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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมแอนิ เมชั่ น ไทยเป็ น หนึ่ งในอุ ต สาหกรรมหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เป็นธุรกิจที่ภาครัฐ
เพิ่งเริ่มให้การสนับสนุน ดังนั้น จึงยังไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่ อพัฒนา
อุตสาหกรรม รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ทั้งภายในและ
ภายนอกของอุ ตสาหกรรมนี้ ในประเทศไทยโดยใช้ท ฤษฎีวิเคราะห์ ส วอต (SWOT Analysis) และ
การศึกษากรณี ศึกษา (Case Study) จากประสบการณ์ ในอดีตของประเทศญี่ ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้
ได้แก่ นโยบาย Cool Japan ของประเทศญี่ปุ่น และนโยบาย Korea Wave ของประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งจะสามารถนามาปรับใช้เป็นตัวอย่างในการออกนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่ทาให้ประเทศไทยสามารถ
ผลักดันอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้
การบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่า งกระทรวง ทบวง กรมและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งภายใต้
นโยบายประชารัฐ (PPP) ยังเป็น ปัญหาสาคัญของประเทศไทยในการผลักดันอุตสาหกรรมนี้และมี
ปัญหาที่คล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในสมัยก่อนคือ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
หรือทักษะความเชี่ยวชาญ เงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ความร่ว มมือและการยอมรับ ในต่างประเทศ การสนับ สนุนด้ านภาษี และการป้องกัน การละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จาเป็นต้องใช้การทางานบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
ทบวง กรม และหน่ ว ยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แก่ กระทรวงต่ างประเทศ กระทรวงวั ฒนธรรม
กรมส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่ างประเทศ กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ส านั ก งานส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานส่ งเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หากนโยบายนี้สามารถทาได้ประสบความสาเร็จ ประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางแอนิเมชั่นของ
AEC ได้อย่างแท้จริงและสร้างของมูลค่าการค้าจากธุรกิจบริการภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้
อย่างยั่งยืน

จ

กิตติกรรมประกาศ
ในการจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
นั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ 9 ปี 2560 ของสถาบั น การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โปรการ กระทรวง
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และชี้แนะแนวทางในการจัดทารายงานฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนได้ให้ข้อคิดต่างๆ ที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้ศึกษา
ในการนี้ขอขอบคุณ น.ส. วิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ให้การสนับสนุน
ในการเข้าร่วมหลักสูตรครั้งนี้
ท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
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การฝึกอบรมครั้งได้อย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่มีคุณทั้งในด้านการต่างประเทศ การเตรียม
ความพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ รวดเร็ว ของโลกในอนาคต และประสบการณ์ ในด้ านต่ างๆ ที่
หลากหลายรอบด้านมากขึ้น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์และการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ตลอดช่วงการอบรมครั้งนี้
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ปทมา สิงหรา ณ อยุธยา
สิงหาคม 2560

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา และวิธีการดาเนินการศึกษา
1.4 คาถามการศึกษา
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 นิยามของคาว่าแอนิเมชัน (Animation)
2.2 SWOT ANALYSIS5
2.3 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
2.4 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
2.5 นโยบาย Cool Japan
2.6 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกาหลีใต้
2.7 นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.8 เนื้อหาสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย Cool Japan
3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย Korea Wave (Korea Creative
Economy)
3.3 สรุปภาพรวมจากการศึกษา Case Study ของนโยบาย Cool Japan และ
Korea Wave
3.4. การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ของธุรกิจ Animation ในประเทศไทย
3.5 หน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกลยุทธ์เชิงนโยบาย
ของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
3.6ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นในประเทศไทยและกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.7 ปัญหาด้าน Ecosystem ด้าน Digital Content

ง
จ
ฉ
ซ
1
1
1
2
2
2
3
3
5
5
6
7
9
11
12
15
15
21
23
24
27
34
35

ช
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 วิธีการแก้ปัญหาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

36
36
38
44
46

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9

แบบจาลองห่วงโซ่มูลค่าโดย Michael E.Porter
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน
การแบ่งหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ
ภาพรวมยุทธศาสตร์ Cool Japan
ความชอบในสินค้าและบริการของญี่ปุ่นโดยโครงสร้างกองทุน Cool Japan
ตัวอย่างโครงการภายใต้กองทุน Cool Japan ภาพรวมและวัตถุประสงค์
ของโครงการออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ Waku Waku Japan
โครงการจาหน่ายสินค้าคอนเทนท์ญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ (Mail–order) โดย
บริษัท Tokyo Otaku Mode Inc.
ปัญหาและอุปสรรค์ของอุตสาหกรรม Digital Content ประเทศไทย
Ecosystem ด้านอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศไทย

6
7
16
17
19
20
21
37
42

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีปัจจัยด้านการค้าภาคบริการเป็นหัวใจสาคัญในด้านการส่งออกไม่ต่าง
จากสินค้าและนับวันจะทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่รัฐบาลไทยต้องให้
ความสาคัญในภาคบริการเป็นสาคัญด้วยการพัฒ นาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้ปัจจุบัน Digital
Content เข้ ามามี บ ทบาทต่ อ การสื่ อ สาร ข่ า วสารและ Entertainment ทุ ก รูป แบบ ซึ่ งไทยเป็ น
ประเทศหนึ่ ง ในโลกที่ มี บ ทบาทส าคั ญ และมี ก ารพั ฒ นาด้ า น Digital Content ไปอย่ า งรวดเร็ ว
จนสามารถกลายเป็นรายได้หลักที่ทาให้ไทยส่งออกตลาดโลกได้ ทั้งด้านภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และเกม
ธุร กิจ แอนิ เมชั่น เป็ น หนึ่ งในอุ ตสาหกรรมเปี่ ยมคุ ณ ภาพที่ รัฐ บาลต้ องการผลั กดัน ให้ เกิ ด
การเติ บ โตอย่ างเป็ น ระบบเต็มรู ป แบบภายใต้แผนเศรษฐกิจดิจิทั ล (Digital Economy) ที่ผ่ านมา
มีการประเมิ น ว่าธุร กิจ แอนิ เมชั่น ที่น่าจะเป็นการสร้างรายได้ห ลักธุรกิจหนึ่งของภาคบริการให้ กับ
ประเทศ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น แอนิ เมชั่ น ในประเทศไทยสามารถพั ฒ นาสู่ ร ะดั บ สากลและแข่ ง ขั น กั บ
ต่างประเทศได้ แต่ต้องอาศัยการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่าง
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีแนวทางเรื่องนี้ อย่าง
ชัดเจน ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการผลักดันให้
ธุรกิจนี้สามารถแข่งขันและประสบความได้
หลายประเทศประสบความส าเร็จจากการผลั กดันธุรกิจ Digital Content ให้ กลายเป็น
รายได้หลักของประเทศและเป็นผู้นาในตลาดโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนา
ของธุรกิจในประเทศเหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างและพัฒนาให้เข้ากับ
ประเทศไทยเพื่อพัฒนาต่อไปได้ อีกทั้งปัญหาต่างๆ ของประเทศอื่นที่เกิดขึ้นยังสามารถเป็นบทเรียนให้
ประเทศไทยระวังและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ล่วงหน้าได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์การศึกษา Case Study ของประเทศอื่นที่ประสบความสาเร็จ
ในด้านการพัฒ นาแอนิ เมชั่น ได้แก่ เกาหลีและญี่ปุ่น เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางการกาหนด
ทิศทางการพัฒ นาเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะทาให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา และวิธีการดาเนินการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
1) ศึกษาความหมายของคาว่าแอนิเมชัน
2) ศึก ษาความส าเร็จ ของการสร้างให้ แอนิ เมชั น ของญี่ ปุ่ น และเกาหลี ป ระสบ
ความส าเร็ จ โดยศึ ก ษาจากนโยบาย Cool Japan ของประเทศญี่ ปุ่ น และนโยบาย Creative
Economy ของประเทศเกาหลี
3) ศึกษาจุดอ่อนของการพัฒนาแอนิเมชั่นไทย
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ บทความ
และข่าวที่เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เน็ต
1.4 คาถามการศึกษา
1.4.1 ปัจจัยและนโยบายสาคัญที่ทาให้ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี ประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาด้านธุรกิจแอนิเมชัน
1.4.2 ปัญหาของการพัฒนาธุรกิจแอนิเมชั่นไทยในปัจจุบัน
1.4.3 ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจ Digital Content ไทยให้แข่งขัน
กับตลาดโลกได้
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 สามารถเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์แบบทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าในการ
พั ฒ นาธุร กิ จ ด้ า น Digital Contents ของประเทศไทยได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ งยื น ภายใต้
เงื่อนไขและข้อจากัดที่เกิดขึ้น จริง และภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.5.2 ข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้น หรือเฝ้าระวัง เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาล่วงหน้าจาก
การศึกษา Case Study ของประเทศอื่นๆ
1.5.3 เพื่อให้ธุรกิจ แอนิเมชั่น สร้างมูลค่าทางการค้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) ตามแนวคิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) ของรั ฐ บาลได้ อ ย่ า ง
แท้จริง

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 นิยามของคาว่าแอนิเมชัน (Animation)
แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิต
ขึ้นทีละเฟรม แล้วนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ ว่าจากวิธีการใช้คอมพิวเตอร์
กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาดหรือหรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาลองที่ค่อยๆ ขยับเมื่อนาภาพดังกล่าวมาฉาย
ด้ ว ยความเร็ ว ตั้ งแต่ 16 เฟรมต่ อ วิ น าที ขึ้ น ไป เราจะเห็ น เหมื อ นว่ าภาพดั งกล่ าวเคลื่ อ นไหวได้
ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ Flash
คาว่า แอนิเมชั่น (Animation) รวมทั้งคาว่า Animate และ Animator มากจากรากศัพท์
ลาติน “Animare” ซึ่งมีความหมายว่าทาให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์
ลายเส้นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ (Paul Wells, 1998: 10)
แอนิ เมชั่ น (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคลื่ อ นไหว” ด้ ว ยการน าภาพนิ่ งมา
เรียงลาดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่องทาให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา
(Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว้ใน
ระยะสั้นๆ ประมาณ 1 ถึง 3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์
จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน แม้ว่าแอนิเมชั่น
จะใช้หลั กการเดียวกับ วีดิโอ แต่แอนิเมชั่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้มากมาย เช่น
งานภาพยนตร์งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกม สถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
งานพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552: 222 ) โดยสรุปความหมายของแอนิ
เมชั่นคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่างๆ ให้เกิดการเคลื่อนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ
ปิ ย กุ ล เลาวัณ ย์ ศิ ริ (2532: 931–932) ได้ ส รุป หลั ก การและคุณ สมบั ติ ข องภาพยนตร์
แอนิเมชั่นเอาไว้ ดังนี้
1) สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต
2) สามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น
3) ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
4) ใช้อธิบายหรือเน้นส่วนสาคัญให้ชัดเจนและกระจ่างขึ้นได้
โดยชนิดของแอนิเมชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1) Drawn Animation คือ แอนิเมชั่นที่เกิดจากการวาดภาพหลายๆ พันภาพแต่การฉาย
ภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่กี่นาที ซึ่งข้อดีของการทาแอนิเมชั่นชนิดนี้ คือ มีความเป็นศิลปะ
สวยงาม น่ารับชม แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาและแอนิเมเตอร์ในการผลิตจานวนมาก จึงทาให้มีต้นทุน
ในการสร้างสรรค์สูง

