
หนังไทย-ซีร ีส ์ โอกาสยังอีกไกล  
หนุน Soft Power ไทย ดังกว่าเดิมได้อีก  
 
ด้วยความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ หนังไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ปรากฏการณ์รายได้ระดับร้อยล้านพันล้านในเมืองไทย 
ไม่ได้จ ากัดแค่ความส าเร็จในประเทศ  ท่ีผ่านมามีหนังไทยหลายต่อหลายเร่ือง ท่ีปังในเมอืงไทยแล้วยังดังไกลไปถึงต่างประเทศ ไมว่่า
จะเป็นแถบเพ่ือนบ้านใกล้ ๆ และไปไกลถึงดินแดนแห่งภาพยนตร์อย่างฮอลลีวูด 

 
‘หนังไทย’ อุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่ไปได้ไกล  
ท่ีผ่านมา หนังผี หนังตลก และหนังแอคช่ัน ท่ีออกแนวศิลปะป้องกันตัวแบบไทย ๆ อาทิ พ่ีมากพระโขนง , ต้มย ากุ้ง, องค์บาก ฯลฯ 
เป็นแนวหนังท่ีต่างชาติช่ืนชอบ และมีภาพยนตร์หลายเ ร่ือง ท่ีถูกน าไปท าเป็นเวอร์ช่ันของแต่ละประเทศ อาทิ ชัตเตอร์กดติด
วิญญาณ แฝด คิดถึงวิทยา ไอฟายแต๊งก้ิวเลิฟยู้ ฉลาดเกมส์โกง ฯลฯ รวมท้ังการเล่าเร่ืองความเป็นไทยในมิติใหม่ ๆ ท่ีได้รับความ
สนใจในเวทีต่างประเทศ เช่น บุพเพสันนิวาส, แปลรักฉันด้วยใจเธอ, มะลิลา, ไทบ้านเดอะซีรีส์, Mary is happy Mary is happy, 
One for the road, Fast & Feel Love, ร่างทรง, อนินทรีย์แดง, พญาโศกพิโยคค่ า, พลอย และล่าสุด Faces of Anne ท่ีก าลังจะ
เข้าฉายในเร็วๆนี้ นั่นยังไม่นับภาพยนตร์โดยผู้ก ากับไทยฝีมือดีอย่าง เจ้ย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล และผู้ก ากับอีกหลายท่านท่ีไ ด้
น าภาพยนตร์ไทยไปเฉิดฉายในเวทีโลกมาแล้ว 
 
เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะตัว ท่ีสามารถน าทุนทางวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ ค่านิยม

ในท้องถ่ิน ตลอดจนวิถีของคนไทยรุ่นใหม่ มาประยุกต์ และผสมผสานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ่านการเล่าเ ร่ืองผ่านภาพยนตร์ เป็น Soft 
Power ท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงถึงกัน เช่น ท่องเท่ียว ร้านอาหาร สปา ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
เป็นต้น 

 

ส่งออก Soft  Power ผ่านภาพยนตร์-ซีร ีส์  
โชว์ ‘ดีเอ็นเอ’ ความเป็นไทยในเวทีโลก 
ดร.ชาครติ พิชญางกูร ผู้อ านวยการส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) หรอื CEA ในฐานะองคก์รหลกัทีม่ ี

บทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (Creative Economy) และในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายสง่เสรมิ
ภาพลักษณข์องประเทศดว้ย Soft  Power เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์นับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีสามารถ

สร้างรายได้เข้าประเทศ โดยแบ่งได้ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านการผลิตเนื้อหา (Content) หรือท่ีเรียกว่า 
“อุตสาหกรรมคอนเทนต”์ ซ่ึงนับเป็น 1 ใน 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพเติบโตสูงสุดท่ีก าลังถูกผลักดันให้เติบโตข้ึน และ
ยกระดับให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยเฉพาะภาพยนตร์ และ ซีรีส์ ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ  ท่ัวโลก โดย

