอุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง โครงข า ยโทรคมนาคมยุ ค ใหม เช น การ
แพรกระจายและการใชอินเตอรเน็ตและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) เปนปจจัยสําคัญในการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรมเพลงดิจิทัล และบริการวิทยุและโทรทัศนผานสื่อที่ทันสมัย
5) การเตรียมความพรอมทางสังคมและวัฒนธรรม : โดยการสงเสริมและปลูกฝงรสนิยมผูบริโภค การ
หลอมรวมรสนิยมการชมภาพยนตร แอนิเมชั่น และการฟงเพลงไทย ผานมุมมองและมิติของการดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณไทย
7.2 ยุทธศาสตรการเจรจาเปดเสรีสาขาบริการโสตทัศนในเวทีการคาตางๆ
1) การเจรจาในภาพรวม การเปดเสรีเปนโอกาสของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในดานการสงออกและ
โอกาสของผูบริโภคในการเลือกบริโภคสื่อโสตทัศนที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น แตในทางกลับกัน ก็อาจ
ก อให เ กิ ด ผลกระทบต อผู ป ระกอบการในประเทศที่ยั งไมส ามารถแขงขัน กับ ตา งชาติได และจําเปน ตองมี
มาตรการเยียวยาเพื่อรองรับผลกระทบนั้น
2) ในการเจรจาจั ดทํ า ข อผู กพั น การเป ดตลาดในเวที ต างๆ ต องดํ าเนิน การด ว ยความระมัดระวั ง
รอบคอบ เพื่ อ ให ส อดคล องกั บ ความพร อ ม และการเสริ มสร างศั ก ยภาพความเข มแข็ ง ของอุ ต สาหกรรม
ภาพยนตรไทย ตลอดจนบริการที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการใชกลไกเวทีการคาระหวางประเทศ
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ใหเปนโอกาสในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทย
3) การสรางการเชื่อมโยงของโอกาส จากความรวมมือในเวทีตางๆใหเต็มศักยภาพ อาทิ การเชื่อมโยง
เวที ท วิ ภ าคี กับ ความร ว มมื อ ระดั บ ภู มิภ าคที่ ไ ทยเกี่ ย วข อ งโดยตรง ตลอดจนการประสานการดํ าเนิ น งาน
ภายในประเทศอยางบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สําหรับยุทธศาสตรการสงเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติงานภายใตยุทธศาสตรฯ เพื่อ

ใชเปนแนวทางในการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนของประเทศไทยใหมีทิศทางและเปาหมายที่
ชัดเจน มีกลไกการบริหารจัดการและบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และ
พัฒนาประเทศไทยใหกาวสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนของอาเซียน และเปนแหลง
อุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนที่สําคัญในตลาดโลก โดยมีวงเงินเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ทั้งสิ้น 1,250
ลานบาท ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก
(1) พัฒนาบุคลากรภาคการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนไทยใหเปนมืออาชีพ
(2) สงเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตรและวีดิทัศนไทย
(3) สงเสริมการปกปองและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของงานภาพยนตรและวีดิทัศน
(4) สงเสริมความรวมมือในการรวมลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงธุรกิจถายทําภาพยนตรตางประเทศ
ในประเทศไทย และ
(5) พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน
7.3 กลไกในการขับเคลื่อนในปจจุบัน
ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและองคการมหาชนหลายแหง ที่เริ่มมีบทบาทหนาที่และใหความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งเปนการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งการใหบริการดาน
โครงสรางและปจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค แตหนวยงานเหลานี้ยังคงแยกสวน
กันทํางานทําใหขาดการมองภาพใหญรวมกัน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาในมิติตางๆ ดังนี้
1) หนวยงานดานนโยบาย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ทําหนาที่สนับสนุนเชิงนโยบายและชวยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวของ
โดยตรงเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดานการสงเสริมใหมีการประสานงานกันระหวางองคกรภาครัฐ เชน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน ทั้งนี้ รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื33
่อทําหนาที่ขับเคลื่อนภารกิจเรงดวนที่ยังไมมีหนวยงาน
เจ า ภาพในการดํ า เนิ น การอย า งชั ด เจน โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร า งสรรค และได มี ก ารตั้ ง
คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสรางสรรคขึ้นมาดูแล เพื่อจัดทํายุทธศาสตรและแผนที่นําทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร า งสรรค ข องไทยให ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สรางสรรคของไทยตลอดหวงโซมูลคา