4
2) Stop Motion หรื อ เรี ย กว่ า Model Animation เป็ น การถ่ า ยภาพแต่ ล ะขณะของ
หุ่น จาลองที่ค่อยๆ ขยับ สามารถถ่ายทาได้ห ลายฉากในเวลาเดียวกัน แต่ข้อเสียของการทา Stop
Motion นั้นต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก
3) Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้การทาแอนิเมชั่นง่ายขึ้น
เช่น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิต
และประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก
นิยามของคาว่า “อะนิเมะ” เป็นคาย่อของ アニメーション ซึ่งเป็นคาที่ยืมมา
จากภาษาอังกฤษ (สังเกตได้ว่าเขียนเป็นคาตาคานะ) “แอนิเมชัน ” (Animation) ซึ่งหมายความถึง
ภาพยนตร์การ์ตูน คาทั้งสองคานี้สามารถใช้แทนกันได้ในภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีรูปย่อเป็นที่นิยมใช้
มากกว่า คาว่า “อะนิเมะ” มีขอบเขตกว้างครอบคลุมภาพยนตร์การ์ตูนทั้งหมด ไม่จากัดอยู่ที่แนวหรือ
รูปแบบของภาพยนตร์การ์ตูนใดๆ “เจแปนิเมชัน” (Japanimation) ซึ่งเกิดจากการผสมคาว่า “เจแปน”
(Japan) กับ “แอนิ เมชัน ” เป็น คาอีกคาที่มีความหมายเหมือน “อะนิเมะ” คานี้นิยมใช้กันมากใน
ทศวรรษที่ 1970 และ 1980 แต่มี คนใช้น้ อ ยลงตั้งแต่ ปี 1990 และหมดความนิ ยมลงก่ อนกลาง
ทศวรรษที่ 1990 ในปัจจุบันคานี้ถูกใช้อยู่แค่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแบ่งแยกระหว่างภาพยนตร์การ์ตูน
ทั่วๆ ไป (ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกรวมๆ ว่า “อะนิเมะ”) และภาพยนตร์การ์ตูนที่ผลิตภายในประเทศ
ภาษาไทยในสมัยก่อนใช้คาว่า “ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น” แทน อะนิเมะ คาทับศัพท์ “อะนิเมะ”
นั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ แต่ปัจจุบันคาว่า “อะนิเมะ” หรือ “อะนิเมะ” นั้นกลับเป็นคาที่นิยมในหมู่เด็ก
วัยรุ่นไทยที่ชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่น ใช้เรียกแทนคาว่า “ภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น” ของสมัยอดีต
จากนิยามของสมหมาย Animation (แอนิเมชัน) หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพเคลื่อนไหว
ที่สร้างขึ้นโดยการนาภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทาให้เกิดภาพลวงตาของ
การเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
การแสดงผล (Output) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอด
ในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97
หรือ 30 เฟรมต่อวินาที
ประเภทของภาพเคลื่อนไหว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1) 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูงและความกว้าง
ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่
ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation
2) 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และ
ความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Finding Nemo
เป็นต้น
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้จะหมายรวมทั้ง Animation ที่เป็นทั้งสองมิติและสามมิติ
รวมถึงการ์ตูนด้วยซึ่งจะความหมายของการ์ตูนคือ ศิลปะการวาดภาพที่ผสมผสานกับจินตนาการของ
ผู้วาด เพื่อสื่อความหมายโดยอาศัยรูปทรง ธรรมชาติที่พบเห็นแล้วดัดแปลงแก้ไขตัดทอน รายละเอียด
ที่ไม่ต้องการเพื่อให้เข้าใจระหว่างกัน
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2.2 SWOT ANALYSIS
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ โดยการกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
ภายใน กาหนดโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
การน าการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย
ในมิติต่างๆ จะทาให้สามารถประเมินทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทาง
เสริมสร้างขีดการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นต่อไป
2.3 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
โซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ตามแนวคิ ด ของ Michael E. Porter ที่ เขี ย นไว้ ใ นหนั ง สื อ
Competitive Advantage (1985) เป็ น แนวคิ ด ที่ ช่ ว ยในการท าความเข้ าใจถึงบทบาทของแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ก ารว่ า จะมี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ก่ อ ก าเนิ ด คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ าอย่ า งไร
โดยแนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลั ก (Primary Activities)
และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัท กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
สร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ (Service) การตลาดและการขนส่งสินค้ าหรือบริการ (Service) ไปยัง
ผู้บริโภค ประกอบด้ วย (1) Inbound Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บ
และการแจกจ่ ายวัตถุดิบ การจั ด การสิ นค้ าคงเหลื อ (2) Operations กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ การ
เปลี่ ย นหรือแปรรู ป วัตถุ ดิบ ให้ อ อกมาเป็ น สิ น ค้า เป็ น ขั้น ตอนการผลิ ต การบรรจุ (3) Outbound
Logistics กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจาหน่ายสินค้า และบริการ (Service) ไปยัง
ลูกค้า (4) Marketing and Sales กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ (Service)
เช่น การโฆษณา ช่องทางการจัดจ าหน่าย (5) Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้ บริการเพื่อเพิ่ ม
คุณ ค่าให้ กับ สิน ค้า รวมถึงการบริการหลัง การขาย การแนะนาการใช้ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนเป็น
กิจ กรรมที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ กิจ กรรมหลั ก สามารถด าเนิ น ไปได้ ประกอบด้ ว ย (1) Procurement
กิ จ กรรมในการจั ด ซื้ อ จั ด หา input เพื่ อ มาใช้ ในกิ จ กรรมหลั ก (2) Technology Development
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
(3) Human Resource Management กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่
วิเคราะห์งาน สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน
สัมพัน ธ์ (4) Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบั ญ ชี ระบบการเงิน
การบริหารจัดการขององค์กร คาว่า คุณค่า อาจมีความหมายที่แตกต่างกันโดยมุมมองของคนที่ต่างกัน
เช่น ในมุมมองลูกค้า คุณค่า อาจหมายถึง สินค้ามีราคาถูก สินค้ามีคุณภาพดีกว่าเดิม การให้บริการที่
ดีกว่าเดิม หรือความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นหนึ่งเดียวของสินค้า เป็นต้น โดยคุณค่าได้มาจากความรู้
ประสบการณ์ ความถนัด เวลา และพลังงาน ที่องค์กรลงทุนลงแรงไปในผลิ ตภัณฑ์ (Products) หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ โซ่คุณ ค่ามีบ ทบาทและมีความสาคัญ ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะกับการผลิ ต
สิ น ค้ าเท่ า นั้ น แต่ ค รอบคลุ ม ถึ งการให้ บ ริก ารที่ ดี ขึ้ น โดยการเพิ่ ม ใส่ คุ ณ ค่ า จ านวนมากๆ ลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ (Products) หรือ บริการ (Service) องค์กรจะประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจทันที
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โดยห่วงโซ่อุปทานจะช่วยในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การตัดสินใจว่าทรัพยากรหรือ วัตถุดิบใดที่ควรจะสั่ง
เข้ามาในโซ่คุณ ค่า สั่ งเข้ามาด้ว ยปริม าณเท่าใด ทรั พยากรหรือวัตถุดิบ เหล่ านั้ นจะถูก จัดการหรือ
บริหารอย่างไร เพื่อแปลงให้เป็นสินค้าหรือบริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และจะส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
ได้อย่างไร มีกาหนดการการส่งเป็นอย่างไร การตรวจติดตามและควบคุมการส่งสินค้า แนวคิดสายโซ่
คุณค่า (Value Chain Concept) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์ประกอบ
ภายในขององค์กร ภายใต้โดยแบ่งกิจกรรมภายในองค์กรออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) กิจกรรมพื้นฐาน
เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยอดขาย และส่งมอบไปยังผู้ซื้อ
และบริการภายหลังการขาย (2) กิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมหลัก
ตามแนวความคิดกิจกรรม พื้นฐานจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด 5 ส่วน
(1) วัตถุดิบ (2) การนาวัตถุดิบมาทาการผลิตจนได้เป็นสินค้าสาเร็จรูป (3) การนาเอาสินค้าสาเร็จรูป
ไปตั้งตามที่ต่างๆ เพื่อการขายเรียกว่าจุดขายหรือช่องทางการจัดจาหน่าย (4) กระบวนการผลิต คือ
การตลาดและการขาย กล่าวคือ สินค้าจะขายได้หรือไม่องค์ประกอบสาคัญ คือ เรื่องของการตลาด
และการขาย (5) การบริการ (Service) หมายถึง การบริการในขณะที่ขายตลอดจนการบริการหลัง
การขาย ในการที่ จ ะวิเคราะห์ จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ งบนกรอบของสายโซ่ แ ห่ งคุ ณ ค่ า ย่ อมหมายถึ ง
กระบวนการที่ จ ะมี ก ารจ าแนกถึงองค์ป ระกอบในแต่ ล ะส่ ว นในกรอบของสายโซคุ ณ ค่ าและดู ถึ ง
วิธีการใช้หรือวิธีการบริหาร องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหน หลังจากนั้น
ก็จะมีการดูถึงมาตราในการวัดว่าวิธี ในการใช้ที่มองถึงตัววัดที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไร ขั้นตอ น
ทั้งหมดจะอยู่ในกรอบที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ สายโซ่แห่งคุณค่า”

