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 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: depa) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดดำเนินการสำรวจขอมูลและประเมินสถานภาพ
อุสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตและบิ๊กดาตา ป 2563 คาดการณแนวโนม 3 ป เปนการสำรวจ
ตอเนื่องมาหลายปเพื่อติดตามขอมูลความกาวหนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ
แตละอุตสาหกรรม โดยการนำขอมูลจากการสำรวจมาใชประโยชนในเชิงการวิเคราะห วางแผน
นโยบาย และการกำหนดกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ อันจะเปนประโยชนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการสำรวจไดทำการศึกษาทบทวนนิยาม กรอบประประชากร ตลอดจนวิธีการ
สำรวจ โดยปนี้ยังคงใชวิธีการเดียวกับการสำรวจ ในป 2561 – 2562 ซึ่งไดรับคำแนะนำจาก
ผูแทนสมาคมที่เกี่ยวของ ไดแก สมาคมดิจิทัลคอนเทนตไทย (DCAT) สมาคมผูประกอบการ
แอนิเมชั่นและคอมพิวเตอรกราฟกสไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย 
(TGA) และ สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BANGKOK ACM SIGGRAPH)

 จากการสำรวจมูลคาตลาดดิจิทัลคอนเทนตเบ้ืองตนในประเทศไทย ป 2563 ครอบคลุม 
3 สาขา คือ แอนิเมชัน คาแรคเตอร และเกม โดยทั้งสามสาขานี้มีมูลคารวมประมาณ 39,332 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยสาขาแอนิเมชันมีมูลคาตลาดอยูท่ี 3,056  ลานบาท อัตราการเติบโต
ลดลง รอยละ 12.54 สาขาเกมมีมูลคาตลาดอยูที่ 34,316 ลานบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 34.89 สาขาคาแรคเตอรมีมูลคาตลาดอยูที่ 1,960 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลง 
รอยละ 8.67 ตามลำดับ

 อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยมีมูลคาเทากับ 3,056 ลานบาท จำแนกไดเปนมูลคา
การบริโภค 1,413 ลานบาท และมูลคาการผลิต 2,873 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตรา
การเติบโตเปรียบเทียบกับป 2562 พบวาในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ 12.54
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อุตสาหกรรมเกมไทยมีมูลคาเทากับ 34,316 ลานบาท จำแนกไดเปนมูลคาการบริโภค 33,908 
ลานบาท และมูลคาการผลิต 837 ลานบาท ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับ
ป 2562 พบวาในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน รอยละ 34.89
           
            อุตสาหกรรมคาแรคเตอรไทยมีมูลคาเทากับ 1,960 ลานบาท จำแนกไดเปนมูลคาการ
บริโภค 1,923 ลานบาท และมูลคาการผลิต 646 ลานบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการ
เติบโตเปรียบเทียบกับป 2562 พบวาในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ 8.68

 คาดการณวา ป 2564 อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตจะขยายตัวขึ้นรอยละ 26.23 
คิดเปนมูลคาอุตสาหกรรมรวม 49,649  ลานบาท โดยมีปจจัยหนุนมาจากตลาดเกมท่ีคาดวา
มีอัตราการเติบโตสูงข้ึนมากในชวงของวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในทางกลับกัน คาดตลาดแอนิเมชันมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการ
ที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 
ศบค. ไดมีมติผอนคลายมาตรการใหโรงภาพยนตรกลับมาเปดไดภายใตมาตรการ
ดานสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ซึ่งจะสงผลทำใหมูลคาการบริโภค
ภาพยนตรแอนิเมชันผานโรงมีการปรับตัวเพิ ่มมากขึ ้นจากป 2563 เช นเด ียวกับ
ตลาดคาแรคเตอรที่สินคาหลักของตลาดถูกลดทอนความสำคัญลงเนื่องจากสภาพเศรฐกิจ
ในปจจุบันแตผูประกอบการในตลาดคาแรคเตอรเองก็มีการปรับตัวเปล่ียนจากการผลิตของเลน 
และของสะสม เปนการผลิตสินคาในกลุมของสินคาอุปโภค และบริโภคเพิ่มมากขึ้น แตโดยรวม
ยังคาดการณวา อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทยจะยังคงเติบโตตอเนื่องอีก 2 ป โดยมูลคา
อุตสาหกรรมจะอยูที่ 59,136 ลานบาทในป 2565
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       The Digital Economy Promotion Agency (depa), under the Ministry of Digital 
Economy and Society, has conducted a survey on digital content and big data 
industry for the year 2020 and 3-year prediction. The consecutive surveys have 
been completed to track the progress and important changes of Thailand’s 
digital industry. Therefore, this report can be a tool for analysis, policy planning 
and strategic planning of related organizations from both public and private 
sectors. In this survey, definitions and survey population were reviewed 
including a research methodology. The methodology this year is similar to 
2018-2019’s suggested by Digital Content Association of Thailand, Thai 
Animation and Computer Graphic Association, Thai Game Software Industry 
Association, and Bangkok ACM SIGGRAPH.

    This digital content industry survey has focused on 3 industries, namely 
animation, character, and game. The overall market value is worth 39,332 
million baht which can be divided by sectors: animation at 3,056 million baht 
with a decrease of 12.54%, game industry at 34,316 million baht with an 
increase of 34.89% and character at 1,960 million baht with a decrease of 8.67%, 
from the previous year.

       The 3,056-million-baht animation market can be divided into consumer value 
at 1,413 million baht and production value at 2,873 million baht, a drop of 
12.53% compared to the previous year. 

EXECUTIVE SUMMARY
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     Meanwhile, the game industry market value is 34,316 million baht, with 
consumer value at 33,908 million baht and production at 837 million baht, or an 
increase of 34.89% from the year 2019.

        Finally, the character market value is 1,960 million baht, with consumer 
value at 1,923 million baht and production at 646 million baht, or an increase of 
8.67% compared with the same period of the previous year.