คอนเทนต์ซีรีส์วายในปี 2564 ท่ีผ่านมาพบว่าสามารถสร้างรายได้สูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว 

 



 

ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างรายได้ทางตรงเท่านั้น แต่ในมุมของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมคอนเทนต์ยังนับเป็นกลไกส าคัญใน
การสร้าง Soft Power ไทยในเวทีโลก ซ่ึงสามารถสร้างการเติบโตไปยังอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ  ด้วยการสอดแทรก “ดีเอ็นเอ” 
ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมและสมัยใหม่ เช่น วัตถุดิบ อาหาร สมุนไพร ศิลปะการต่อสู้ เทศกาลท้องถ่ิน การเฉลิม
ฉลอง นวัตกรรม งานออกแบบ ฯลฯ ของไทย เพ่ือส่ือสาร “แบรนด์ประจ าชาติไทย” ในแบบท่ีต้องการน าเสนอสู่ระดับสากลอย่าง
ละมุนละม่อม เป็นไปตามกระบวนการการผลักดัน Soft Power ไทย ท่ีต้องการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอีกด้วย 
 

 
 
 “จุดส าคัญของส่ิงท่ีทุกประเทศผลักดัน Soft Power ก็คือการหยิบเอาดีเอ็นเอของชาติมาเป็นวัตถุดิบส าคัญ ในการสร้าง       “แบ
รนด์ประจ าชาตไิทย” และขยายความออกไปผ่านความสามารถของนักสร้างสรรค์ ซ่ึงประเทศไทยมีสินทรัพย์ท้ังท่ีจับต้องได้ และจบั
ต้องไม่ได้อย่างล้นเหลือ แต่เราจ าเป็นต้องเฟ้นหาสินทรัพย์ท่ีเป็นจุดแข็งและมีการรับรู้ในตลาดสากล ประกอบกับความรู้ความเข้าใจ
ในกระแสโลก และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแปรเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปต่อได้ เช่น อาหารไทย หรือ
เทศกาลท่องเท่ียว ซ่ึงนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีห่วงโซ่ทางธุรกิจต่อเนื่อง มีแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ มีความพร้อมของภาคเอกชนรองรับ 
และมีความต้องการของตลาดสูง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราวางกลยุทธ์ให้อาหารเป็นตัวน า ผู้ประกอบการหรือนักสร้างสรรค์ยังสามารถ
ท ากิจกรรมทางตรง คือการส่งเสริมความนิยมของอาหารไทย เชฟไทย ร้านอาหารไทย วัตถุดิบไทย เพ่ือเช่ือมต่อไปยังแห ล่ง



เกษตรกรรมหรือแหล่งเพาะปลูกซ่ึงเป็นท่ีมาของอาหารและวัตถุดิบ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมทางอ้อมท่ีส่ือสารผ่านเร่ืองราวของซีรีส์
หรือภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีหลาย ๆ ประเทศก าลังด าเนินอยู่” ดร.ชาคริตกล่าว 
 
CEA Content lab ม ุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสู่มาตรฐานสากล  

 
 
นอกจากนี้ CEA ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนาและยกระดับทักษะศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐานสากล รองรับการผลิตสร้างสรรค์
คอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดโลก จัดท าโครงการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล (CEA Content lab) ยกระดับ
ความเช่ียวชาญ และเพ่ิมจ านวนบุคลากรสร้างสรรค์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต และได้มาตรฐานสากล โดยเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ 2566 ต้ังเป้าผลิตโปรดดิวเซอร์ นักเขียนบท ผู้ก ากับ จ านวนอย่างน้อย 10 กลุ่ม ท่ีสามารถเสนอ Project Proposal 
พร้อมกับ Teaser จ านวน 10 เร่ือง เป็นการพัฒนาบุคคลากรและยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์พร้อมส่งออกสู่เวทีสากล  โดย
ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) อาศัยเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญด้านนวัตกรรม มาช่วยส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
และล้ าสมัย ซ่ึงจะน าไปสู่การยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทย  สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
 