ภาพที่ 1 แบบจาลองห่วงโซ่มูลค่าโดย Michael E.Porter
2.4 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น (Animation’s Value Chain)
หากวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนเมชั่น แล้วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบริการ ดังนั้น
ส่วนที่ เป็ น ส่ว นสาคัญ ได้แก่ ในส่ วนของการดาเนินงาน (Operation) เนื่องจากมีตั้งแต่ Concept
Creation, Pre–Production, Production, Post Production ซึ่ งค่ อ นข้ า งมี ค วามซั บ ซ้ อ น ดั งนั้ น
สามารถห่วงโซ่มูลค่ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแอนิเมชันได้ดังแผนภาพด้านล่าง
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ภาพที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน
2.5 นโยบาย Cool Japan
คาว่า Cool Japan ยังไม่การจากัดความที่ชัดเจน เป็นคาเรียกโดยรวมถึงสินค้าและบริการ
ของญี่ ปุ่ น ที่ คิดว่ามีความ Cool ในช่วงเริ่มแรกสิ นค้าและบริการส่ ว นใหญ่ อยู่ในหมวดของ Digital
Content เช่น มังงะ (หนังสือการ์ตูน) ภาพยนตร์ ดนตรี เกม เป็นต้น แต่ในปัจจุบันเริ่มขยายวงกว้างสู่
อุตสาหกรรมอื่น เช่น อาหาร แฟชั่น ดีไซน์ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โดย
นโยบายนี้เป็นนโยบายการนาทีมโดยรัฐบาลซึ่งหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
แบบ All Japan โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ อุตสาหกรรม ที่มุ่งมั่นจะเชื่อมโยงนโยบาย
Cool japan กับธุรกิจของเอกชน เพื่อขยายการบริโภคสินค้า และบริการของญี่ปุ่นโดยสรุปเหตุการณ์
ที่สาคัญได้ดังนี้
1) มิถุนายน 2010 รัฐบาลสมัยนายนาโอโตะ คัน ได้ลงมติเห็นชอบกลยุทธ์เพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่และได้นานโยบาย Cool Japan เป็นหนึ่งในโครงการแห่งชาติ
2) มีนาคม 2011 Intellectual Property Strategy Headquarters เป็นหน่วยงานหลัก
ที่จะดาเนินแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน Cool Japan และมีเป้าหมายเพื่อขยายมูลค่า
ตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Cool Japan จาก 4.5 ล้านล้านเยน (ปี 2009) เป็น 17 ล้านล้านเยน (ปี 2020)
และสร้างการเผยแพร่พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อทาให้นโยบาย Cool Japan เป็นรูปธรรม
3) ธัน วาคม 2012 แต่ งตั้ งรั ฐ มนตรียุ ท ธศาสตร์ Cool Japan (Minister in Charge of
Cool Japan strategy) ในสมัยรัฐบาลอาเบะ
4) พฤศจิกายน 2013 ก่อตั้งกองทุน Cool Japan
จาก Website ของ METI “คูล เจแปน (Cool Japan)” เป็นนโยบายส่งเสริมฐานที่มั่นใหม่
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบคือ แฟชั่น ดนตรี อาหาร และแอนิเมชั่น โดยมีการจัดตั้ง
สานักงาน The Cool Japan Promotion Strategy Program ขึ้นใน METI เพื่อตั้งเป้าที่จะส่งออก
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สินค้าจากความสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นให้ได้ 140 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2020 Cool Japan ถูก
กล่าวถึงครั้งแรกในบทความชื่อ Japan’s Gross National Cool ของนักเขียนชาวอเมริกัน Douglas
McGray ตีพิมพ์ในวารสารด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ Foreign Affairs ตั้งแต่ปี 2002
บทความนี้พูดถึง “ความเท่” ของวัฒนธรรมร่วมสมัยญี่ปุ่นที่กาลังแผ่อิทธิพลสู่ประเทศต่างๆ
ในเอเชีย ผ่านสินค้าวัฒนธรรมอย่างการ์ตูน วิดีโอเกม แฟชั่น เพลง และภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากประเทศในกลุ่มเอเชีย (และประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น) แต่โลกตะวันตกกลับยังไม่ให้
ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ Cool Japan มีหัวใจสาคัญ 2 ข้อ
1) การสร้างวัฒนธรรม New Japan ที่ย้อนกลับไปหารากเหง้าของชีวิตแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่
รักษาธรรมชาติ พลังงาน เพื่อต่อยอดสู่ความสร้างสรรค์
2) สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) รวมถึง “คนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตใน
ตลาดโลก” เป็นผู้ผลักดันนโยบายนี้
แผนปฏิบัติการสร้าง Cool Japan เป็นการขยายการรับรู้ของแบรนด์ “ญี่ปุ่น” โดยตั้งทีม
Creative Director ขึ้นมาสร้างแบรนด์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1) ใช้ วิ ก ฤตให้ เป็ น โอกาส ฟื้ น ฟู ภ าคตะวั น ออกของญี่ ปุ่ น ที่ ถู ก ท าลายจากเหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหวและสึนามิในเดือนมีนาคม 2011 ให้เป็นศูนย์กลางของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ทั้งส่วน
ของธุรกิจ ชุมชน และวิถีชีวิต
2) เสริมปัจจั ยของการเกิด “ความสร้างสรรค์ ” ขึ้นมาในญี่ ปุ่น พัฒ นาแรงงานฝีมือด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม และสร้าง “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ ” ของแต่ละภูมิภาคในญี่ปุ่น
เช่น โครงการ Creative Tokyo สาหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกรุงโตเกียว
3) บุกออกไปยังตลาดโลก ผ่านโครงการ Cool Japan Strategy Promotion Program ที่
ดูแลโดย METI เบื้องต้นเน้นธุรกิจในเซ็คเตอร์ที่เข้มแข็งก่อน เช่น แฟชั่น อาหาร สื่อ การท่องเที่ยว
สาหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายได้แก่ สิงคโปร์ จีน อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐ บราซิล และ
เกาหลีใต้ ส่วนโครงการประชาสัมพันธ์ Cool Japan ในประเทศก็ได้สื่อกระแสหลักอย่าง NHK มา
ช่วยทารายการ ที่ค้นหาว่าวัฒนธรรมหรือสินค้าใดของญี่ปุ่นที่ดู “เท่และน่าหลงใหล” ในสายตาคน
ต่ า งชาติ East Asia Watch ได้ ก ล่ า วว่ า “Cool Japan” เป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ “Growth
Strategy” หรือลูกศรดอกที่สามในนโยบาย Abenomics เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ญี่ปุ่ นโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเผยแพร่ความนิยมญี่ ปุ่นในต่างประเทศและส่ งเสริมส่ งออกสินค้าทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ แฟชั่น อาหาร Content Industry การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟู
และกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นแม้ว่าแนวคิดเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะมีมานานแล้ว แต่ที่ผ่าน
มาญี่ปุ่นเน้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก เช่น ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ต่างๆ แต่ไม่ได้ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในแง่การตลาดควบคู่ไปด้วย กอปรกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก
คู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ ทาให้ยอดขายสินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในตลาดโลกยังไม่ได้สะท้อนความนิยม
ต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นเท่าที่ควร
ญี่ ปุ่ น ใช้แนวทาง “การผนึกกาลั งระหว่างภาครัฐกับเอกชน” ในการดาเนินยุทธศาสตร์
“Cool Japan” เช่นเดียวกับการส่งเสริมการส่งออกโครงสร้างพื้นฐาน โดยเมื่อ พ.ย. 2556 ได้จัดตั้ง
“องค์กรส่ งเสริมยุ ท ธศาสตร์ Cool Japan” เงินทุ นจัดตั้ง 3.75 หมื่น ล้ านเยน ซึ่งเป็น การร่ว มทุ น
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ระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade
and Industry: METI) โดยองค์กรดังกล่าวจะทาหน้าที่สร้างพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่น
ในต่างประเทศในส่วนที่ภ าคเอกชนไม่สามารถดาเนินการได้เอง เช่น การสร้าง Japan Mall หรือ
Japan Street การมีช่องโทรทัศน์ที่ออกอากาศรายการญี่ปุ่น การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ
และนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดแคลนแหล่งเงินทุน เป็นต้น โดยตัวเลขเป้าหมายที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ Cool Japan อาทิ การเพิ่มมูลค่ายอดขายใน Content Industry เป็น 3 เท่า
ภายในปี 2561 เพิ่มยอดส่งออกอาหารญี่ปุ่นให้ ได้ถึง 1 ล้านล้านเยนต่อปีภายในปี 2563 การเพิ่ม
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 20–25 ล้านคน ภายในปี 2563 เป็นต้น
ทั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ “Cool Japan” ของญี่ปุ่น ทั้งใน
ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว การส่ งออกอาหารญี่ ปุ่ น และ Content Industry โดยรัฐ บาลญี่ ปุ่ น ได้ อ นุ มั ติ
งบประมาณ 1.55 หมื่นล้ านเยน เพื่ อสนับสนุนการจั ดตั้ง “Japan Channel” เพื่อออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ของญี่ปุ่นในไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชา
2.6 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกาหลีใต้
เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความสาเร็จของกระแส K–POP
อาหารเกาหลี หรื อ ละครชุ ด เกาหลี ไม่ ได้ เกิ ด ขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ แต่ เกิ ด ขึ้ น จากการวางแผนร่ ว มกั น
ระดับประเทศในการยกระดับเกาหลีใต้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการวิจัยแนวการทาละครหรือบท
ภาพยนตร์ ที่ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคเอเชี ย ส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบ หรื อ การหารสนิ ย มร่ ว มระดั บ ภู มิ ภ าค
(Convergence Strategy) แล้วนามาผนวกกับการเล่าเรื่องผ่านมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ของเกาหลี
ได้อย่างลงตัวน่าสนใจ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การกิน วิถีชีวิตในวัง เป็นต้น
ความส าเร็จ ของการขายวัฒ นธรรมผ่ านละครที่ ผู้ คนชื่นชอบ ประทั บ ใจตราสิ น ค้าของ
เกาหลี จึ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น (Korean Branding) เพราะสามารถสร้ า งความรู้ สึ ก ผู ก พั น (Emotional
Relationship) ได้ อ ย่ างลงตั ว ท าให้ สิ น ค้ าและบริก ารต่ างๆ ของเกาหลี ได้ เกิ ด การยอมรับ และมี
ความรู้สึกอันดี (Good Will) จากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ ทรงผม เครื่องสาอาง
อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการศัลยกรรม การแสดงคอนเสิร์ต และการท่องเที่ยว เป็นต้น ในปัจจุบันนี้
กระแสเกาหลีได้กระจายไปทั่วโลก (Global Market) ทั้งในยุโรป และอเมริกาเหนือ
ดร. วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ได้เขียนถึงกระแสเกาหลีว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความนิยมชมชอบ
ทางวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ของเกาหลี (Korean Pop Culture) ที่ ม าจากภาพยนตร์ ท างโทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ เพลงป๊อบ และดารานักร้องเกาหลี และเริ่มทารายได้ทางเศรษฐกิจสู่
ประเทศเกาหลีมากมายมหาศาล มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 โดยเริ่มจากวงการภาพยนตร์ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความชื่นชมของผู้ชมในเนื้อเรื่อง วิวทิวทัศน์ และตัวนักแสดงที่เป็นพระเอกนางเอก และเรื่องราวตาม
เกร็ดประวัติศาสตร์ในเรื่อง แดจังกึม ในปี ค.ศ. 2003 ที่เป็นหน้าต่างทางวัฒ นธรรมเกาหลีที่ทาให้
ชาวเอเชียรู้จักเกาหลีมากขึ้น ได้รับความชื่นชมทั่วทั้งเอเชีย จนทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาหลี
เพียงเพื่อดูฉากพระราชวังในภาพยนตร์ดังกล่าว ส่วนเพลงเกาหลี เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นจีนและ
ไต้หวันมาก่อนตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยเริ่มจากวงนักร้องชายล้วน (Boy Band) ที่มาจากรูปร่างหน้าตา
ที่ดูสดใสและน่ารัก
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ภาครั ฐ ของเกาหลี เป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายและสนั บ สนุ น ในเบื้ อ งต้ น และขั บ เคลื่ อนโดย
ภาคเอกชน รัฐบาลเกาหลีได้วางนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของปี ค.ศ. 1945–1980 ให้เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมของตนเองโดยปกป้องการแทรกซึมจากวัฒนธรรมอเมริกา ส่งเสริมทางศิลปะทั้งแบบดั้งเดิม
และร่วมสมัยวางแนวนโยบายแผนลักทางวัฒ นธรรมระยะยาว 10 ปี หลังจากนั้น ในปี ค.ศ.1993
เปลี่ย นบทบาทเป็ น การส่ งเสริมวัฒ นธรรมให้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ วัฒ นธรรม คือ สิ นค้าทางการ
ท่องเที่ยว นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 รัฐบาลเกาหลีได้ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเรียกว่า
“อุตสาหกรรมวัฒ นธรรม” ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย อาทิ ภาพยนตร์ เพลง วีดีโอ สิ่งพิมพ์
การกระจายเสี ย ง การออกแบบ ตั ว การ์ ตู น ความบั น เทิ ง ที่ ให้ ค วามรู้ (Edutainment) และวาง
วิ สั ยทั ศน์ ทางวั ฒ นธรรมเข้ าสู่ สั งคมดิ จิ ทั ล (Vision 21 for Cultural Industries in Digital Societies)
วัฒนธรรมในบริบทนี้จึงเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นวัฒนธรรมในเชิงโลกาภิวัฒน์ ส่งเสริมให้
วัฒนธรรมเกาหลีสามารถแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมเกาหลีที่มีเอกลักษณ์
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในส่วนนี้ ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ.การส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม ทาให้เกิดมีองค์กรมหาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น สถาบันส่งเสริ มและ
พัฒ นาเกมเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรม
รัฐบาลเกาหลีได้กาหนดให้ เนื้อหาทางด้านวัฒ นธรรม (Culture Content) เป็น 1 ใน 7
สาขา ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอีกสิบปีข้างหน้าโดยอยู่ในวิสัยทัศน์อุ ตสาหกรรมเกาหลี ปี ค.ศ.
2020 และประมาณว่าในปี ค.ศ. 2030 ประเทศเกาหลีจะสามารถส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมเป็น
มูลค่ากว่า 13,761 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเกิดการจ้างงานประมาณ 1,604,888 คน
ในปี 2004 เกาหลีเริ่มวางแผนอย่างจริงจังในการจัดการคอนเทนต์ของประเทศ รัฐบาล
มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล โดยเริ่มตั้งแต่พัฒนาบุคลกรด้าน
คอนเทนต์ ขยายการลงทุน การร่วมมือระหว่างประเทศ และการสนับสนุนลิขสิทธิ์ การร่างกฎหมาย
ต่างๆ หลังจากนั้น เกาหลีก็พัฒ นาคอนเทนต์ของประเทศเรื่อยมา โดยมีหน่วยงานที่กากับดูแล คือ
Korea Creative Content Agency (KOCCA) ซึ่ งหน้ า ที่ ห ลั ก คื อ การดู แ ลคอนเทนต์ ข องเกาหลี
ซึ่งครอบคลุ มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น เกม แอนิเมชั่น ลิขสิทธิ์ตัวละคร เพลง แฟชั่ น
ภาพยนตร์ และการถ่ายทอดสัญ ญาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดูแลยังรวมไปถึงการทา
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การนาเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมมาใช้อย่างสร้างสรรค์
มีการสร้าง 4 Hub สาคัญๆ ของประเทศ ที่ใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ ได้แก่
1) Digital Magic Space: พื้นที่สาหรับการแสดงคอนเทนต์
2) Bitmaru Broadcast Center: สถานีกระจายสัญญาณ
3) Global Game Hub Center: Hub ส าหรับวงการเกมโดยเฉพาะ เกมออนไลน์ เกมมือถือ
เกมคอนโซล
4) HD Drama Town: เมืองสาหรับการถ่ายทาละครเกาหลี
อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักพูดและผู้ดาเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์ชื่อดัง เคยให้
แง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทาตลาดส่งออก “วัฒนธรรมประจาชาติ” ของเกาหลีใต้ไว้ว่า “เกาหลีใต้
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พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเขามีแนวทางที่ชัดเจนและวางแผนการทางานไว้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ ประเทศนี้ทาการศึกษาเชิงลึกโดยเลียนแบบจากประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น และนามาพัฒนาต่อให้ดียิ่งกว่าต้นแบบ โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกกว่า Copy to Innovation”
จุดแข็งอีกข้อของเกาหลีใต้ คือ การทาเรื่องตราสินค้า (Branding) และการตลาด (Marketing)
ได้ดีมาก สามารถสร้างสรรค์คุณค่าขึ้นจากความไม่มีอะไร เช่น กรณีของ ‘เกาะนามิ’ ซึ่งเป็นเกาะที่
เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ไม่มีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ ไม่มีความน่าสนใจทางวัฒนธรรม แต่เกาหลีใต้
เลื อกเกาะนี้ มาใช้ เป็ น สถานที่ ถ่ ายท าละครและเป็ น ฉากในภาพยนตร์เรื่อ งดัง จนท าให้ เกาะนา มิ
กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของประเทศไปในที่สุด”
รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุนทางวัฒนธรรม” มาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มที่
มี ก ารจั ด ตั้ ง ห น่ ว ยงาน Korea Culture and Content Agency (KOCCA) เพื่ อสนั บ สนุ น ทุ ก
อุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้องกับ วั ฒ นธรรมเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ วิทยุ ละคร แอนิเมชั่น เกม
ดนตรี ศิล ปะ ฯลฯ ที่ผ่านมา KOCCA เน้นพัฒ นากลยุทธ์การถ่ายทอด “เนื้อหาความเป็นเกาหลี ”
(Korea Content) ออกสู่ เวที ส ากล พร้ อ มกั น นั้ น ได้ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ นานาประเทศ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ของ
ประเทศตน
Korea Culture & Content Agency (KOCCA) ตั้ ง ขึ้ น ในเดื อ นสิ ง หาคม 2001 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาคุณค่าในสาระของวัฒนธรรมมาให้เป็นที่รับรู้ของสังคม และมาใช้เป็นปัจจัยสาคัญ
ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง KOCCA ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม มุ่งการ
พัฒนาธุรกิจ Korea Culture Content ประกอบด้วย แอนิเมชั่น ดนตรี คาแรคเตอร์ การ์ตูน Mobile
& Internet Content ในปี 2003 ประเทศเกาหลีได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความสาเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2005 เกาหลีเป็นประเทศผู้ผลิตสาคัญที่ผลิตธุรกิจ
ประเภทเหล่านี้ในเอเชีย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาชาติไปสู่ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
และมีเป้าหมายเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ส่งออกอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
2.7 นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามนิ ย าม UNTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ คื อ แนวคิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใช้ อ งค์ ค วามรู้
(Knowledge) การศึ ก ษา (Education) การสร้างสรรค์ งาน (Creative) และการใช้ ท รัพ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้
ของสั งคม (Wisdom) และเทคโนโลยี /นวัต กรรมสมั ย ใหม่ (Technology and Innovation) โดย
UNCTAD สรุปเบื้องต้นว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดจากสองปัจจัยหลัก คือ ทุนทางปัญญา และทักษะ
ความสร้างสรรค์
ประเทศผู้ น าทางเศรษฐกิ จ หลายประเทศหั น มาส่ งเสริม การด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้วยราคาเป็นหลัก
หัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สร้าง/เพิ่มมูลค้าของสินค้ าและบริการได้โดย
ที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก แต่ใช้ความคิด สติปัญญา และความสร้างสรรค์ให้มากขึ้น แนวคิดการ
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พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ก็ขยายตัวเข้าสู่ระกับอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Industry) และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Business) อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลากหลาย เช่น
อุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และ
โทรทัศน์ และอุตสาหกรรมงานศิลป์ในแขนงต่างๆ เป็นต้น
2.8 เนื้อหาสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการ
ปฏิบัติที่ต้องดาเนินการในช่ว ง5 ปีโดยได้กาหนดแผนงานและโครงการสาคัญ (Flagship Program)
และประเด็นพัฒ นาเชิงบู รณาการที่สาคัญในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติจะทาให้ระบบการจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินแผนสาหรับบริหาร
ราชการแผ่นดินกฎระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐและระบบการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้เน้นที่การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ
เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจฐานชีวภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ
ตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิต
และบริการ
ระบบเศรษฐกิ จ มี ความเข้ มแข็ งและแข่งขัน ได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับ สู่ เศรษฐกิ จฐาน
บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ
สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้าโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 5
ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็ นอุป สรรคต่อการเพิ่ม ผลิ ตภาพและขีดความสามารถในการ
แข่ งขั น รวมทั้ งฐานเศรษฐกิ จ ภายในประเทศขยายตั ว ช้ าการพั ฒ นา 5 ปี ต่ อ จากนี้ ไป จึ งเน้ น ให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ
เป็ น กลไกส าคัญ ในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิ ตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง เน้ น ให้ เศรษฐกิ จ รายสาขามี ก ารเติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ ง ภาคการเกษตรเน้ น
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เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศการท่องเที่ยว
สามารถท ารายได้ แ ละแข่ งขั น ได้ ม ากขึ้ น วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อมมี บ ทบาทต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญประกอบด้วย
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณการบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่ วงโซ่มูล ค่าระหว่าง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการค้า การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปั จจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคต
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และอานวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศ มากกว่าการสะสม
องค์ความรู้เพื่ อพั ฒ นาเทคโนโลยี ของตนเอง ทาให้ ส่ ว นแบ่ งผลประโยชน์ ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็ง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒ นาส าคัญ ประกอบด้ว ย (1) เร่งส่ งเสริมการลงทุน วิจัยและพั ฒ นา และ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายใน
กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ ของไทย และ (3) พั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
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อาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทางการพัฒนาสาคัญประกอบด้วย (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,
ACMECS, IMT–GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (5) เปิดประตู
การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุ
ภู มิภ าคและภู มิ ภ าคที่ มี ความเสมอภาคกัน (6) สร้างความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากับ ประเทศใน
อนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาท
ที่สร้างสรรค์ (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดี มีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
และด้านการต่างประเทศและ (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย Cool Japan
ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับว่ายุทธศาสตร์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทศวรรษที่ผ่านไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ดังที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ทศวรรษที่สูญหาย” หรือ
The Lost Decade หรือบ้ างเรี ยกต่อเนื่ อง 20 ปี เป็น The Lost Two Decades ซึ่งรวมทศวรรษ
1990s และ 2000s ปัจจัยสาคัญที่ทางญี่ปุ่นเองได้วิเคราะห์กันว่าเป็นสาเหตุ คือ การขาดวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน การขาดภาวะความเป็นผู้นาทางการเมือง และแนวทางการพึ่งพาภาครัฐร่วมกับการใช้พื้นฐาน
ทางกลไกตลาดไม่ประสบความสาเร็จ ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2010 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ
อุ ต สาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry, MITI) ได้ เ สนอยุ ท ธศาสตร์
การเจริ ญ เติ บ โตใหม่ (New Growth Strategy) โดยเน้ น แนวทางการเติ บ โตโดยใช้ อุ ป สงค์ น า
(Demand–Led Growth) หรืออธิบายง่ายๆ ได้ว่า ที่ใดมีอุปสงค์หรือความต้องการสินค้าและบริการ
ญี่ปุ่นจะมุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อไปตอบสนองอุปสงค์หรือความต้องการที่นั่น โดยจากการ
ประมาณของ MITI คาดว่ามีอุปสงค์มากกว่า 100 ล้านล้านเยน (38 ล้านล้านบาท) ในอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่มุ่ง เน้นการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนที่ญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมและบริการนี้ โดยแผนยุทธศาสตร์ Cool Japan
มีหัวใจสาคัญ 2 ข้อ คือ
1) การสร้างวัฒนธรรม New Japan ที่ย้อนกลับไปหารากเหง้าของชีวิตแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่
รักษาธรรมชาติ พลังงาน เพื่อต่อยอดสู่ความสร้างสรรค์
2) สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) รวมถึง “คนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตใน
ตลาดโลก” เป็นผู้ผลักดันนโยบายนี้
ส่วนแผนปฏิบัติการสร้าง Cool Japan แบ่งด้วยกันเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1) ขยายการรับรู้ของแบรนด์ “ญี่ปุ่น” โดยตั้งทีม Creative Director ขึ้นมาสร้างแบรนด์
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2) ใช้ วิ ก ฤตให้ เป็ น โอกาส ฟื้ น ฟู ภ าคตะวั น ออกของญี่ ปุ่ น ที่ ถู ก ท าลายจากเหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหว–สึนามิในเดือนมีนาคม 2011 ให้เป็นศูนย์กลางของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ” ทั้งส่วน
ของธุรกิจ ชุมชน และวิถีชีวิต
3) เสริมปัจจั ยของการเกิด “ความสร้างสรรค์ ” ขึ้นมาในญี่ ปุ่น พัฒ นาแรงงานฝีมือด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติม และสร้าง “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ ” ของแต่ละภูมิภาคในญี่ปุ่น
เช่น โครงการ Creative Tokyo สาหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโตเกียว
4) บุกออกไปยังตลาดโลก ผ่านโครงการ Cool Japan Strategy Promotion Program ที่
ดูแลโดย METI เบื้องต้นเน้นธุรกิจในเซ็คเตอร์ที่เข้มแข็งก่อน เช่น แฟชั่น อาหาร สื่อ การท่องเที่ยว
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สาหรับกลุ่ มประเทศเป้ าหมายที่โครงการ Cool Japan ตั้งไป Road Show ในปี งบประมาณ
2011 ได้แก่ สิงคโปร์ จีน อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา บราซิล และเกาหลีใต้ ส่วนโครงการ
สนับสนุน Cool Japan ในประเทศได้สื่อกระแสหลักอย่าง NHK มาช่วยทารายการ COOL JAPAN ที่
ค้นหาว่าวัฒนธรรมหรือสินค้าใดของญี่ปุ่นที่ดู “เท่และน่าหลงใหล” ในสายตาคนต่างชาติ
เมื่อเดือนธัน วาคม ปี 2555 รัฐบาลอาเบะได้แต่ งตั้ง รัฐ มนตรียุท ธศาสตร์ Cool Japan
(Minister in charge of “Cool Japan” Strategy) เป็นนโยบายการนาทีมโดยรัฐบาลซึ่งหน่วยงาน
และกระทรวงต่างๆ ทุกภาคส่วนรวมมือกันแบบ All Japan โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
อุตสาหกรรม ที่มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงนโยบาย Cool Japan กับธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภค
สินค้าและบริการของญี่ปุ่น โดยมีการแบ่งหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ ดังแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3 การแบ่งหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ
จากแผนภาพด้านบนสามารถสรุปเป็นห่วงโซ่อุปทานที่กระทรวงต่างๆ ร่วมบูรณาการ ดังนี้
1) ต้นน้า: การเพิ่มเสน่ห์ของญี่ปุ่นให้มากขึ้น คือการนาวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
และสร้างคุณค่าให้น่าสนใจ โดยทาเป็นคอนเทนต์ต่างๆ โดยมีกระทรวงที่รับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
(1) สานักงานกิจการทางวัฒนธรรม: การจัดประชุมด้านศิลปะและการสนับสนุนการจัด
กิจกรรม และการดาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ด้านวัฒนธรรม
(2) กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม: การส่งเสริมการประกอบธุรกิจของอาชีพ
Creator
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(3) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร: การสร้ างระบบการกระจายและออกอากาศ
ดิจิตอลคอนเทนต์และการสร้างสื่อใหม่
2) กลางน้า: การเผยแพร่เสน่ห์ของญี่ปุ่นสู่ทั่วโลก โดยการออกอากาศรายการต่างๆ ที่มี
คอนเทนต์ของญี่ปุ่นที่น่าสนใจไปยังประเทศต่างๆ ตามเป้าหมาย เช่น ในประเทศสิงคโปร์ จีน อินเดีย
อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐ บราซิล และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยคอนเทนต์เป็นการนาความคิดสร้างสรรค์ใส่กับ
ความเป็ น วั ฒ นธรรมเก่ า แก่ อั น มี เสน่ ห์ ข องญี่ ปุ่ น โดยท าเป็ น คอนเทนต์ ต่ า งๆ โดยมี ก ระทรวงที่
รับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
(1) กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง:
การส่ ง เสริ ม การหาช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า แฟชั่ น อาหาร ไลฟ์ ส ไตล์ แ ละธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ใน
ต่างประเทศ
(2) กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม: การขจัด
อุป สรรคด้านการค้าด้วยการวางมาตรการในการป้ องกันสิ นค้าปลอมแปลงและการเจรจาการค้า
ระหว่างภาครัฐฯ
(3) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร: การนารายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่
ร่วมผลิตในญี่ปุ่นเพื่อออกอากาศในต่างประเทศ
3) ปลายน้า: การเชิญ ชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและ Creator ต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น
โดยมีกระทรวงที่รับผิดชอบร่วมกันดังนี้
(1) กรมการท่ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ น และกระทรวงต่ า งประเทศ: จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว Visit Japan
(2) กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม: การพิจารณา
เงื่อนไขสภาพการพานักของ Creator ต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
โดยมีภาพรวมของยุทธศาสตร์ คือ