      It is predicted that the digital content industry will continue to grow by 
26.23%, with expected value at 49,649 million baht in 2020. The significant 
factor is the rise of game industry during the COVID-19 pandemic, including a 
recovery of animation industry since the reopening of cinemas on 1 October 
2021 according to the government announcement. Hence, the revenue of the 
animation industry from cinema is expected to spike up from 2020 as well. The 
character industry will continue to decrease because the main products are 
considered extravagant. However, the entrepreneurs have shifted from 
producing toys and other stuff to produce consumer goods. In conclusion, the 
industry will continue to grow for 2 years and in 2023 the market value will be 
59,136 million baht.
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 จากการสำรวจมูลคาตลาดดิจิทัลคอนเทนตเบ้ืองตนในประเทศไทย ป 2563 ครอบคลุม 
3 สาขา คือ แอนิเมชัน คาแรคเตอร และเกม โดยทั้งสามสาขานี้มีมูลคารวมประมาณ 39,332 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยสาขาแอนิเมชันมีมูลคาตลาดอยูท่ี 3,056  ลานบาท อัตราการเติบโต
ลดลง รอยละ 12.54 สาขาเกมมีมูลคาตลาดอยูที่ 34,316 ลานบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 34.89 สาขาคาแรคเตอรมีมูลคาตลาดอยูที่ 1,960 ลานบาท อัตราการเติบโตลดลง 
รอยละ 8.67 ตามลำดับ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต

3,738 1.64

3,494 -6.53

3,056 -12.54

21,938 13.78

25,440 15.96

34,316 34.89

2,197 12.09

2,146 -2.32

1,960 -8.67

27,873 11.86

31,080 11.51

39,332 26.55

2561
Animation Game Character Total

2562

2563
แผนภาพมูลคารวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตแบงตามอุตสาหกรรม
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          ทั้งนี้หากเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตในภาพรวม
ตั้งแตป 2562 ถึง 2563 พบวา แมวาทั้งแอนิเมชัน คาแรคเตอร และเกม จะเปนสวนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมดิจิท ัลคอนเทนต แตดวยลักษณะธุรกิจเฉพาะของแตละอุตสาหกรรม
ทางคณะผูวิจัยจึงไดดำเนินการแยกวิเคราะหในแตละสาขาโดยในบทนี้จะแสดงรายละเอียด
ผลการสำรวจเบื้องตนสำหรับอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร ตามลำดับ
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     1.1. นิยามและคำจำกัดความ
          แอนิเมชัน หมายถึง การสรางสรรคลายเสนและรูปทรงท่ีไมมีชีวิต ใหเคล่ือนไหวเกิดมีชีวิต
ข้ึนมาไดตามความคิดหรือจินตนาการ โดยการนำมาเรียงลำดับกันและแสดงผลอยางตอเนื่อง
จนเกิดเปนภาพเคลื่อนไหวที่มีความตอเนื่อง โดยจากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 
สามารถจำแนกประเภทของรูปแบบและเนื้อหาในการนำเสนอผลงานแอนิเมชันไดดังตอไปนี้

1. อุตสาหกรรมแอนิเมชัน (Animation)

          Animated Series เปนแอนิเมชันที่มีการฉายเปนตอน ๆ โดยมีจำนวนตอนและ
กำหนดจบท่ีชัดเจน ซ่ึงตัวแสดงในการตูนจะเปนคาแรคเตอรท่ีสรางข้ึนมาเกือบท้ังหมด
บางเรื่องอาจมีนักแสดงเปนตัวประกอบได โดยฉายผานทางโทรทัศนหรือชองทางอื่น

          Animated Feature Film  เปนแอนิเมชันที่มีลักษณะเปนภาพยนตร มีเรื่องราว
ที่ตอเนื่องกันทั้งเรื่อง เปนตอนเดียวจบ สวนมากจะฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร และ
/หรือ มีการจำหนายเปนแผนวีซีดี/ดีวีดี หรือในรูปแบบไฟลดิจิทัลผานอินเทอรเน็ต 

          Animated TVC   เปนแอนิเมชันสำหรับงานสปอตโฆษณา มีเปนตอนสั้น ๆ  อาจมี
การใชเทคนิคพิเศษ CGI และ VFX ในการผลิตทั้งเรื่อง สวนใหญเปนการผลิตสำหรับ
โฆษณาสินคา 
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          Animation For Game  เปนแอนิเมชันที่ใชเปนสวนหนึ่งของเกมในการดำเนิน
เรื่อง (Cutscene) ทั้งสำหรับเกมคอมพิวเตอร เกมโมบาย และเกมคอนโซล นอกจากนี้
ยังรวมถึงองคประกอบตาง ๆ ที่อยูในเกมตัวอยางเชน ฉาก อุปกรณตาง ๆ ทรงผม
ตัวละคร เปนตน

          Animation For Presentation  เปนแอนิเมชันเทคนิคพิเศษรับจางผลิต โดยใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรประเภท CGI, Visual effects (VFX) มักพบในภาพยนตรที่ใช
นักแสดงโดยมีบางฉากยากตอการถายทำจริง 

          Animation for Education   เปนแอนิเมชัน ที่ใชในสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
หรือภาพเคลื่อนไหวในสื่อการสอนตาง ๆ  ที่ทำใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาไดมากขึ้น 
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     1.2. ระบบนิเวศ
         ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีองคประกอบสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

เจาของลิขสิทธิ์ (IP Owner) ผู พัฒนาและ
ออกแบบงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของ
ตัวเอง

ผู จั ด จํา ห น า ย / ผู นํา เ ข า / ผู ซ้ื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ 
(Publisher) ผูที่รับสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์
ในการจัดการแตมกัจะมกีารจํากดัสทิธิด์วยพ้ืนที่
เปนประเทศ ภูมิภาค หรือทวีป เพื่อนํามาสราง
รายไดจากทั้งการผลิตสินคาขายเอง จนไปถึง
การขายสิทธิหรือใหเชาสิทธิ์ตอ 

ผูรับจางผลิต (Outsource) ผูรับชวงในการ
ผลิตแอนิเมชันใหแกบริษัทภายนอก โดยบริษัท
ที่ทําการรับจางผลิตจะไมไดถือวาเปนเจาของ
สิทธิ์