2) หนวยงานดานทรัพยสิน ทางปญญา ไดแก กรมทรัพยสินทางปญ ญา กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปน
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงพาณิชย โดยมีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนหนวยประสานงาน
หลักในการจัดโครงการตางๆ รวมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดผลเปนรูปธรรม
รวมถึงโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555 ขณะเดียวกัน ยังมีศูนยทรัพยสินทางปญญาของกรม
ทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรค การใชประโยชนและสรางมูลคาเชิง
พาณิชยจากทรัพยสินทางปญญา สรางวัฒนธรรมทรัพยสินทางปญญาดวยการจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก ความ

ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยสินทางปญญา และการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น นอกจากนี้
กรมทรัพยสินทางปญญายังมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง “สถาบันสงเสริมการสรางสรรค” เปนศูนยบมเพาะความรู
ความคิดตอยอดและทักษะตางๆ รวมถึงใหคําแนะนําดานบริหารจัดการ และ “ตลาดทุนทรัพยสินทางปญญา”
เพื่อระดมเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาอยางครบ
วงจรแกภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน
3) หนวยงานดานการพัฒนาองคความรู เพื่อพัฒนาและสรางองคความรูในการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ พรอมทั้งปลูกฝงและถายทอดองคความรูแกสาธารณชน ในรูปแบบ
ของกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การสรางแหลงคนควาและแหลงเรียนรูครบวงจร การเผยแพรผลงานวิจัย
การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนตน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการพัฒนาองคความรูของประเทศ ไดแก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (OKMD) อุทยานการเรียนรู (TK PARK) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) รวมถึง
สถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน
4) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการเงิน เชน สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย กองทุนรวม
ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจไทย ที่บริหารโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) กองทุนรว มลงทุ นของธนาคารพั
ฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมแห ง
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ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนตน
5) หนวยงานดานการวิจัยและพัฒนา เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน
6) หนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน
มาตรฐานอาหารและเกษตรแหงชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และกรมการทองเที่ยว เปนตน
7) หนวยงานดานการตลาด เชน กระทรวงการตางประเทศ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนตน
7.4 การจัดตั้งองคการมหาชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน
ความคืบหนาผลการศึกษาความเปนไปได ในการจัดตั้งองคกรมหาชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและวีดิทัศน จากความสํ าคั ญของอุต สาหกรรมที่ส ามารถสร างรายไดจํ านวนมหาศาล สงผลให
ประเทศมีรายไดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นจากรายไดภาคบริการ ไดขอสรุปวาการมีสถานะ
เปนองคการมหาชนจะสามารถดึงดูดผูประกอบการไดมากกวาและเปนการรวบรวมผูเชี่ยวชาญดานภาพยนตร
และวีดิทัศนที่มีความรูความสามารถมากําหนดนโยบายแนวทางการสงเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก
หนวยงานราชการสามารถแกไขจุดออนตางๆ เพื่อใหผูประกอบการไดรับความสะดวกจากหนวยงานภาครัฐใน
ดานระเบียบทางราชการที่เกี่ยวของ ก็อาจไมจําเปนตองทําการจัดตั้งองคการมหาชน นอกจากนี้ ควรระบุ

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน (องคการมหาชน) ไมให
มีภารกิจซ้ําซอนกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ และเห็นควรใหมีการศึกษา
เพิ่มเติมในสวนของแนวทางการส งเสริมอุ ตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนของสาธารณรัฐ ประชาชนจี น
โดยเฉพาะในสวนของโรงภาพยนตรและระบบออนไลนซึ่งถือวามีความสําคัญมากที่สุดสําหรับอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในขณะนี้
7.5 มาตรการสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อส งเสริ มให เ กิ ดการลงทุน ถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย โดยมี