ภาพที่ 4 ภาพรวมยุทธศาสตร์ Cool Japan
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1) โครงการเพื่อสร้างกระแสนิยมญี่ปุ่น
(1) Japan Contents Localization and Promotion (J–LOP) ส นั บ ส นุ น เงิ น
ช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ การปรับคอนเทนต์ให้เข้ากับท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเพิ่มคอนเทนต์ที่
สามารถออกอากาศไดในต่างประเทศ (งบประมาณ 15,000 ล้านเยน หรือราว 3,000 ล้านบาท)
(2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นและเผยแพรข่าวสารสู่ต่างประเทศ เช่น CoFesta:
เป็ น โครงการเพื่ อ เผยแพรและประชาสั ม พั น ธ์ ค อนเทนต์ เช่ น เกม แอนิ เมชั น มั ง งะ (การ์ ตู น )
คาแรคเตอร์ ดนตรี ภาพยนตร์ สู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ
คอนเทนต์ เช่น แฟชั่นดีไซน ฯลฯ ปี 2558 มีงานอีเวนต์ที่ร่วมโครงการ CoFesta รวมทั้งหมด 15 งาน
การเผยแพรข้ อ มู ล ผ่ าน KOL (Key Opinion Leader) ต่ างชาติ เชิ ญ KOL (เช่ น มี เดี ย บายเออร
บล็อกเกอร ฯลฯ) มาร่วมงานจัดแสดงสินคและบริการ รวมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์การค้าที่น่าสนใจสนใจ
ของญี่ปุ่น เพื่อรายงานข่าวและเผยแพรสู่ประเทศของตนเอง
(3) การรณรงค์เรื่องมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
2) โครงการเพื่อสร้างรายไดในต่างประเทศ
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างทีมงาน เช่น “โครงการสนับสนุน Japan Brand Produce”
เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEบุกเบิก ช่องทางการค้าในต่างประเทศ ด้วยการสร้างทีมโดยมี
“โปรดิวเซอร” ผู้เข้าใจความต้องการของตลาด และไลฟ์สไตล์ของคนท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบการ
SME ซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าจ้างโปรดิวเซอร์ เป็นต้น นอกจากนี้
รัฐบาลยังช่วยสนับสนุนด้านการกระจายข้อมูลข่าวสารและบุกเบิกช่องทางการค้าอีกด้วย “โครงการ
Cool Japan Matching Grand Prix” เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่
ต่างประเทศน าเสนอในรูปแบบการนาเสนอให้กับกลุ่มผู้ประกอบการหลายกลุ่ม เพื่อเกิดการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ประกอบการต่างอุตสาหกรรม
(2) จั บ คู่ ธุร กิ จ กับ ผู้ ป ระกอบการในต่ างประเทศ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการที่
จาหน่ายสินค้าหรือบริการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ (ช่วยเหลือค่าคูหา) นอกจากนี้
ยั งมี การจั ด งานสั มมนา การจั ดงานเจรจาจับ คู ธุรกิจ และการช่ว ยเหลื อ ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์
เป็ น ต้น รัฐ บาลจะให้ การสนั บ สนุ นในแต่ล ะประเทศทั่ วโลก โดยให้ ความส าคัญ กับ ตลาดประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (ที่ผ่านมาเคยให้การสนับสนุนในประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย มาเลเซีย
อินเดีย จีน แม็กซิโก รัสเซีย ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น)
(3) ทดสอบการตลาด ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เป็ น
เอกลั กษณ์ ของญี่ ปุ่ น เช่น แอนิ เมชัน แฟชั่น อาหาร สิ นค้าท้อ งถิ่น ที่ ต้องการขยายธุรกิจสู่ ตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นนั้นๆ รัฐบาลจะ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการสร้างช่องทางการจาหน่ายด้วยการทดสอบการตลาด
(ที่ผ่านมาเคยให้การสนับสนุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน
ไต้หวัน ฮองกง รัสเซีย ฝรั่งเศส อเมริกา เป็นต้น)
(4) เงินทุน Risk Capital Cool Japan Fund คือ กองทุนที่รัฐบาลร่วมกับเอกชนก่อตั้งขึ้น
เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน การสนับสนุนนี้จะมีรูปแบบการสนับสนุนที่แตกต่างจากการสนับสนุนเงิน
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ช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพราะรัฐบาล ร่วมลงทุนในธุรกิจด้วย เช่น เมื่อได้กาไรต้องปันผลให้รัฐบาล
กองทุน Cool Japan จึงเป็นไฮไลต์ของนโยบาย Cool Japan
3) ความเป็นมาของการก่อตั้งกองทุน Cool Japan (Cool Japan Fund) ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า
ทางรอดของเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ที่การขยายตลาดสู่ต่างประเทศเท่านั้น แต่มีปัญหาในการขยายตลาด
ของบริษัทญี่ปุ่นหลายประเด็น (โดยเฉพาะบริษัท SME) ซึ่งสรุปประเด็นหลักได้ ดังนี้
ขาดเงิน ทุ น : เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการไม่ มี ป ระสบการณ์ ในการขยายธุ ร กิ จ สู่ ต ลาด
ต่างประเทศ ทาให้เป็นเรื่องยากที่จะลงทุนด้วยตนเอง อีกทั้งสถาบันการเงินหรือนักลงทุนมักจะไมกลา
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ขาดฐานธุรกิจ : เป็นเรื่องยากที่จะหาพื้นที่ในการทาการค้าหรือมีฐานเพื่อการทาธุรกิจ
ภายในท้องถิ่นนั้น
ขาดกลยุทธ์: ขาดข้อมูลและโนวฮาว (Know How) ไมสามารถสร้างแบรนดให้เข้าถึง
ผู้บริโภคท้องถิ่นได ด้วยปัญหานี้รัฐบาลจึงได้ตั้งกองทุน Cool Japan ร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนขึ้นเมื่อปี
2013 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2016)
กองทุน Cool Japan มีเงินทั้งหมด 52,300 ล้านเยน (ราว 17,400 ล้านบาท) เป็นเงินจากรัฐบาล 41,600
ล้านเยน (ราว 13,900 ล้านบาท) และเอกชนจาก 21 บริษัทรวม 10,700 ล้านเยน (ราว 3,500 ล้านบาท)
รูปแบบกองทุน Cool Japan กองทุน Cool Japan ช่วยผู้ประกอบการด้านเงินทุน โดยเน้น “การเติมเต็ม
ธุรกิจของเอกชน” (ช่วยเหลือในส่วนที่เอกชนไมสามารถทาได) โครงการที่เอกชนตัดสินใจที่จะลงทุน
ไดยากและเป็นโครงการที่ตรง กับนโยบาย Cool Japan กองทุน Cool Japan ช่วยป้อนเงินทุนที่มี
ความเสี่ยง (Risk Capital) เพื่อเป็ นผู้นาเอกชนในการร่วมลงทุนต่อไป กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุน
Cool Japan สนับสนุนเป็นหลัก ไดแก (1) สื่อมีเดีย , คอนเทนต์ (2) อาหารและเซอรวิส (3) แฟชั่น
และไลฟสไตล สิ น ค้าและบริก ารที่ มี เสนหของญี่ ปุ่ น ซึ่งเป็ น ที่ ต้อ งการของตลาดต่ างประเทศและ
ประเทศเป้าหมาย ไดแก กลุ่มประเทศในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและตะวันออกกลาง โดยพิจารณาจาก
ขนาดเศรษฐกิจ จานวนประชากรที่มีรายไดระดับกลางถึงสูงซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ซื้อสิ นค้าและบริการ
ความชอบในสินค้าและบริการของญี่ปุ่นโดยโครงสร้างกองทุน Cool Japan มีลักษณะดังรูปด้านล่าง