ผูซื้อหรือเชาลิขสิทธิ์ (Licensee) ผูซื้อหรือเชา
ลิขสิทธิ์  โดยลิขสิทธ์ิที่ ไดรับจะถูกระบุอยาง
ชัดเจนถึงสิทธิและขอบเขตของการใชลิขสิทธ์ิ
ที่ซื้อหรือเชานั้น ๆ ซึ่งผูซื้อหรือเชาลิขสิทธ์ิจะ
นําลิขสิทธ์ิที่ไดไปผลิตสินคาอุปโภคบริโภคหรือ
สินคาในรูปแบบดิจิทัลเ พ่ือจัดจําหนายแก
ผูบริโภค

แหลงเงินทุน (Source Of Investment 
Funds) แหลงเงินทุนไมวาจะเปน นักลงทุน 
สถาบันการเงิน หรือกองทุนตาง ๆ

มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษา (University 
/College) สถานศึกษาซึง่เปนแหลงผลติบคุลากร 
ใหแกอุตสาหกรรม
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ผูบริโภค (Consumer) ผูซื้อหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม

ผูผลิตสินคา (Factory) ผูรับจางผลิตสินคา
โดยรบัจางผลติสินคาทัง้ในรปูแบบสนิคาอปุโภค
บริโภคหรือสินคาในรูปแบบดิจิทัลใหแกผูถือ
ลิขสิทธิ์

โรงภาพยนตร (Cinema) เปนสถานท่ีสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับชมภาพยนตรโรงภาพยนตร
โดยใหบริการแกสาธารณชนจายคาผานประตูเพื่อเขารับชมฟลมภาพยนตร

ระบบนิเวศอุตสาหกรรมแอนิเมชัน

สงเสริมนโยบายทางเศรษกิจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์/เนื้อหา/สินคา

รายได

แรงงานที่เขาสูระบบอุตสาหกรรม

การกํากับดูแล

เจาของลิขสิทธิ์
(IP Owner)

ผูรับจางผลิต (Outsource)

ผูจัดจําหนาย/ผูนําเขา/ผูซื้อลิขสิทธิ์
(Publisher)มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา

(University /College)

แหลงเงินทุน
(Source Of Investment Funds)

ผูซื้อหรือเชาลิขสิทธิ์
(Licensee)

ผูบริโภค
(Consumer)

ผูผลิตสินคา (Factory)

โรงภาพยนตร (Cinema)
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     1.1. ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรม
         จากภาพรวมของมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในป 2563 ตามกรอบแนวคิดในการ
วัดมูลคาตามระเบียบวิธีวิจัยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยมีมูลคาเทากับ 3,056 
ลานบาท โดยในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 12.53 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 
ซึ่งมูลคาดังกลาวประกอบดวยมูลคานำเขา 183 ลานบาท มูลคาการผลิตใชภายในประเทศ 
1,230 ลานบาท และมูลคาการสงออก 1,643 ลานบาท
       ทั้งนี้ เมื ่อนำมูลคานำเขาและมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกันจะไดเปนมูลคา
การบริโภคโดยมีมูลคาอยูท่ี 1,413 ลานบาท และมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกับมูลคา
การสงออกจะไดเปนมูลคาการผลิตโดยมีมูลคาอยูที่ 2,873 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้

หมายเหตุ:
มูลคานำเขา         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่จายออกตางประเทศ
มูลคาการผลิตใชภายในประเทศ       หมายถึง มูลคาท่ีรวมมูลคาเพ่ิม (Value Added) ท่ีเกิดภายในประเทศดวย
มูลคาการสงออก         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่ตางประเทศจายเขามาในประเทศ

196

161 -17.86

183 13.44

2,017

1,843 -8.63

1,230 -33.23

1,525

1.490 -2.30

1,643 10.26

3,738

3,494 -6.53

3,056 -12.53

2561
นำเขา ผลิตใชในประเทศ สงออก มูลคารวม

2562

2563

มูลคาการบริโภค
มูลคาการผลิต

1,413
2,873

-29.48
-13.79

แผนภาพแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามการบริโภคและการผลิต

หนวย : ลานบาท
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          1.1.1. มูลคาอุตสาหกรรมจำแนกตามประเภทธุรกิจ
        มูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันป 2563 มีอัตราการเติบโตลดลงจากป 2562 รอยละ 12.54 
หาก พิจารณาตามประเภทธุรกิจซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชัน
โดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเอง (IP Owner) ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource) 
และธุรกิจการจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ์ (Distribution) พบวามีอัตราการเติบโต
ลดลงทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนธุรกิจการรับจางผลิตงาน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

          หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับป 2562 พบวา 
ธุรกิจการรับจางผลิตงาน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 15.60 ในขณะที่ธุรกิจการผลิต
งานแอนิเมชันโดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเองมีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ 89.29 
จากสภาพคลองทางธุรกิจและตัวงานสวนใหญยังอยู ในชวงการผลิต และธุรกิจการ
จัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธ์ิมีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ 51.71 เน่ืองจากวิกฤตการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลใหโรงภาพยนต
ไมสามารถเปดใหบริการไดอยางปกติ

Total 2561

IP Owner 105

2,178

1,455

3,738

169

2,128

1,197

3,494

61.56

-2.32

-17.74

-6.54

18

2,460

578

3,056

-89.29

15.60

-51.71

-12.54

Outsource

Tistribution

Total

2562 2563YoY YoY

ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทธุรกิจ
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       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันของผูผลิตงานโดยมีทรัพยสินทางปญญา
เปนของตนเอง พบวาชองทางการนำเสนอที่มีมูลคามากที่สุดคือ Internet Streaming 
โดยมีสัดสวนรอยละ 91.34 รองลงมาคือ Merchandising Sale และ Theater โดยมีสัดสวน
รอยละ 3.46 เทากัน 

       ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบเนื้อหา และมูลคาของงานแอนิเมชันของผูผลิตงานโดยมีทรัพย 
สินทางปญญาเปนของตนเอง พบวารูปแบบเนื้อหาที่มีมูลคามากที่สุดคือ Animated Series 
โดยมีสัดสวนรอยละ 77.87 รองลงมาคือ Animated Feature Film และ Animation for 
Presentation โดยมีสัดสวนรอยละ 17.32 และ 4.81 ตามลำดับ ซ่ึงคิดเปนมูลคาการผลิตเพ่ือ
ใชในประเทศ รอยละ 63.67 และมูลคาการผลิตเพื่อสงออก รอยละ 36.33