หลักเกณฑและเงื่อนไข คือ
๑) ภาพยนตรที่มีคาใชจายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยตั้งแต ๓๐ ลานบาทขึ้นไป มีอัตราการคืนเงิน
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รอยละ ๑๕
๒) ภาพยนตรสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทย การทองเที่ยว และวัฒนธรรมไทย และมีการ
นําภาพยนตรที่ถายทําในประเทศออกเผยแพร อัตราการคืนเงินเพิ่มเติมไมเกินรอยละ 2
๓) ภาพยนตรดังกลาวมีการจางคนไทยในตําแหนงสําคัญ ไดแก นักแสดงหลัก นักแสดงรอง ผูกํากับ
และผูชวยผูกํากับ อัตราการคืนเงิน เพิ่มเติมไมเกินรอยละ 3 ระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป วงเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ลานบาท (ปละ ๕๐๐ ลานบาท)
โดยผูผลิตภาพยนตรจะตองเปนชาวตางชาติ ที่ไดรับอนุญาตใหสรางภาพยนตรจากกรมการทองเที่ยว
และมีการจางบริษัทผูประสานงานประเภทนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการทองเที่ยว รวมถึงมีการใชจายเงิน
ที่มาจากตางประเทศไมต่ํากวา 50 ลานบาท จายใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลของไทยเทานั้น ซึ่งไมรวมคาใชจาย
ที่ใหชาวตางชาติที่เขามาสรางภาพยนตรในประเทศไทย โดยวงเงินคืนสูงสุดอยูที่ 75 ลานบาทตอเรื่อง ทั้งนี้
การยื่นขอรับสิทธิประโยชนสามารถยื่นขอไดปละ 3 ครั้ง คือ เดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน
ทั้งนี้ การเปดเสรีธุรกิจภาพยนตรของไทยภายใตมาตรการสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศ
ในลักษณะการรว มลงทุน (Co-production) ผลิตภาพยนตรระหวางผูป ระกอบการไทยกับ ผู ประกอบการ
ต า งประเทศ นั บ เป น อี ก หนึ่ ง ช อ งทางในการชว ยดึ ง ดู ด ผู ส ร า งภาพยนตร ต า งประเทศให ม าลงทุ น ถ า ยทํ า
ภาพยนตรในประเทศไทย และเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังไมไดมีการลงนามในขอตกลง Co–production
กับประเทศใด ดังนั้น การศึกษาแนวทางในการจัดรางขอตกลงดังกลาว จะทําใหสามารถเตรียมการรับมือกับ
ปญหาและผลกระทบที่ตามมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.6 แผนปฏิบัติการสงเสริมและเผยแพรภาพยนตรและวีดิทัศนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานสงเสริมและเผยแพรภาพยนตรและวีดิทัศนทั้งในและตางประเทศ
ไดจัดลําดับความสําคัญ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งสรุปรายละเอียดโครงการสําคัญจํานวน 6 โครงการ
ดังนี้
1) โครงการเผยแพรสื่อบันเทิงไทยผานชองทางต างๆ เชน ชองทางออนไลน การเขารวมงานหรื อ
การจัดงานเทศกาลภาพยนตร
2) โครงการขยายตลาดสื่อบันเทิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนําผูประกอบการไปนําเสนอ
ผลงาน (Roadshow) ในตลาดภาพยนตรและโทรทัศนนานาชาติที่มีศักยภาพ
3) โครงการสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอยาง
ยั่งยืน
4) โครงการพั ฒนาขี ดความสามารถในการผลิตหรือรว มผลิตคอนเทนตเ พื่อความบัน เทิงระหวาง
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ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
5) โครงการผลิตสื่อภาษาจีนเพื่อการเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปน
แหลงผลิตสื่อบันเทิงของจีนและสงเสริมใหคนจีนทองเที่ยวในประเทศไทย
6) โครงการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทํ า เนี ย บผู ป ระกอบการสื่ อ บั น เทิ ง จี น เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก
ผูป ระกอบการไทย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหนําเอาแผนปฏิบัติการและรายละเอียดโครงการเหลานี้ เพื่อใช
เปนแนวทางดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะ “ทีมประเทศไทย (Content Thailand)”
โดยนําภาพยนตรและวีดีทัศนไทยมาเปนสื่อในการสรางภาพลักษณที่ดี สรางรายได รวมทั้งแพรวัฒนธรรมไทย
ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นดวย
7.7 แผนการบูรณาการรวมภายใตงานเทศกาลภาพยนตรและวีดิทัศนระดับนานาชาติ
ดํา เนิน การคั ดเลื อกและจั ดลํ า ดับ เทศกาลภาพยนตรและวีดิทัศนร ะดับ นานาชาติที่สําคัญ เพื่อทํา
การบูรณาการแนวทางการดําเนินงานระหวางเทศกาลภาพยนตรและวีดิทัศนในตางประเทศจากจํานวนทั้งสิ้น
43 เทศกาล โดยใหทุกหนวยงานบูรณาการตามรายละเอียดของแผนงาน และเพิ่มเติมการบูรณาการในดาน
การสงเสริมศิลปนของไทยเพื่อใหสามารถนําภาพยนตรไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตรตางๆ รวมทั้งการจัด
เทศกาลภาพยนตร ไ ทยในต า งประเทศ ซึ่ ง นั บ เป น แนวทางหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น ภาพยนตร ไ ทยไปสู ต ลาด
ตางประเทศดวยเชนกัน
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