ภาพที่ 5 ความชอบในสินค้าและบริการของญี่ปุ่นโดยโครงสร้างกองทุน Cool Japan
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ตั ว อย่ า งโครงการภายใต้ ก องทุ น Cool Japan ภาพรวมและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ ออกอากาศรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ เช่น แอนิเมชัน ละครเรื่องฮีโร่ ละครซีรีส์
กีฬ า ดนตรี และภาพยนตร์ เป็ น ต้น ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
โดยออกอากาศผ่าน ''WAKU WAKU JAPAN'' ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (มีค่าบริการ)
ในต่างประเทศของบริษัท SKY Perfect JSAT Corporation สามารถรับชมได้โดยผ่านทีวีดาวเทียม
และเคเบิล ทีวี ภายในปี 2020 ตั้งเป้ าขยายการออกอากาศไปยังต่างประเทศ 22 ประเทศ รวมถึง
สหรัฐฯ และยุโรป คาดการณ์จานวนครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์ประมาณ 41 ล้านครัวเรือน
มากกว่าประมาณ 150 ล้านคน (ปัจจุบันสามารถรับชมไดในประเทศอินโดนีเซีย พม่าและสิงคโปร์)
การออกอากาศรายการโทรทัศน์สามารถเล็งเห็น ผลประโยชนในหลายด้าน ดังนี้ (1) เพิ่มรายได้ให้กับ
เจ้ าของลิ ข สิ ท ธิ์ ในประเทศญี่ ปุ่ น (2) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งเสริม การจ าหน่ ายสิ น ค้ าท้ อ งถิ่ น ของ
ผู้ประกอบการ SME (3) ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการส่งออก
คอนเทนต์ของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกลายเป็นวงจรที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 6 ตัว อย่ างโครงการภายใต้ก องทุ น Cool Japan ภาพรวมและวัต ถุป ระสงค์ ของโครงการ
ออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ Waku Waku Japan
โครงการจ าหน่ ายสิ นค้าคอนเทนต์ญี่ ปุ่นทางไปรษณี ย์ (Mail–order) โดยบริษั ท
Tokyo Otaku Mode Inc. Tokyo Otaku Mode Inc. เป็ นบริ ษั ท Start up ด าเนิ นธุ รกิ จการเผยแพร่
คอนเทนต์การ์ตูน และแอนิ เมชัน เป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ ชมในต่างประเทศจานวน 18 ล้านคนผ่ าน
Facebook ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทเคยไดรับการจัดอันดับจานวนผู้ถูกใจเพจ
สู ง สุ ด ใน Facebook ด้ า นธุ ร กิ จ E–Commerce เป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ของโลก สนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการทาการตลาดและขยายธุรกิจการจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์คาแรคเตอรในต่างประเทศ
มอบหมายกิ จ การส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประเทศที่ ตั้ งเป้ า หมายจะออกอากาศ ภายในปี 2563 ได้ แ ก่
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อิน โดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ ขยายบริการไปยังประเทศในเอเชีย รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรป (22
ประเทศ/41 ล้ านครั ว เรื อ น) ขยาย Cool Japan Fund (40%) SKY Perfect JSAT (60%) ก่ อ ตั้ ง
บริ ษั ท ใหม่ WAKU WAKU JAPAN ขยาย WAKU WAKU JAPAN เป็ น ช่ อ งโทรทั ศ น์ ที่ อ อกอากาศ
รายการโทรทัศน์ ของ SKY Perfect JSAT ตลอด 24 ชั่ว โมง ด้ว ยภาษาท้องถิ่น ของแต่ล ะประเทศ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันออกอากาศในประเทศอินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ และ
สหรัฐอเมริกา วางแผนสร้าง Platform เพื่ อให้ Creator ที่ ถ่ายทอดแนวคิด Cool Japan ออกมา
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเปิดตัวและจาหน่ายผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น (ผลงาน Original) ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศโดยตรง การจาหน่ายสินค้าที่ไดรับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยขจัด
สินค้าปลอมแปลงที่ละเมิด ลิขสิทธิ์

ภาพที่ 7 โครงการจ าหน่ ายสิ น ค้าคอนเทนท์ ญี่ ปุ่น ทางไปรษณี ย์ (Mail–order) โดยบริษั ท Tokyo
Otaku Mode Inc.
3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย Korea Wave (Korea Creative Economy)
วัฒนธรรมเกาหลีเป็นวัฒนธรรมกลุ่มสายเลือดเดียวกัน (Homogeneous Culture) หรือ
เกาหลี เรียกว่า “Han Minjok” ประสานกับหลักของขงจื้อเป็นแบบแผนในการดารงชีวิต ไดแก การ
ดารงตนเป็นคนดีขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม กตัญญูและใฝ่รูในวิชาการ
สังคมเกาหลีเป็นสังคมปิดมาก่อน ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา วัฒนธรรมเกาหลีไมสามารถเติบโตไดอย่าง
ต่อเนื่องและต้องหยุดชะงักลงไป 2 ชวง ไดแก ชวงญี่ปุ่นปกครองเกาหลี (ค.ศ. 1910–1945) และช่วง
สงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950–1953) หลังจากนั้น วัฒนธรรมตะวันตกไดหลั่งไหลเข้ามาในเกาหลีอย่าง
รวดเร็ว ในปัจจุบันนี้ประเทศเกาหลีมี 2 วัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมดั้งเดิม และวัฒนธรรมร่วมสมัย
รั ฐ บาลเกาหลี ไดวางแนวนโยบายทางด้ า นวั ฒ นธรรมในช่ ว งปี ค.ศ. 1945–1980 เป็ น การสร้ า ง
วัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งและปกป้ องตนเองจากวัฒ นธรรมอเมริกัน โดยให้ความสาคัญกับ การค้นหา
ตัวตนหรือเอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒ นธรรม วัฒนธรรมให้คุณค่าทางสังคมเพียงด้านเดียว
รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบ ไดวางรากฐานทางด้านกฎหมาย กองทุน สถาบันการศึกษา
ในช่ว งปี ค.ศ. 1981–1992 รัฐ บาลไดเพิ่ ม การส่ งเสริมทางด้านศิ ล ปะทั้ งแบบดั้งเดิมและร่วมสมั ย
ไดวางแนวนโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม 10 ปี โดยเน้นวัฒนธรรมเพื่อปวงชนทั้งมวล เมื่อเข้าสู่ปี
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ค.ศ. 1993 รัฐบาลเปลี่ยนบทบาทใหม่ เป็นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม และเห็นว่าวัฒ นธรรมมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เร่งพัฒนาวัฒนธรรมในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างสวัสดิการเพื่อทานุบารุง
วัฒ นธรรม วั ฒ นธรรม คื อ สิ น ค้ า ทางการทองเที่ ย ว นั บ ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1998 รัฐ บาลเกาหลี ไดให้
ความส าคั ญ กั บ วั ฒ นธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น โดยรวมเรี ย กว่ า อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมย่อย อาทิ ภาพยนตร์เพลง วีดีโอ สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การออกแบบ ตัวการ์ตูน
ความบันเทิงที่ให้ความรู (Edutainment) และวางวิสัยทัศน์ ทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Vision
21 for Cultural Industries in Digital Societies) วั ฒ นธรรมในบริ บ ทนี้ จึ ง เป็ น วั ฒ นธรรมที่
หลากหลายและเป็ น วัฒ นธรรมในเชิงโลกาภิวัตน์ รั ฐบาลจะส่ งเสริมให้ วัฒ นธรรมเกาหลี ส ามารถ
แข่งขันไดในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมเกาหลีที่มีเอกลักษณ์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญใน
ส่วนนี้ ในปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลไดออก พ.ร.บ.การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทาให้เกิดมีองค์กร
มหาชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได เช่น สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกมเกาหลี เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม ความสาเร็จของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับการเสริมสร้างผลิตภาพของห่วงโซ่มูลค่าทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
5 ปัจจัย ไดแก
1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไดแก นวัตกรรม และความคิดใหม่
2) องค์ ป ระกอบทางวัฒ นธรรม ไดแก ประเพณี วั ฒ นธรรมดั้ งเดิ ม เรื่ อ งราว ข้ อ ความ
ประสบการณและการดาเนินชีวิต
3) เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
4) โครงสร้างพื้นฐาน ไดแก การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน ข้อมูล กฎหมาย
และนโยบายรัฐ โครงข่ายทั่วโลก
5) เนื้อหา ไดแก การผลิต การจาหน่ายและการบริ โภค รัฐบาลเกาหลีไดกาหนดให้เนื้อหา
ทางด้านวัฒนธรรม (Culture Content) เป็น 1 ใน 7 สาขา ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอีกสิบปีข้างหนา
โดยอยู่ในวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมเกาหลี ปี ค.ศ. 2020 และคาดว่าในปี ค.ศ. 2030 ประเทศเกาหลีจะ
สามารถส่งออกสินค้าทางวัฒ นธรรมเป็นมูลค่า กว่า 13,761 ล้านเหรียญสหรัฐ และเกิดการจ้างงาน
ประมาณ 1,604,888 คน
กรณีศึกษา
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1980–1990 สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตและขายภาพยนตร์เข้าสู่
ตลาดเกาหลีไดโดยตรง อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีเกือบต้องปิดตัวลงเพราะไมสามารถแข่งขันกับ
บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไดแกไขกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์
เกาหลี โดยยกเลิกกฎระเบียบที่รัฐจะเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ 2 ครั้ง คือ ก่อนผลิตและก่อนเข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ส ร้ างภาพยนตร์มี เสรีในความคิ ด สร้างสรรค์ ผู้ น าเข้ า ภาพยนตร์
ต่างประเทศจะต้องวางเงิน ประกัน 800,000 เหรียญสหรัฐ และต้องให้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ในประเทศเป็นจานวน 170,000 เหรียญสหรัฐต่อภาพยนตร์ต่างประเทศหนึ่งเรื่องที่นาเข้ามา
รัฐบาลกาหนดให้ โรงภาพยนตร์ในประเทศต้องฉายภาพยนตร์เกาหลีประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40
ของการฉายทั้งหมดและยังมีมาตรการลดหย่อนทางภาษีให้ กับ บริษัท สร้างภาพยนตร์เกาหลี ด้ว ย
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองปูซาน เป็นศูนย์กลางธุรกิจภาพยนตร์ของ
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เอเชีย วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อ ปี ค.ศ. 1997 ไดสร้างโอกาสให้แกอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี
กล่าวคือ เงินวอนอ่อนค่าลงไปมากทาให้ต้องใช้เงินมากกว่าเดิมเพื่อนาเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศ IMF
ไดกาหนดให้ชาวเกาหลีทางานสัปดาห์ ละ 5 วัน ทาให้มีเวลาว่างมากขึ้น โรงภาพยนตร์ Multiplex
ขยายไปทั่ ว ประเทศ บริ ห ารงานโดยบริษั ท ที่ มี เงิน ทุ น สู ง อาทิ Orion Group, CJ, Lotte ต้ อ งหา
ภาพยนตร์เข้ามาฉายเพิ่มขึ้น ความสาเร็จของภาพยนตร์เรื่อง Shiri ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมของบริษัท
ข้ามชาติเกาหลี (Chaebol) คือ Samsung Entertainment Group ใช้งบลงทุนสร้างไปเป็นจานวน
8.5 ล้ านเหรีย ญสหรัฐ ไดรับ กาไรจากภาพยนตร์ดังกล่ าวเป็นจานวนมาก ส่ งผลให้บริษัทข้ามชาติ
เกาหลีอื่นๆ เช่น Hyundai, Daewoo ตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการผนึก
กาลังด้านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์กับความบันเทิง เป็นการดาเนินตามรอยของบริษัท Sony ของญี่ปุ่นที่รวม
กิจ การของบริษั ทถ่ายทาภาพยนตร์ Columbia ของสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เกาหลี ที่ฉายในโรง
ภาพยนตร์ ป ระสบความส าเร็ จ ไดเพราะมี เงิน ทุ น สู งและมี ค วามเชี่ ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์
สามารถเติบโตไดเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ต่อปี มีผู้ชมกว่า 100 ล้านคน ภาพยนตร์โทรทัศน์เกาหลีไดเข้ามา
ในช่วงที่เอเชียเปิดเสรีทางด้านสื่อต่างๆ เมื่อสิบปีที่แลว ยังส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ เปิดกิจการขึ้นมา
เป็นจานวนมากและต้องการภาพยนตร์ที่มีราคาไมแพง ในช่วงนั้นภาพยนตร์โทรทัศน์เกาหลีมีราคาถูก
ที่สุดแต่มีคุณภาพการถ่ายทาสูง และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนเอเชีย ความสาเร็จของการเข้าสู่ตลาด
คนดูชาวเอเชียมาจากหลายองค์ประกอบด้วยกัน เนื้อเรื่องถูกใจคนดูชาวเอเชียเพราะเน้นความผูกพัน
ในครอบครัว มิตรภาพ ความซื่อสัตย์คุณธรรม และรักแท้การดาเนินเรื่องใช้ตั วละครเป็นผู้นาเรื่อง
นักแสดงแสดงไดเก่งและหน้าตาดี ติดตามเรื่องไดง่าย การเขียนบททาไดดีเป็นการเล่าเรื่อง คุณภาพ
การถ่ายทาภาพยนตร์สูง มุมกลองดี สถานที่ถ่ายทาสวยงาม ชุดนักแสดงสวยงาม ความยาวของเรื่อง
ไมยืดเยื้อ เมื่อถึงตอนกลางเรื่องผู้ชมอยากดูต่อจนจบ ที่สาคั ญ คือ เพลงประกอบภาพยนตร์คล้อย
อารมณ์ของผู้แสดงซีรีส์ เกาหลีได้เปิดประเทศเกาหลีเข้าสู่ใจคนดูทั่วเอเชีย ไดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
แกประเทศ สร้างความฝันและน าความบันเทิงมาสู่ผู้ชม การทองเที่ยวเกาหลีจึงไดรับอานิสงค์จาก
ความสาเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
3.3 สรุปภาพรวมจากการศึกษา Case Study ของนโยบาย Cool Japan และ Korea Wave
จากการศึกษา Case Study ของทั้งสองประเทศจะเห็นได้ว่า
1) ทั้งสองประเทศมีการตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการดาเนินให้ประเทศเป็น
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ในขณะที่ ภ าครัฐกระทรวงต่างๆ มีการทางานที่ ส อดคล้ องมีการร่วมมือและ
การบูรณาการกันเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ทาให้เกิดผลสาเร็จ
2) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้ความสาคัญกับบุคลากรในการสร้างสรรค์ เช่น
การพัฒ นาบุคลากรของตนเอง หรือการส่งเสริมให้ ผู้สร้าง (Creator) จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ ใน
ประเทศเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์
3) การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เอื้อกับธุรกิจที่จะส่งเสริม เช่น การสร้างบุคลากรในด้าน
ดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวรรณกรรม ด้านภาพยนตร์ ด้านอาหาร เป็นต้น
4) ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในธุรกิจต่างๆ ในการให้บริษัทใหญ่ๆ ร่วมลงทุนกับรัฐบาลในการ
สร้างช่องทางการเผยแพร่กระแสนิยมญี่ปุ่นและเกาหลี