       เมื่อพิจารณาชองทางรายไดหลักของผูผลิตที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง 
พบวารายไดสวนใหญมาจาก Internet Streaming โดยจากการสัมภาษณผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรม พบวาในป 2563 ผูประกอบการสวนใหญไดมีการจัดจำหนายเน้ือหาคอนเทนต
ของตนเองในรูปแบบ Internet Streaming มากขึ้น แตในทางกลับกันสัดสวนรายไดในสวน
ของชองทาง Free TV และ Pay TV นั้นกลับปรับลดลงหรือไมมีรายไดจากชองทางดังกลาว
ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของผังรายการโทรทัศนในป 2563 ที่ในผังรายการ
สวนใหญของแตละชองไดปรับลดหรือตัดเน้ือหาคอนเทนตแอนิเมชันออกจากผังรายการเน่ืองจาก
คา TV Rating ในชวงดังกลาวมีมูลคานอยเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคสามารถรับชมเนื้อหาคอนเทนตแอนิเมชันไดจากหลากหลาย
ชองทาง เชน YouTube, Netflix หรือ Disney+ Hotstar เปนตน ซึ่งชองทางเหลานี้จุดเดน

ธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันโดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเอง (IP Owner) 
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ตรงท่ีสามารถรับชมไดทุกท่ี ทุกเวลา ท้ังน้ีชองทางใหมท่ีกำลังเขามาเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภค
นั้นคือ บริการ OTT (Over the Top) หรือ บริการสงผานขอมูลในรูปขอความ เสียง หรือภาพ 
ผานโครงขายอินเทอรเน็ต

       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันของผูรับจางผลิต พบวาชองทางที่มีมูลคา
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Production House โดยมีสัดสวนรอยละ 47.24 รองลงมาคือ 
Corporate และ IP Owner โดยมีสัดสวนรอยละ 27.27 และ 13.33 ตามลำดับ
      
       ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบเนื้อหา และมูลคาของงานแอนิเมชันของผูรับจางผลิต พบวา 
รูปแบบที่ผูรับจางผลิตไดรับรายไดมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Animation for Presentation 
โดยมีสัดสวนรอยละ 39.51 รองลงมาคือ Animated TVC และ Animated Feature Film 
โดยมีสัดสวนรอยละ 29.67 และ 11.07 ตามลำดับ ซ่ึงมูลคาการสงออกงานแอนิเมชันของผูรับจาง
ผลิตมีสัดสวนสูงกวามูลคาการผลิตเพื่อใชในประเทศ โดยคิดเปนมูลคาการสงออกประมาณ 
1636 ลานบาท หรือรอยละ 66.52 และการผลิตเพื่อใชในประเทศประมาณ 823 ลานบาท หรือ 
รอยละ 33.48 ซึ่งใกลเคียงกับผลการสำรวจในป 2562 ที่พบวามูลคาการสงออกมีสัดสวน
มากกวามูลคาการผลิตเพื่อใชในประเทศโดยมีสัดสวนรอยละ 70.02 และ 29.98 ตามลำดับ

ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource)
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       เมื่อพิจารณามูลคาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในกลุมผูรับจางผลิต 
พบวามีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากมูลคาการผลิตเพ่ือใชในประเทศ รอยละ 29.07 และมูลคาการ
สงออก รอยละ 9.82 โดยจากการสัมภาษณผูประกอบการพบวามูลคาของงานที่มูลคามาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ Animation for Presentation โดยมีสัดสวนรอยละ 39.51 รองลงมา
คือ Animated TVC Animation for Game โดยมีสัดสวนรอยละ 29.67 และ 11.07 ตามลำดับ 
โดยงานสวนใหญเปนงานรับจางผลิตจากตางประเทศเนื่องดวยผูประกอบการในประเทศไทย
มีความสามารถในการผลิตงานที่มีคุณภาพดี ราคาไมสูงมาก ทำใหไดรับความสนใจจาก
ผูวาจางจากตางประเทศ โดยในปจจุบันเนื่องจากวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหผูประกอบการในกลุมผูรับจางผลิตของประเทศใกลเคียง 
ของไทยมีปญหาในทำงานดวยปจจัยในดานการจัดการของภาครัฐ และระบบสาธารณูปโภค 
เรื ่องระบบไฟฟา และระบบอินเตอรเน็ต ของประเทศนั้น ๆ  ซึ ่งระบบสาธารณูปโภคเหลานี้
เปนสวนสำคัญในการทำงาน WFH (Work From Home) ในชวงวิกฤตการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน่ืองจากทุกคนตองทำงานผานระบบอินเตอรเน็ต 
ทำใหผูประกอบการไมสามารถรับงานรับจางผลิตไดเหมือนปกติ ในทางกลับกันนี้ถือเปน
จุดไดเปรียบเน่ืองจากเร่ืองระบบไฟฟา และระบบอินเตอรเน็ตของประเทศไทยเองไดมีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคจนอยูในระดับที่ไดมาตรฐานและสามารถใหบริการแกผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทำใหผูประกอบการในประเทศไทยสามารถรับมือและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
จากการทำงานท่ีบริษัท ไปเปนการทำงานในรูปแบบออนไลน หรือ WFH ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ธุรกิจการจัดจําหนาย นําเขา และดูแลลิขสิทธิ์ (Distribution)
       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันของผูจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ์ 
พบวาชองทางการนำเสนอที่มีมูลคามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Free TV โดยมีสัดสวนรอยละ 
44.43 รองลงมาคือ Pay TV และ Theater โดยมีสัดสวนรอยละ 34.64 และ 14.01 ตามลำดับ 

       ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบเนื้อหา และมูลคาของงานแอนิเมชันของผูผูจัดจำหนาย นำเขา 
และดูแลลิขสิทธิ์ พบวารูปแบบเนื้อหาที่มีมูลคามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คาโฆษณาและรายได
จากภาพยนตร โดยมีสัดสวนรอยละ 63.91 รองลงมาคือ Animated Series และ Animated 
Feature Film โดยมีสัดสวนรอยละ 26.48 และ 9.61 ตามลำดับ

       เม่ือพิจารณามูลคาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในกลุมผูจัดจำหนาย นำเขา 
และดูแลลิขสิทธิ์ พบวามีอัตราการเติบโตลดลงในทุกรูปแบบเนื้อหาโดยรูปแบบเนื้อหาที่มีอัตรา
การเติบโตลงลดมาที่สุด 3 อันดับแรก คือ คาโฆษณาและรายไดจากภาพยนตร โดยลดลง
รอยละ รองลงมาคือ Animated Series และ Animated Feature Film โดยลดลงรอยละ 14.96 
และ 7.38 ตามลำดับ ซึ่งเปนผลพวงจากสถานการณ COVID19 ทำใหทางภาครัฐตองออก 
พรก.ฉุกเฉิน เพื่อความคุมสถานการณ โดยมีผลใหโรงภาพยนตตองงดใหบริการ จนกวาจะ
ความคุมสถานการณได จึงสงผลใหมูลคาของอุตสาหกรรมในสวนน้ีลดลง ท้ังน้ีหากพิจารณา 
การนำเขาเพื่อจัดจำหนาย พบวา ภาพยนตรแอนิเมชันที่เขาฉายในป 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 
15 เรื่อง และมีเพียง 5 เรื่องเทานั้นที่ทำรายไดในประเทศไทยมากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ 
(มากกวา 33 ลานบาท) ในขณะที่ป 2563 มีภาพยนตรแอนิเมชันเขามาฉายในประเทศไทย 
ทั้งสิ้นเพียง 6 เรื่อง โดยมีเรื่อง 1 เทานั้นที่ทำรายไดมากวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ (มากกวา 33 
ลานบาท)
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     2.1. นิยามและคำจำกัดความ
          เกม หมายถึง การแขงขันระหวางผูลนหรือคูแขงขัน ซึ่งอาจมีผูเลนเปนรายบุคคล หรือ
เปนมากกวา 1 คน โดยการแขงขันจะเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับระหวางผูเลนท้ังสองฝาย 
เพื่อจุดมุงหมายที่ตั้งไว หรือบางครั้งอาจมีการสรางบทบาทหรือสถานการณสมมุติ โดยจาก
การศึกษาพบวาอุตสาหกรรมเกม ที่เลนไดบนแพลตฟอรมตาง ๆ  ทั้งในรูปแบบออนไลนและ
ออฟไลน โดยจำแนกตามแพลตฟอรม ดังตอไปนี้

2. อุตสาหกรรมเกม (Game)

          Computer Game  เกมที่เลนบแพลตฟอรมคอมพิวเตอร ทั้งพีซีและแมค ทั้งที่
มีการเชื่อมตอแบบออนไลนและออฟไลน

         Mobile Game  เกมที่ตองเลนผานแพลตฟอรมโมบายลเกมที่เลนบนอุปกรณ
พกพา เชน โทรศัพทมือถือสมาทโฟน หรือ แท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการตาง ๆ เชน 
iOS, Android, Windows เปนตน 
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          Console Game  เกมที่ตองเลนผานแพลตฟอรมคอนโซลเปนเครื่องเลนเกมที่
แสดงภาพผานหนาจอในเครื่องหรือโทรทัศน หรือ กับเครื่องเลนเกมแบบพกพาที่
ไมใชมือถือ

          Arcade Game   เกมที่เลนบนเครื่องเลนเกมหรือตูเกมประเภทหยอดเหรียญ 
(Arcade) โดยมีการติดตั้งในสถานที่สำหรับใหบริการเกมโดยเฉพาะ สวนใหญมัก
ติดตั้งในหางสรรพสินคา 
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     2.2. ระบบนิเวศ
        ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมมีองคประกอบสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ผู พัฒนาเกม (Developer) ผู พัฒนาและ
ออกแบบงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปน
ของตัวเอง

ผูจัดจําหนาย (Publisher) ผูที่รับสิทธิ์จาก
เจาของลิขสิทธิ์ในการจัดการจําหนาย นําเขา 
หรือใหบริการในประเทศ ภูมิภาค หรือทวีปนั้น ๆ
 

ผูรับจางผลิต (Outsource) ผูรับชวงในการ
ผลิตเกมใหแกบริษัทภายนอก โดยบริษัทที่ทํา 
การรับจางผลิตจะไมไดถือวาเปนเจาของสิทธิ์

แคสเตอร (Caster) ผูที่สรางสรรคคลิปตาง ๆ 
ที่ เกี่ ยวข องกับเกมมาลงในแพลตฟอร ม
โซเชียลมีเดีย

แหลงเงินทุน (Source Of Investment 
Funds) แหลงเงินทุนไมวาจะเปน นักลงทุน 
สถาบันการเงิน หรือกองทุนตาง ๆ

มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษา (University 
/College) สถานศึกษาซึง่เปนแหลงผลติบคุลากร 
ใหแกอุตสาหกรรม
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อีสปอรต (E-Sport) ผู จัดการแขงขันกีฬา
อิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic sports โดย
มีการตั้งกฎ กติกาข้ึนมาใหเปนระบบสากล ใคร
ที่ เขาแขงขันจะตองปฏิบัติตามกฎดังกลาว
เหมือนกีฬาทั่ว ๆ ไป สามารถเขาแขงขันไดทั้ง
ประเภททีมและประเภทบุคคล

ผูบริโภค (Consumer) ผูซื้อหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม

ระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกม

สงเสริมนโยบายทางเศรษกิจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์/เน้ือหา/สินคา

รายได

แรงงานที่เขาสูระบบอุตสาหกรรม

การกํากับดูแล

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
(University /College)

แหลงเงินทุน
(Source Of Investment Funds)

ผูบริโภค
(Consumer)

ผูพัฒนาเกม
(Developer)

ผูรับจางผลิต
(Outsource)

ผูจัดจําหนาย
(Publisher)