นอกจากนี้ ยังไ ด้หารือความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP, ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI, Netflix ไทย และ สหมงคล ฟิล์ม รวมไปถึงภาครัฐเอกชนต่างๆ ถึงแนวทางในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทย รวมถึงมาตรการต่าง ๆ  
จากภาครัฐท่ีจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของภาคเอกชน ให้เกิดการส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดสากลเพ่ิมมาก
ข้ึน   
 
ชูมาตรการดึงกองถ่ายหนังในเข้าไทย หวังสร้าง เศรษฐกิจ -ยกระดับองค์ความรู้ 
ขณะท่ีมิติท่ีสอง คือการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน
ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเพ่ิมข้ึนและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560 - 2564 มี
รายได้เฉล่ียประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปี เฉพาะปี 2564 สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียว โดยมีกองถ่ายท าภาพยนตร์



ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย จ านวน 122 เ ร่ือง ซ่ึง ถือเป็นสถิติสูงสุดนับต้ังแต่มีการเข้ามาลงทุนของกองถ่าย
ต่างประเทศในประเทศไทย  
 

 
 
โดยภาครัฐได้ร่วมกันจัดท ามาตรการต่างเพ่ือชักจูงให้เกิดการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย อาทิ มาตรการยกเว้น
ภาษีนักแสดงชาวต่างชาติท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ในไทย และยังร่วมกับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องเตรียมแผนท่ีจะปรับอัตราการคืน เงิน 
(Cash Rebate) เพ่ิมข้ึนส าหรับกองถ่ายต่างประเทศ ท่ีมีเนื้อหาท่ีส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย  เพ่ือเป็นการดึงดูดให้เกิด
การลงทุนถ่ายท าภาพยนตร์ในไทยเพ่ิมข้ึน และส่งเสริม Soft Power ไทย ซ่ึงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล 
 
นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการในการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรกลุ่มกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีได้รับหนัง สือ
รับรองจากกรมการท่องเท่ียว ปรับหลักเกณฑ์การตรวจคนเข้าเมืองให้เ อ้ือต่อการถ่ายท าให้ครอบคลุมท้ัง จัดต้ังศูนย์ One Stop 
Service เพ่ือปรับกระบวนการออกใบอนุญาตและหลักฐานต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 

 



 
 
“การเข้ามาของกองถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ ท่ีต้องขนทีมงานหลายร้อยชีวิตและอุปกรณ์การถ่ายท าต่างๆ เข้ามาในประเทศ
ไทย ไม่เพียงจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องท่ีท่ีเข้าไปถ่ายท าและยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยทางอ้อม ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือการน าองค์ความรู้จากท่ัวโลกเข้ามาในเมืองไทย เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย มูลค่าท่ีได้กลับคืนมาจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่จะเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถสร้างมลูค่าทางความรู้ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรในประเทศได้อีกด้วย” 
 
อุตสาหกรรมคอนเทนต์ เปน็หนึง่ในเส้นทางการกระตุ้นเศรษฐกจิไทย จากพลงัของการสรา้งสรรค์ ผ่าน Soft Power การกนิอยู่
แบบไทย สไตลท์ีแ่ตกต่าง ไมจ่  ากดัเฉพาะความเปน็ไทยแบบดัง้เดมิ แตห่มายถงึความเปน็ไทยรว่มสมยั อาศยัรากฐานทางวฒันธรรม
ที่เข ้มแขง็ ที่ช ่วยสรา้งทัง้ภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้ับเมอืงไทย และไมจ่  ากดัแคก่ารขายคอนเทนต์หรอืสถานทีถ่า่ยท า แตจ่ะน าพาเมด็เงนิ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกหลายช่องทางอีกด้วย 