24
5) การสร้างโอกาสในกับธุรกิจขนาดเล็กและกลางในการให้เงินทุน หรือการหาการจับคู่
ธุรกิจข้ามชาติในการร่วม Co–Production
6) การป้องกันและรณรงค์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3.4. การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ของธุรกิจ Animation ในประเทศไทย
3.4.1 จุดแข็ง Strengths
3.4.1.1 ทักษะของ Production house
ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมของบุคคลากรและเครื่องมือรวมถึงสถานที่
ของ Production House ของประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับงานต่างๆ ในระดับสากล ทั้งใน
ด้านของ Pre หรือ Post Productions และ CG & Animation ซึ่งมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นและโฆษณา
มากมายได้รับรางวัลใหญ่ๆ ในต่างประเทศ
3.4.1.2 ต้นทุนการผลิต
ราคาต้นทุนการผลิตมีความสมเหตุสมผล อาจจะไม่ได้ต่าที่ สุดเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น เช่น ประเทศจีนแต่ค่าแรงของแรงงานการผลิตต่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีทักษะ
เท่าเทียมกันและมีความสมเหตุสมผล โดยเฉพาะด้านความคิ ดสร้างสรรค์ที่มีมากกว่าเมื่อเที ยบกับ
ประเทศใกล้เคียง
3.4.1.3 ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การสร้าง Story Telling การออกแบบฉาก การสร้าง
ตัวละคร เป็นต้น ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าและในปัจจุบันบุคลลากรเหล่านี้มีจานวนมากขึ้นและได้รับ
การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนามากขึ้น นอกจากนั้นลูกทีมในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย
มีจิตใจในการบริการและมีพรสวรรค์ โดยในปัจจุบันบุคลากรเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นด้านการ Pitching การไปอบรมในต่างประเทศ การสนับสนุนการเข้าชิงรางวัลต่างๆ เป็นต้น
3.4.1.4 สถานที่ถ่ายทา
สถานที่ถ่ายทาของประเทศไทยมีความหลากหลายและสมบูรณ์ไม่ว่าจะ
เป็ น ธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา ทุ่งหญ้ า หรือแม้กระทั่งในเมือง มีความ Unique และไม่เหมือนกับ
ประเทศอื่น หรือหากต้องการจัดฉากต่างๆ ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการจัดให้ฉากเป็นไปใน
แบบที่ลูกค้าต้องการได้ นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว ประเทศไทยมี Standard Studio หลายที่ที่มี
ความพร้อมในการรับงานในระดับสากลได้
3.4.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
3.4.2.1 ขาดหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในภาพรวมและส่งเสริมอย่างครบวงจร
3.4.2.2 ขาดแหล่ งเงิน ทุน ในรูปแบบ Awards กองทุน ให้ เปล่ าในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่า และการเข้าถึงกองทุนในต่างประเทศ (Global Fund)
3.4.2.3 ขาดโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือใน
การสร้าง Content ใหม่ๆ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ
3.4.2.4 การละเมิดลิขสิทธิ์
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3.4.2.5 ขาดสิ่ ง จู ง ใจ (Incentive) ให้ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารลงทุ น และถ่ า ยท าใน
ประเทศไทย
3.4.2.6 ปัญหาในด้านบุคลากร
1) แม้ว่าบุคลากรในประเทศมีพรสวรรค์ในการทางานด้าน Animation
แต่ระบบการศึกษาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ
และยังไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาเพื่อการสร้างบุคลากรด้านนี้อย่างจริงจัง
2) ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ ต่ อ ของคนไทยต่ อ อาชี พ นี้ ยั ง เป็ น อุ ป สรรค
เนื่องจากว่าเป็นอาชีพที่คนไทยยังไม่มีผู้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จมากนัก ทาให้คนที่สนใจมา
ศึกษาในด้านนี้ยังมีไม่มากนัก
3.4.2.7 ปัญหาด้านวิสัยทัศน์ของภาครัฐ
ปัญหาที่สาคัญมากประการหนึ่งและเป็นในเชิงนโยบายและกลยุทธ์ คือ
การที่ภาครัฐมุ่งให้ความสาคัญแต่กับกระบวนการหรือโครงการที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น
เท่านั้น โดยเฉพาะการวัดผลสาเร็จที่วัดกันที่ตัวเงินตัวเลขการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ตัวเลขการ
จ้างงาน ฯลฯ ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้มี
ความสาเร็จนั้นจาเป็นต้องใช้ทั้งเวลา บุคลากร และเงินทุนผสมผสานกันอย่างสมดุล ซึ่งบ่อยครั้งผลที่
ได้รับ กลั บ มาอาจจะไม่ได้อยู่ในรูป ของตัวเลขที่สามารถวัดกันให้เห็ นได้อย่างเด่นชัด หรืออย่างเป็น
รูป ธรรม หรืออาจกลั บ มาในรูป แบบอื่นที่ ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานกว่าที่ จะเห็ นผลอย่างเป็ น
รูปธรรม เช่น การไปเปิดบูธในต่างประเทศ ในปีแรกๆ อาจจะยังไม่ได้สร้างมูลค่าการค้าที่มากมายหรือ
เป็ น ที่พ อใจส าหรับ รัฐ บาล เนื่ องจากผู้ ที่ ไปออกงานอาจจะไม่มีค วามรู้มากพอที่ จะทราบว่าตลาด
ต้องการอะไร ในขณะที่เมื่อออกไปหลายๆ ปี จะทาให้ทราบว่าต่างประเทศมีความต้องการอะไรบ้าง
และสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการทาให้ตัวเลขมูลค่าที่ออกมาดีขึ้นกว่าในปีแรกๆ ที่เข้า
ร่วมงาน ในบางครั้งรัฐบาลพยายามที่จะสนับสนุนกลางคัน แต่กลับกลายเป็นปัญหากับการดาเนินงาน
ของเอกชน เนื่องจากว่าภาครัฐไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้อย่างถ่องแท้
ผลที่ตามมาคือแนวนโยบายของทางภาครัฐไม่ได้ผ่านการวางแผนอย่างมี
วิสัยทัศน์ที่ยาวไกล และพัฒนาในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งชาดความต่อเนื่องของอุตสาหกรรม
และไม่มีความสม่าเสมอ การสนั บ สนุนของภาครัฐในปัจจุบันจึงอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นรายกรณีไป เช่น การสนับสนุนการเข้าร่วมงานแฟร์เป็นหลัก
3.4.2.8 ปัญหาในด้านต้นทุนการผลิต
ในด้านต้นทุนการผลิตนั้น ทางภาครัฐยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะช่วยแบ่งเบา
ภาระให้แก่ผู้ประกอบการได้มากนัก ทาให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เช่น
ค่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่นามาใช้ในการออกแบบและผลิตมีราคาสูงมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งแล้วทาให้ ประเทศไทยยังมีต้นทุนสู งกว่ามาก หรือในการลดภาระด้านภาษีในการที่
ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย ก็ยังลดได้น้อยกว่าประเทศคู่แข่งของประเทศไทย
3.4.2.9 ปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นเป็น
อย่างมาก ทาให้รายได้ของผู้ผลิตลดลงจากการมีการปล่อยภาพยนตร์แอนิ เมชั่นทางออนไลน์แบบไม่ถูก
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ลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ผู้ที่จะผลิตไม่กล้าลงทุนที่จะใช้เงินลงทุนในการผลิตสูงมาก เพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มค่า
กับที่ลงทุนไป เมื่อทุนในการสร้างลดลงก็ทาให้คุณภาพในการผลิตแอนิเมชั่นลดลงด้วย ในด้านตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยเฉพาะประเด็น ในด้ านการเอาผิ ดกั บผู้ ล ะเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ยังไม่มี ความสมเหตุส มผลและไม่ ทัน ต่ อ
สถานการณ์ หรือนโยบายในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางเว็บไซต์ต่างๆ ในด้านของการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยเองก็ยังขาดประสิทธิภาพทั้งในเชิงกระบวนการและการ
ควบคุมดูแล ยกตัวอย่างเช่น ในเชิงกระบวนการนั้น เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการละเมิดทรัพย์สิน
ของตนเอง จะต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ทั้งการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการกวาดล้างการละเมิดลิขสิทธิ์ (กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) นากาลังตารวจพร้อมทนายเข้าจับกุมผู้กระทาความผิด ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้กาลังคนมากทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผล
ให้บ่อยครั้งผู้กระทาความผิดไหวตัวทันและหลบหนีไปเสียก่อน ซึ่งการป้องกันปัญหาเรื่องการละเมิด
ลิขสิทธิ์น่าจะเสียค่าใช้จ่ายต่ากว่า ทาได้ง่ายและทันต่อสถานการณ์ เช่น การ Block Website หรือ
Server ต่างๆ
3.4.3 โอกาส (opportunities)
3.4.3.1 แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันโลกใช้สื่อออนไลน์เป็นจานวนมาก
ทาให้มีช่องทางในการจาหน่ายภาพยนตร์แอนิเมชั่นในกลุ่มประชากรได้กว้างขึ้น
3.4.3.2 การเปิด AEC ทาให้เป็นช่องทางในการจาหน่ายภาพยนตร์แอนิเมชั่นได้
มากขึ้น มีจานวนตลาดมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นาด้านการผลิตภาพยนตร์แอเมชั่น
น่าจะเป็นผู้นาในกลุ่มนี้ได้
3.4.3.3 ธุรกิจแอนิเมชั่นที่ประสบความสาเร็จสามารถก่อให้เกิดความสาเร็จและ
รายได้จากธุรกิจอื่นได้อีก เช่น ธุรกิจคาแรคเตอร์ หรือธุรกิจค้าปีลีก เช่น ปังปอน เป็นแอนิเมชั่นที่
ประสบความสาเร็จในหลายประเทศใน AEC ในปัจจุบันมีการนาปังปอนมาผลิตสินค้าไว้ใช้งานต่างๆ
เช่น กระเป่า เครื่องเขียน อุปกรณ์พลาสติกบรรจุอาหาร เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างมาก
3.4.3.4 การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้เป็นประโยชน์มากทั้งในการของ
การมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต และทาให้ต้นทุนต่าลง รวมถึงทาให้เวลาที่ใช้ในการผลิต
น้อยลงกว่าสมัยก่อน
3.4.4 ความท้าทาย (Threat)
3.4.4.1 การถู ก กั ด กั น ในการเข้ าช่ อ งทางต่ างประเทศ เช่ น การไม่ ส ามารถส่ ง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไปในประเทศจีนได้ เนื่องจากมีโควตาในการนาเข้า และประเทศจีนส่งเสริมแอนิเมชั่น
ของตนเอง
3.4.4.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก
ที่รวดเร็ว ผันผวน และมีการแข่งขันที่สูงทางช่องทางต่างๆ
3.4.4.3 Cyber Security ความปีล อดภัยทางอินเตอร์เน็ตที่มีผ ลต่อความมั่นใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ Cyber Crime อาชญากรรมทางโลกออนไลน์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้
ยากต่อการไล่จับ การป้องกัน หรือกาหนดแนวทางป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบ
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3.4.4.4 การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่อาจส่งผลต่อการขาย
ภาพยนตร์ทั้งออนไลน์และการฉายในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ และอาจส่งผลต่อต้นทุน และทาให้
การดาเนินธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศทาได้ยากขึ้น
3.5 หน้ า ที่ ข องกระทรวง ทบวง กรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง นโยบายของ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
เนื่องจากประเทศไทยการจะสร้างกระทรวงหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางถูกจากัด
ด้วยเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ในประเทศไทยหลายด้าน ดังนั้น ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นจุดอ่อนและ
ความท้าทาย จึงควรใช้การทางานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงตั้งแต่ต้นน้าถึงปีลายน้า
ในการพัฒ นาทั้งห่ วงโซ่อุป ทานของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น จึงจาเป็นต้องทราบภารกิจของแต่ล ะ
หน่วยงานก่อน โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดังนี้คือ
3.5.1 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
มีพันธกิจหลัก คือ การเดินหน้าพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการดิจิทัล และผู้สนใจนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
มายกระดับธุรกิจ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้
ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ในอนาคตการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลทางหน่ วยงานจะมุ่งเน้นการสร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพและ SME พันธุ์ใหม่ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยคาดว่าจะเกิดผู้ประกอบการ
ฐานดิจิทัล 500,000 ราย รวมถึงการพลิกโฉม 24,700 ชุมชน 77 เมือง 3 ล้าน SME และ 5 ล้านครัวเรือน
ทั่วประเทศ ให้ขับเคลื่อนโดยฐานดิจิทัลซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจประเทศ
3.5.2 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นาในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้ SME สามารถเติบ โตและแข่งขันได้ในระดับสากล (Smart SME) โดยมีภารกิจตาม
พ.ร.บ. สสว. 2543 ดังนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
2) กาหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สมควร
ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) ประสานและจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษาและจัดทารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศ
5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญั ตินี้ รวมทั้งการ
ดาเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