แคสเตอร
(Caster)

อีสปอรต
(E-Sport)
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     2.3. ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรม
         จากภาพรวมของมูลคาอุตสาหกรรมเกมไทยในป 2563 ตามกรอบแนวคิดในการวัด
มูลคาตามระเบียบวิธีวิจัยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยมีมูลคาเทากับ 34,316 
ลานบาท โดยในภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพิ ่มขึ ้น รอยละ 34.89 เมื ่อเปรียบเทียบกับ
ป 2562 ซึ่งมูลคาดังกลาวประกอบดวยมูลคานำเขา 33,449 ลานบาท มูลคาการผลิต
ใชภายในประเทศ 429 ลานบาท และมูลคาการสงออก 408 ลานบาท 
        ทั้งนี้ เมื ่อนำมูลคานำเขาและมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกันจะไดเปนมูลคา
การบริโภคโดยมีมูลคาอยูที่ 33,908 ลานบาท และมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกับ
มูลคาการสงออกจะไดเปนมูลคาการผลิตโดยมีมูลคาอยูที่ 837 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

หมายเหตุ:
มูลคานำเขา         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่จายออกตางประเทศ
มูลคาการผลิตใชภายในประเทศ       หมายถึง มูลคาท่ีรวมมูลคาเพ่ิม (Value Added) ท่ีเกิดภายในประเทศดวย
มูลคาการสงออก         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่ตางประเทศจายเขามาในประเทศ

21,203

24,690 16.45

33,449 35.60

261

257 -1.53

429 66.96

474

493 4.01

408 -17.22

21,939

25,440 13.78

34,316 34.89

2561
นำเขา ผลิตใชในประเทศ สงออก มูลคารวม

2562

2563

มูลคาการบริโภค
มูลคาการผลิต

1,413
2,873

34.81
11.63

แผนภาพแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามการบริโภคและการผลิต

หนวย : ลานบาท
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          1.1.1. มูลคาอุตสาหกรรมจำแนกตามประเภทธุรกิจ
        มูลคาอุตสาหกรรมเกมป 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2562 รอยละ 34.89 
หากพิจารณาตามประเภทธุรกิจซ่ึงแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ธุรกิจการผลิตเกมโดยมีทรัพยสิน
ทางปญญาของตนเอง (IP Owner) ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource) และธุรกิจการ
จัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธ์ิ (Distribution) พบวามีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกประเภท
ธุรกิจ ยกเวนธุรกิจการรับจางผลิตงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

          หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับป 2562 พบวา 
ธุรกิจการจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ ์  และธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันโดยมี
ทรัพยสินทางปญญาของตนเองมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 35.82 และ 16.09 ตามลำดับ 
จากการมีโมเดลธุรกิจใหม ๆ  ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมประสบการณและดึงดูดผูเลน
มากขึ้น การขยายตัวของ E-Sport ความนิยมของการใชเกมเปนพื้นที่สังสรรคออนไลน และ
การระบาดของโควิด-19 ที่ทำใหการเลนเกมเปนอีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อตองอยูที่บาน ในขณะ
ที่ธุรกิจการรับจางผลิตงาน มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 39.46 

Total 2561

IP Owner 338

245

21,355

21,938

352

220

24,867

25,440

4.04%

-9.93%

16.45%

15.96%

18

2,460

578

3,056

16.09

-39.46

35.82

34.89

Outsource

Tistribution

Total

2562 2563YoY YoY

ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทธุรกิจ
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       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมเกมของผูผลิตงานโดยมีทรัพยสินทางปญญาเปนของ
ตนเอง พบวาชองทางการนำเสนอที่มีมูลคามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ iOS โดยมีสัดสวน
รอยละ 50.01 รองลงมาคือ Android และ Computer โดยมีสัดสวนรอยละ 24.42 และ 23.55 
ตามลำดับ ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโต พบวาชองทางการนำเสนอท่ีมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ ้น คือ Computer และ Android โดยอัตราการเติบโตรอยละ 2306.18 และ 18.82 
ตามลำดับ 

       เมื่อพิจารณาชองทางรายไดหลักของผูผลิตเกมที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง 
พบวารายไดสวนใหญมาจากแพลตฟอรม iOS และ Android ซึ่งเปนแพลตฟอรมบนอุปกรณ 
Smart Phone และ Tablet โดยสำหรับประเทศไทยแพลตฟอรม iOS และ Android ถือเปน
แพลตฟอรมหลักของผูบริโภคเนื่องจากเปนอุปกรณที่ทุกคนมีติดตัวอยูในปจจุบัน จึงทำให
เขาถึงผูบริโภคไดงาย และทั่วถึงมากกวาในแพลตฟอรมอื่น ๆ

       ในสวนของผูผลิตเกมท่ีมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองบนแพลตฟอรม Computer 
ในป 2563 ไดมีการปลอยเกมบนแพลตฟอรมดังกลาวออกมากอยางตอเนื่องสงใหมูลคา
อุตสาหกรรมในกลุมธุรกิจผูผลิตเกมท่ีมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเองมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด โดยเกมที่ไดรับความนิยมไดแก Kingdoms Reborn, Fantasy of 
Expedition, DUAL GEAR และ Timelie

ธุรกิจการผลิตเกมโดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเอง (IP Owner) 
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      จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมเกมของผูรับจางผลิต พบวาชองทางที่มีมูลคา
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ Android โดยมีสัดสวนรอยละ 36.09 รองลงมาคือ iOS และ Computer 
โดยมีสัดสวนรอยละ 34.28 และ 16.78 ตามลำดับ เมื่อพิจารณามูลคาอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเกมในกลุมผูรับจางผลิต พบวาแพลตฟอรม Android และ Computer มีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.38 และ 1.74 ตามลำดับ 
      
       จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาประเทศไทยเปนแหลงท่ีเหมาะกับการรับจางสำหรับ 
ตลาดผลิตเกม เน่ืองจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตองใชในการผลิตเกม ท่ีตองจายใหกับตางชาติ 
เปนหลัก ท้ังลิขสิทธ์ิ Software Licensing รวมถึงคาโฆษณาท่ีตองจายใหกับ Online Platform 
ทำใหผูประกอบการที่สามารถลงทุนในการสรางเกมคอนขางมีนอย ธุรกิจการรับจางผลิต
งานจึงเปนแหลงรายไดสำคัญในการสรางรายไดในชวงแรกของการตั้งบริษัทของผูประกอบ
การโดนไมตองการแบกรับตนทุนและความเสี่ยงสูง

      จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมเกมของผูการจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธ์ิ พบวา
ชองทางการนำเสนอที่มีมูลคามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Android โดยมีสัดสวนรอยละ 
32.36รองลงมาคือ iOS และ Computer โดยมีสัดสวนรอยละ 28.78 และ 24.02 ตามลำดับ 

      ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโต พบวาชองทางการนำเสนอท่ีมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน
ในทุกแพลตฟอรม ยกเวน แพลตฟอรม Arcade ที่มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 67.33 
ซ่ึงเปนผลพวงจากสถานการณ COVID19 ทำใหทางภาครัฐตองออก พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือความ
คุมสถานการณ โดยมีผลใหปดโซนการใหบริการเกม Arcade ภายในหางสรรพสินคาซึ่งเปน
แหลงรายไดหลักของแพลตฟอรม Arcade 

ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource)

ธุรกิจการจัดจําหนาย นําเขา และดูแลลิขสิทธิ์ (Distribution)
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     2.1. นิยามและคำจำกัดความ
          คาแรคเตอร หมายถึง ภาพเขียน (Drawing) ภาพตัวแทน (Representational) หรือ 
ภาพสัญลักษณ (Symbolic) ซึ่งอาจเปนคน สัตว หรือภาพวาดจากจินตนาการก็ได ซึ่งใชเพื่อ
ทำใหเกิดการลอเลียนเสียดสี (Satire) แสดงปฏิภาณ (Wit) หรือสรางความขบขัน (Humor) 
โดยจากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมคาแรคเตอร สามารถจำแนกประเภทของรูปแบบในการ 
นำเสนอผลงาน ไดดังตอไปนี้

3. คาแรคเตอร (Character)

          Character Licensing   เการพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอร เพื่อหารายได
โดยการอนุญาตใหใชสิทธิ์เพื่อผลิตสินคาตาง ๆ  ทั้งสินคาแบบดั้งเดิมและสินคาที่
เปนดิจิทัล โดยรับคาลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจเปนรายไดที่เจาของลิขสิทธิ์ไดรับ อาจเปนแบบ
เหมาครั้งเดียว (one-time charge) หรือไดรับสวนแบงรายไดจากการขายสินคาที่
มีลิขสิทธิ์ หรือทั้งสองแบบรวมกัน
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         Character Design Service   การบริการรับจางการพัฒนาและออกแบบ
คาแรคเตอร ใหแกบุคคล องคกรตาง ๆ  หรือองคกรภาครัฐ 

          Character Merchandising   การพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอรเพื่อขาย
เปนสินคา

          Other   รายไดที่เกิดจากการลิขสิทธิ์คาแรคเตอรในลักษณะอื่น 
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     2.1. ระบบนิเวศ
        ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคาแรคเตอรมีองคประกอบสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

เจาของลิขสิทธิ์  (IP Owner) ผู พัฒนาและ
ออกแบบงานที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนของ
ตัวเอง

ผู จัดจ ําหน าย/ผู ถือลิขสิทธิ์  (Master 
Licensing)  ผู จัดการลิขสิทธิคาแรคเตอร 
โดยไดรับสิทธิ์แบบ All Right คือสิทธิ์ในการ
จัดการแตมักจะมีการจํากัดสิทธิดวยพื้นที่เปน
ประเทศ ภูมิภาค หรือทวีป 

ผูรับจางผลิต (Outsource) ผูรับชวงในการ
ผลิตคาแรคเตอรใหแกบรษิทัภายนอก โดยบรษิทั
ที่ทําการรับจางผลิตจะไมไดถือวาเปนเจาของ
สิทธิ์

ผูผลิตสินคา (Factory)  ผูรับจางผลิตสินคา
โดยรบัจางผลติสินคาทัง้ในรปูแบบสนิคาอปุโภค
บริโภคหรือสินคาในรูปแบบดิจิทัลใหแกผูถือ
ลิขสิทธิ์

แหลงเงินทุน (Source Of Investment 
Funds) แหลงเงินทุนไมวาจะเปน นักลงทุน 
สถาบันการเงิน หรือกองทุนตาง ๆ

มหาวทิยาลยั/สถาบนัการศกึษา (University 
/College) สถานศึกษาซึง่เปนแหลงผลติบคุลากร 
ใหแกอุตสาหกรรม
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ผูซื้อหรือเชาลิขสิทธิ์ (Licensee) ผูซื้อหรือ
เชาลิขสิทธิ์ โดยลิขสิทธิ์ที่ไดรับจะถูกระบุอยาง
ชัดเจนถึงสิทธิและขอบเขตของการใชลิขสิทธ์ิ
ที่ซื้อหรือเชานั้น ๆ ซึ่งผูซื้อหรือเชาลิขสิทธ์ิจะ
นําลิขสิทธิ์ที่ไดไปผลิตสินคาอุปโภคบริโภคหรือ
สินคาในรูปแบบดิจิทัลเ พ่ือจัดจําหนายแก
ผูบริโภค

ผูบริโภค (Consumer) ผูซื้อหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเสียคาตอบแทนก็ตาม

ระบบนิเวศอุตสาหกรรมคาแรคเตอร

สงเสริมนโยบายทางเศรษกิจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์/เน้ือหา/สินคา

รายได

แรงงานท่ีเขาสูระบบอุตสาหกรรม

การกํากับดูแล

ผูรับจางผลิต
(Outsource)

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
(University /College)

แหลงเงินทุน
(Source Of Investment Funds)

ผูซื้อหรือเชาลิขสิทธิ์
(Licensee)

ผูบริโภค
(Consumer)

ผูผลิตสินคา
(Factory)

เจาของลิขสิทธิ์ (IP Owner)