28
6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
7) ดาเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน หรือ
ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
9) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่างๆ เช่า ให้เช่า
เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นใดซึ่ง
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
10) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคล ทรัพย์สินหรือลงทุน ทั้งนี้
เพื่อการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม
เท่านั้น
11) ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12) เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
13) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14) รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ของสานักงาน รวมทัง้ ทาความตกลงกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
15) กระท าการอย่ า งอื่ น บรรดาที่ เกี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งในการจั ด ให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของสานักงาน
3.5.3 กระทรวงการต่างประเทศ
1) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา
และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ
2) เป็นองค์กรที่กากับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่าง
ประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
3) คุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
4) น าองค์ ค วามรู้ จ ากต่ า งประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทั ด ฐานระหว่ า ง
ประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลั กษณ์ ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวที
ระหว่างประเทศ
6) ดาเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานด้าน
การต่างประเทศ
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7) ส่งเสริมและดาเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
8) สร้ างองค์ ค วามรู้ด้ านการต่ างประเทศ และให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจด้ า นการ
ต่างประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย
9) บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
10) พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
3.5.4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ส่งออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจ
บริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน และมีพันธกิจคือ
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2) ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4) ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
3.5.5 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
มีวิสัยทัศน์ คือ มิตรแท้ เพื่อการลงทุ นที่ยั่งยืน (Your Partner for Sustainable
Investment) และมีพันธกิจ ดังนี้
1) กาหนดนโยบายที่ทาให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
2) ส่ งเสริมลงทุ นเชิงรุกทั้งการลงทุ นของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI)
และลงทุนไทยในต่างประเทศ
3) ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
4) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหานักลงทุนอย่าง
จริงจัง
5) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน
3.5.6 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา 7 ให้ มี ค ณะกรรมการภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการ
คนที่ ห นึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ผู้ แทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสิบเอ็ดคนเป็นกรรมการ และให้
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ปลัดกระทรวงวัฒ นธรรมเป็ น กรรมการและเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ านภาพยนตร์ วีดิ ทั ศ น์ โทรทั ศ น์ หรื อ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคซึ่ งมิ ใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐด้านละหนึ่งคน และผู้แทนนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบกิจการภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์จานวนเจ็ดคน
มาตรา 8 ให้สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อ มูล และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานของคณะกรรมการ
มาตรา 9 คณะกรรมการมี อานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้ (1) เสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดีทัศน์ต่อคณะรัฐมนตรี (2) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนตร์และวีดี ทัศน์ที่มี
ลั กษณะสร้ างสรรค์ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ห รือมีคุณ ค่าในทางศิล ปวัฒ นธรรมในรูป แบบที่ คนทุกกลุ่ ม
รวมทั้ งคนพิ ก ารสามารถเข้ าถึ งและใช้ ป ระโยชน์ ได้ (3) เสนอความเห็ น ต่ อ รัฐ มนตรีในการแก้ ไข
ปรั บ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ (4) เสนอค าแนะน าต่ อ รัฐ มนตรี ในการออก
กฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ (5) ออกประกาศกาหนดสัดส่วนระหว่างภาพยนตร์ไทย
และภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะนาออกฉายในโรงภาพยนตร์ตาม (1) ของบทนิยามคาว่า “โรงภาพยนตร์”
ในมาตรา 4 (6) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งของนายทะเบี ย นและคณะกรรมการพิ จ ารณา
ภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ (7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายประกาศตาม (5) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้กระทรวงวัฒนธรรมกาหนดหน่วยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส่ งเสริม อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์แ ละวี ดี ทั ศ น์ ต ามนโยบายแผนและ
ยุทธศาสตร์
3.5.7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีหน้าที่ในการบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส รวมทั้ง
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ
1) พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
2) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
3) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของ SMEs
4) พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสรรถนะสูง
3.5.8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน ภารกิจหลักคือคุ้มครองและปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญามี
ภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
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รวมทั้ งให้ ความคุ้มครองและปกป้ องสิ ท ธิในทรัพ ย์สิ น ทางปัญ ญาเพื่ อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครอง สิ่ งบ่ งชี้ท างภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้ว ยความลั บทางการค้า กฎหมายว่าด้ว ย
เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตาม
ความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
4) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) พั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
6) ดาเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่าง
เป็นธรรมและสร้างวินัยทางการค้า
7) ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ า งสรรค์ การบริ ห ารจั ด การ และการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
8) ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 6–2 นโยบายและทิศทางการบริหารงานของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1) เพื่ออานวยความสะดวกในการ
พัฒนาระบบการ
จดทะเบียนให้รวดเร็วและมี
คุ้มครองสิทธิและ
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการตาม
2) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่
กฎหมายว่าด้วย
ระบบการคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและปีราบปีรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4) เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1. เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารให้
บ ริ ห ารจด ท ะเบี ยน และรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล
ทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ 2. พั ฒ นากฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญ าให้ เ ป็ น สากลและสอดคล้ อ งกั บ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์ 3. สนั บ สนุ น การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สิน ทางปัญญาที่
ได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4. บูรณาการด้านการป้องกันและปี
ราบปีรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ 5. รณรงค์ แ ละปี ลู ก ฝั ง การเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. คนไทยมีความรู้ และตระหนัก
สนับสนุนให้มีการใช้ ถึงความสาคัญของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา ทางปัญญา
เพื่อสร้างขีด
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
ความสามารถใน
ศักยภาพในการใช้ทรัพย์สิน
การแข่งขัน ทาง
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
การค้าอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ในทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการสร้างมูล ค่าเพิ่มและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการโดยการ
นาผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิดและภูมิ
ปั ญ ญ าหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน

3.5.9 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
วัตถุประสงค์หลักในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง “ความรู้” เพื่อที่จะเป็น
แรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสและสนุกกับการ
ตักตวงประสบการณ์ จากผลงานและความสาเร็จของนักคิดนักออกแบบจากทั่ว โลก ทั้ งนี้ TCDC
ร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และนักออกแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนั บสนุนให้
คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการนาการออกแบบมาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
ตลอดจนส่ งเสริ มและเผยแพร่ผ ลงานออกแบบของนักออกแบบไทย ให้ เป็ นที่ รู้จั กทั้งภายในและ
ต่ า งประเทศ ปั จ จุ บั น พั ฒ นาการของ TCDC ก าลั ง ก้ า วสู่ ขั้ น ที่ 3 ซึ่ ง เป็ น การน าดี ไซน์ ไปพบกั บ
ผู้ประกอบการ ด้วยหวังว่างานออกแบบสามารถสร้างผลประโยชน์ในธุรกิจได้อย่างแท้จริง (หลังจาก
ผ่านพ้นขั้นตอนแรกคือหาที่ตั้งซึ่งทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ขั้นตอนที่สองคือการมุ่งเน้นงานบริการ โดยมีการ
สารวจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า) TCDC ออกแบบการให้บริการ
เป็น 3 บริการหลัก คือ
1) นิทรรศการ
2) ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและข้อมูล ข่าวสารด้านการออกแบบที่ใหญ่ ที่สุ ด
แห่งหนึ่งในเอเชีย
3) การจัดความรู้ให้ลูกค้าในรูปแบบของสัมมนา อบรม เวิร์คช็อป ตลอดจนจัด
อีเวนท์เปิดโอกาสในการ พบปะให้นักออกแบบและผู้ประกอบการ
สาหรับ แผนการดาเนินงานในอนาคต TCDC มุ่งขยายองค์ความรู้และผลักดันให้
ประเทศไทยก้ า วเข้ า สู่ สั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้แ ละความคิ ด สร้ า งสรรค์ ภายใต้ โ ครงการ Creative
Thailand เพื่ อก่อให้ เกิ ดการพัฒ นาธุรกิจและผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ โดยโครงการนี้ จะผลั กดัน ให้
ผู้ป ระกอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้นักออกแบบช่วยในการออกแบบผนวกไปในการผลิ ต
สินค้าและบริการที่จะน าไปสู่การเพิ่มมูล ค่าและคุณค่าของสินค้า ซึ่งจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยผลักดัน
ระบบเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative Economy
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3.5.10 สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT)
2) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e–LAT)
3) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA)
4) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)
3.5.11 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทีมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวข้อง
1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8) มหาวิทยาลัยบูรพา
9) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
12) มหาวิทยาลัยนเรศวร
13) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
22) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
24) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
26) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
28) มหาวิทยาลัยรังสิต
29) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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31) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
32) มหาวิทยาลัยศรีปีทุม
33) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
34) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
35) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
36) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
37) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
38) มหาวิทยาลัยสยาม
3.6 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศ
ไทยและกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งต่างๆ ของประเทศไทย
จะเป็นจุดแข็งด้านทักษะของ Production House ต้นทุนการผลิต ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ถ่ายทา
ซึ่งประเทศไทยควรจะพัฒนาจุดแข็งด้านนี้ให้มากขึ้น โดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข
และพัฒนาสนับสนุนจุดแข็งต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป
จุดอ่อนที่ประเทศไทยมีด้านแอนิเมชั่น จะมีความใกล้เคียงกับญี่ปุ่นและเกาหลีในสมัยก่อนที่
จะเกิดนโยบาย Cool Japan และ Korea Wave ดังนี้
1) บุคลากรเฉพาะทาง/ทักษะความเชี่ยวชาญ: ในด้านของบุคลากรที่ยังไม่มีความสามารถ
ในระดับสากลและยังไม่ทราบว่าตลาดสากลต้องการอะไรบ้าง
2) เงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน: ขาดแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ
3) ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์: ขาดโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ
หรือการ Co–Production
4) ความร่วมมือและการยอมรับในต่างประเทศ รวมถึงการขาดสิ่งจูงใจ (Incentive) ให้เข้า
มาใช้บริการ ลงทุน หรือถ่ายทาในประเทศไทย
5) การสนั บ สนุ น ด้ า นภาษี : ปั ญ หาในด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ในด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต นั้ น
ทางภาครั ฐ ยั ง ไม่ มี ม าตรการใดๆ ที่ จ ะช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการได้ ม ากนั ก ท าให้
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง
6) การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: การละเมิดลิขสิทธิ์สร้างความเสียหายให้แก่
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น เป็ นอย่างมาก ทาให้ รายได้ของผู้ ผลิตลดลงจากการมีการปล่อยภาพยนตร์
แอนิเมชั่นทางออนไลน์แบบไม่ถูกลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ผู้ที่จะผลิตก็ไม่กล้าลงทุนที่จะใช้เงินลงทุนในการผลิต
สูงมาก เพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนไป เมื่อทุนในการสร้างลดลงก็ทาให้คุณภาพในการผลิต
แอนิ เมชั่น ลดลงด้วย ในด้านตัว บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาของ
ประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะประเด็นในด้านการเอาผลิตกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ยัง
ไม่มีความสมเหตุสมผลและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือนโยบายในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง
เว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรเป็นเจ้าภาพที่สาคัญในการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้
โดยเน้นที่การป้องกันมากกว่าการจับกุมในภายหลัง
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7) ปั ญ หาด้ านวิสั ย ทั ศ น์ ของภาครัฐ ขาดหน่ ว ยงานกลางที่ รับ ผิ ด ชอบในภาพรวมและ
ส่งเสริมอย่างครบวงจร ปัญหาที่สาคัญมากประการหนึ่งและเป็นในเชิงนโยบายและกลยุทธ์ คือ การที่
ภาครัฐมุ่งให้ความสาคัญแต่กับกระบวนการหรือโครงการที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นเท่านั้น
ผลที่ตามมาคือแนวนโยบายของทางภาครัฐไม่ได้ผ่านการวางแผนอย่างมีวิสั ยทัศน์ที่ยาวไกล และ
พัฒนาในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งขาดความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมและไม่มีความสม่าเสมอ
โดยเฉพาะการพัฒนาบูรณาการกันในลักษณะของห่วงโซ่อุปทานยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ยังมีการ
ทางานแบบซ้อนทับกัน ในขณะที่บางภารกิจยังไม่มีหน่วยงานมารับช่วงในตรงนั้น และยังไม่สามารถ
บู รณาการร่วมกั น ได้ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทาให้ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควรในปัจจุบัน
3.7 ปัญหาด้าน Ecosystem ด้าน Digital Content
ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาในการจัดการด้าน Ecosystem ของทั้งระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ การสร้างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการทาการตลาดและเป็น
Distribution Channels รวมถึงด้านการทาการสื่อสารทางการตลาดและช่องทางทางการตลาด และ
ที่สาคัญคือในเรื่องของระบบการจ่ายเงินซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมาก เนื่องจากส่วนใหญ่การซื้อจะเกิดขึ้นทาง
ออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นภาครัฐและเอกชนจาเป็นต้องช่วยกันแก้ไขเรื่อง Ecosystem ให้พัฒนายิ่งขั้น

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากในบทที่ 3 ได้ศึกษากรณีศึกษาตัวอย่างของนโยบาย Cool Japan และ Korea Wave
ทาให้เห็นถึงการแก้ปัญหาและพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการใช้การร่วมมือกันของกระทรวงต่างๆ
และการวางโครงสร้างเพื่อสนองนโยบาย Creative Economy ของประเทศ ซึ่งเมื่อศึกษาแล้วพบว่า
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นใช้ น โยบายทั้ ง สองประเทศ มี ปั ญ หาคล้ า ยประเทศไทยในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น
กรณี ศึ ก ษาทั้ ง สองจะถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การแก้ ปั ญ หาจุ ด อ่ อ นของประเทศไทย แต่ ก ารตั้ ง
กระทรวงหรือหน่วยงานเดียวที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของทุกเรื่อ งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจาก
ข้อจากัดของพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในขณะนี้ ควรเป็นการบูรณา
การและร่ ว มมื อ กั น ระหว่างหน่ ว ยงานต่ างๆ ส่ งต่ อ กั น เป็ น ทอดๆ ในลั ก ษณะของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เนื่องจากแต่ละกรม กระทรวง มีบทบาท ภารกิจที่ชัดเจนดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3
ในบทนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาของทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้กรณีศึกษาของประเทศทั้งสอง
เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ต้องรับผิดชอบ
ภารกิจดังแผนภาพด้านล่าง

ภาพที่ 8 ปัญหาและอุปสรรค์ของอุตสาหกรรม Digital Content ประเทศไทย
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4.2 วิธีการแก้ปัญหาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.2.1 ต้องพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรเฉพาะทางมีทักษะความเชี่ยวชาญ
1) จัดให้มีผู้ฝึกสอน (Mentor) จากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมา
สอนและให้คาแนะนาในการพัฒนา Product ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทา Workshop การให้
การฝึ ก อบรมและแนะน าในการท า Pitching ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ปั ญ หาในด้ า นนี้ ม าก
เนื่ องจากบริษัทในประเทศไทยมีความสามารถแต่ขาดทักษะในการ Pitching ทาให้ ไม่ส ามารถหา
ผู้ ร่ ว มทุ น มาลงทุ น ในงานตนเองได้ ดั ง นั้ น หากเพิ่ ม ความสามารถในด้ า นนี้ น่ า จะท าให้ เกิ ด การ
Co–Production ได้มากขึ้น และทาให้อาจได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ
กาลังใจและสร้างชื่อเสียงทาให้ประเทศเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านแอนิเมชั่นในด้านนี้ได้มากขึ้นและ
สามารถเป็นศูนย์กลางของแอนิเมชั่นใน AEC ต่อไปในอนาคตได้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงต่างประเทศ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ทีมีห ลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ย วข้อง โดยที่กระทรวงต่างประเทศอาจมีการทา MOU ระหว่าง
ประเทศด้านนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจั ดส่งผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนาบุคลากรใน
ประเทศไทย เป็นต้น
2) สร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพในด้านแอนิเมชั่น
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากบริษัทต่างชาติในการมาจ้างงานในประเทศไทย
3) จัดกิจกรรมในการเฟ้นหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรเป็นต้นน้า
และเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ดังนั้น การเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการแข่งขัน การ Pitching การประกวดต่างๆ ในประเทศ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อหาบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสากลเข้ามาอยู่ในวงการ โดย
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (DEPA) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทีมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวข้อง
4) อบรมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ควรมีการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรทั้งในการเรียน
ในสถานศึกษาให้มีความทันสมัย ทัดเทียมต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวแอนิเมชั่น ความต้องการของต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและ
เป็ น การ Update ข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบเพื่ อ ให้ ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ เสมอ โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทีมีหลักสูตรการเรียน
การสอนเกี่ยวข้อง
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
2) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทีมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวข้อง
4) สมาคมผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) กระทรวงต่างประเทศ
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6) กระทรวงศึกษาธิการ
4.2.2 การพัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
1) ช่ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ช่ อ งทางการออกอากาศที่ ห ลากหลาย โดยการใช้
นโยบายประชารัฐ (Public Private Policy) มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ในกรณีของญี่ปุ่น ใน
การให้ บ ริษั ท ใหญ่ ล งทุ น ร่ ว มกับ ภาครัฐ ในการสร้างช่องทางให้ ผู้ ป ระกอบการรายย่อยใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ ในประเทศไทยอาจให้บริษัทใหญ่ๆ ที่เป็นบริษัทออกอากาศรายการโทรทัศน์ข้ามชาติ
เป็ น ผู้ ล งทุ น ในช่ องทางเหล่ านี้ เพื่ อให้ รัฐ สามารถสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการรายย่อยให้ ส ามารถไป
ออกอากาศเพื่อหาตลาดในต่างประเทศได้ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงวัฒนธรรมสมาคมผู้ประกอบการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น การจั ด Roadshow หรือ การเข้ า
ร่วมงานแฟร์หรือกิจกรรมเจรจาการค้าต่างๆ เพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการทั้งรายย่อย
กลาง และใหญ่ โดยที่มีรัฐบาลนาไปจะทาให้บริษัทรายย่อยได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น เป็ นการปักธง
ให้กับประเทศไทยในการจะเป็นศูนย์กลาง AEC ในด้านนี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ
3) จั ด หาผู้ เชี่ ย วชาญให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการตลาดในต่ า งประเทศ กระทรวง
ต่างประเทศควรมีการจัดการลงนาม MOU ในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้า นแอนิ เมชั่น เช่ น JERO ของญี่ ปุ่ น หรือ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญของสหรัฐ อเมริก า หรื อ
KOCGA ของเกาหลี ในการให้ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมและฝึกสอนการแก้ไขผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของต่างประเทศ ทาให้ แอนิเมชั่นไทยก้าวสู่ระดับสากล หน่วยงานหลั กที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
4) สร้ า งโอกาสทางการตลาดและความเชื่ อ มั่ น ในตลาดสากล กระทรวง
ต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้องเป็นผู้นาหลักในการนาคณะไปเปิดตลาดใน
ประเทศต่างๆ เพื่อให้ต่างประเทศได้ทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย เช่น การนาคณะไปศึกษาดูงาน
ของบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี และยุโรป เป็นต้น
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
2) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
4) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
5) กระทรวงวัฒนธรรม
6) กระทรวงต่างประเทศ
4.2.3 การทาให้บริษัทรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนด้านเงินทุน
1) ช่ว ยเหลื อ และผลั ก ดั น Animation Creative Enterprise Funding ในด้ า น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินทุนหรือผู้ลงทุน โดยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(สสว.) ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการหาคู่ Venture ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ ซึ่งสิ่งนี้ต้องมา
คู่การความสามารถในการ Pitching ของผู้ประกอบการไทยในการ Present งานให้มีความน่าเชื่อใน
สายตาของ Venture ต่างๆ
2) ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เช่น
สสว. อาจมีการร่วมมือหรือการลงนาม MOU กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในการช่วยเหลือหรือการหา
เงินทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กด้านแอนิเมชั่น เป็นต้น
3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศควรสนับสนุนให้เกิดการเจรจาการค้าใน
งานต่างๆ เพื่อให้เกิดการร่วมทุน Co–Production ระหว่างประเทศ
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
2) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
4) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
4.2.4 การสร้างความร่วมมือและการยอมรับในต่างประเทศ
1) ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการทา
MOU กับประเทศต่างๆ โดยกระทรวงต่างประเทศที่อยู่ในประเทศต่างๆ ควรเป็นแนวหน้าในการเจรจา
ทาให้ การความร่วมมือดังกล่าว ไม่ว่าจะร่วมมือด้านการร่วม การทา Co–Production จากต่างประเทศ
เช่นการร่วมมือการดิสนีย์ หรือการสร้างความร่วมมือในด้านบุคลากร หรือการ Pitching ในการนา
บริษัทจากต่างประเทศเข้ามาให้คนไทยได้มีโอกาส Pitching ทาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือได้
ในขณะที่ควรจัดงานต่างๆ เช่น Networking Reception และเชิญ แขกต่างชาติห รือ Prospect ที่
สาคัญเข้าร่วมเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทย อันจะนามาซึ่งการร่วมลงทุนใน
อนาคตได้
2) กระทรวงต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรเป็นผู้นาคณะ
การในไปเจรจาการค้าในประเทศเป้าหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ยุโรป AEC เป็นต้น
3) การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด Co–Production กั บ ต่ า งประเทศ โดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงต่ างประเทศ กรมส่ งเสริม การค้ าระหว่างประเทศ ส านั ก งานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
4) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาด้ า นแอนิ เมชั่ น ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาด
ต่างประเทศ โดยหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งได้แก่ กระทรวงต่างประเทศ กรมส่ งเสริม การค้าระหว่าง
ประเทศ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ หรือการ
ส่งเสริมให้บุคลากรไทยได้มีโอกาสออกไปงานต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงาน B2B หรือการแข่งขัน ที่
สาคัญหลักสูตรการเรียนการสอนต้องพัฒนาไปควบคู่กันด้วย
5) สนั บ สนุ น ให้ เกิดการสร้าง IP แอนิเมชั่นของไทย ในสมัยก่อนประเทศไทยมี
รายได้หลักจากการรับ Outsourcing งานจากต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันฝีมือของคนไทยพัฒนาไปมาก
ดังนั้น การทาให้เกิด IP ของไทยเองจะทาให้ได้ Margin และสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นได้มากกว่า
ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นาด้าน IP ของแอนิเมชั่น โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC โดยบทบาทของ
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กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเข้ามามีบทบาทด้านนี้มาก เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยเฉพาะในอินเตอร์เน็ท
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) กระทรวงต่างประเทศ
2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
3) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5) กระทรวงวัฒนธรรม
6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
4.2.5 การสนับสนุนด้านภาษี และการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ควรหารือ
และการออกมาตรการด้านลดหย่อนหรือการคืนภาษีให้กับต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้าน
แอนิเมชั่นหรือการมาออกกองถ่ายทา เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งประเทศอื่นๆ
บางประเทศให้ภาษีคืนถึง 30% ของการใช้จ่ายในการมาถ่ายทาในประเทศดังกล่าว
2) กรมทรัพย์สินทางปัญญาควรเน้นการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น การ Block Users หรือ Website ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3) กรมทรัพ ย์ สิ น ทางปัญ ญาควรทาให้ วิธีการจดทะเบียนทรัพย์สิ น ทางปัญ ญา
สาหรับแอนิเมชั่นให้ง่ายต่อการจดทะเบียน ใช้เวลาน้อยลง และสามารถมีผลระหว่างประเทศได้ เพื่อ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องนี้ด้วย
4) กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักงานตารวจแห่งชาติควรหาวิธี ในการติดตาม
คดีทรัพย์สินทางปัญญา รวดเร็วขึ้นและใช้กาลังคนน้อยลง
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2) กระทรวงวัฒนธรรม
3) สานักงานตารวจแห่งชาติ
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4.2.6 การสร้าง Ecosystem ด้านอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศไทย

ภาพที่ 9 Ecosystem ด้านอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศไทย
การจัดด้าน Ecosystem ด้านแอนิเมชั่นของประเทศไทยเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะทาให้
เกิดการพัฒนาของแอนิเมชั่นไทยได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเริ่มต้นที่แอนิเมชั่นนี้
ต้องเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ โดยการมี Content Providers ที่ดี คือมีการสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์ข
องแอนิเมชั่นที่ดีและมีลิขสิทธิ์ที่สมบูรณ์ โดยสามารถเผยแพร่ได้ทั้งทาง Online และ Offline โดยมี
ช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งการจะสร้างช่องทางการเผยแพร่จาเป็นต้องมีผู้ ส ร้าง Technology
Platforms ที่ดี และจากนั้นมีการพัฒนาการตลาดที่ดีในช่องทางต่างๆ มีการโฆษณาทางช่องทางต่างๆ
และสุดท้ายคือการจ่ายเงินที่สมบูรณ์ปลอดภัย จะทาให้การพัฒนาด้านแอนิเมชั่นเป็นไปอย่างราบรื่น
และเติบ โตได้อย่ างยืน ซึ่งผู้ ป ระกอบการต้องมีการเคลื่อนไหวและปรับตัวให้ ทันกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไปอยู่เสมอ ดังแผนภาพด้านบน
กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3) กระทรวงวัฒนธรรม
4) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
6) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทีมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวข้อง
7) สมาคมผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย
8) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)
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จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดการจะทาให้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นเติบโตได้อย่างยั่งยืนจาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการด้วย
โดยจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งหมดและต้องมีการนานโยบายประชารัฐ (PPP) มาใช้
ในการขับเคลื่อน ซึ่งหากนโยบายนี้สามารถทาได้ประสบความสาเร็จ ประเทศไทยน่าจะสามารถเป็น
ศูน ย์กลางแอนิ เมชั่น ของ AEC ได้อย่างแท้จริงและสร้างของมูล ค่าการค้าจากธุรกิจบริการภายใต้
นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างยั่งยืน
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