ผูจัดจําหนาย/ผูถือลิขสิทธิ์
(Master Licensing)
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     2.2. ภาพรวมมูลคาอุตสาหกรรม
         จากภาพรวมของมูลคาอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในป 2563 ตามกรอบแนวคิดใน
การวัดมูลคาตามระเบียบวิธีวิจัยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยมีมูลคาเทากับ 
1,960 ลานบาท โดยในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลง รอยละ 8.68 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2562 ซึ่งมูลคาดังกลาวประกอบดวยมูลคานำเขา 1,314 ลานบาท มูลคาการผลิตใช
ภายในประเทศ 609 ลานบาท และมูลคาการสงออก 37 ลานบาท 
         ทั้งนี้ เมื่อนำมูลคานำเขาและมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกันจะไดเปนมูลคา
การบริโภคโดยมีมูลคาอยูที่ 1,923 ลานบาท และมูลคาการผลิตใชภายในประเทศรวมกับ
มูลคาการสงออกจะไดเปนมูลคาการผลิตโดยมีมูลคาอยูที่ 646 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

หมายเหตุ:
มูลคานำเขา         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่จายออกตางประเทศ
มูลคาการผลิตใชภายในประเทศ       หมายถึง มูลคาท่ีรวมมูลคาเพ่ิม (Value Added) ท่ีเกิดภายในประเทศดวย
มูลคาการสงออก         หมายถึง มูลคาลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันที่ตางประเทศจายเขามาในประเทศ
                                                                 

196

161 -17.86

183 13.44

2,017

1,843 -8.63

1,230 -33.23

1,525

1,490 -2.30

1,643 10.26

3,738

3,494 -6.53

3,056 -12.53

2561
นำเขา ผลิตใชในประเทศ สงออก มูลคารวม

2562

2563

มูลคาการบริโภค
มูลคาการผลิต

1,413
2,873

-29.48
-13.79

แผนภาพแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามการบริโภคและการผลิต

หนวย : ลานบาท



30

          1.1.1. มูลคาอุตสาหกรรมจำแนกตามประเภทธุรกิจ
        มูลคาอุตสาหกรรมคาแรคเตอรป 2563 มีอัตราการเติบโตลดลงจากป 2562 รอยละ 
8.68 หากพิจารณาตามประเภทธุรกิจซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ธุรกิจการผลิตเกมโดยมี
ทรัพยสินทางปญญาของตนเอง (IP Owner) ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource) และ
ธุรกิจการจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ์ (Distribution) พบวามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนธุรกิจการรับจางผลิตงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

         หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลคาอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับป 2562 พบวา 
ธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันโดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเองมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 44.50 จากในชวงที่ผูบริโภคมีการจำจายใชสอยเกี่ยวกับสินคาในกลุมของเลน และ
ของสะสมลดลง ผูประกอบหลายเจาไดมีการปรับแผนและพัฒนาคาแรคเตอรที่มีอยูใหกลาย
เปนสินคาอุปโภคบริโภคแทนเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคในวงกวางมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจการ
รับจางผลิตงาน และธุรกิจการจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ์ มีอัตราการเติบโตลดลง
รอยละ 50.86 และ 8.39 ตามลำดับ

Total 2561

IP Owner 79

84

2,034

2,197

44

70

2,033

2,147

-44.48

-17.47

-0.02

-2.29

64

34

1863

1,960

44,50

-50.86

-8.39

-8.68

Outsource

Tistribution

Total

2562 2563YoY YoY

ตารางแสดงมูลคาอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทธุรกิจ
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       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมคาแรคเตอรของผูผลิตงานโดยมีทรัพยสินทางปญญา
เปนของตนเอง พบวาชองทางที่มีมูลคามากที่สุดคือ Character Merchandising โดยมี
สัดสวนรอยละ 87.31 รองลงมาคือ Traditional License และ Digital License โดยมีสัดสวน
รอยละ 6.35 และ 6.34 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบวาชองทางการ
นำเสนอท่ีมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน คือ Character Merchandising และ Traditional License 
โดยอัตราการเติบโตรอยละ 265.80 และ 9.95 ตามลำดับ
        เม่ือพิจารณาชองทางรายไดหลักของผูผลิตเกมท่ีมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง 
พบวารายไดสวนใหญมาจากชองทาง Traditional License โดยเปนรายไดจากการขายสิทธิ์
หรือใหเชาคาแรคเตอรเผื่อนำไปผลิตสินคาตาง ๆ  เชน เสื้อผา ของใช และของเลน เปนตน 
ซึ่งมูลคามากกวารอยละ 82.12 เปนรายไดจากการซื้อขายภายในประเทศ จากการสัมภาษณ
ผูประกอบการพบวา ผูประกอบการในกลุมผูผลิตสินคามีการเชาซ้ือ License ของคาแรคเตอร
เพื่อนำไปผลิตสินคาทั้งในรูปแบบสินคาอุปโภคและบริโภคเพิ่มจากขึ้น โดยสวนใหญมุงเนนไป
ท่ีสินคาในกลุมสินคาท่ีใชแลวหมดไป

       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมคาแรคเตอรของผูรับจางผลิตงาน โดยเปนมูลคา
ชองทาง Character Design Service ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบวา
ชองทางการนำเสนอที่มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 50.88

       จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาผูประกอบการในธุรกิจการรับจางออกแบบและ
พัฒนาคาแรคเตอรมีอัตราการจางลดลง เนื่องจาก Creator ที่ใชบริการออกแบบและพัฒนา

ธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันโดยมีทรัพยสินทางปญญาของตนเอง (IP Owner) 

ธุรกิจการรับจางผลิตงาน (Outsource)
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คาแรคเตอรมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพตลาดในกลุม Chat Platform มีการแขงขัน
เพิ่มมากขึ้นจากปริมาณคอนเทนตที่เพิ่มขึ้นจากความนิยมของตลาดในชวง 2 – 3 ที่ผานมา 
โดย Creator สวนใหญเปน Creator ทั่วไปที่ไมไดใชบริการจากผูบริการออกแบบและพัฒนา
คาแรคเตอรจากผูประกอบการ อีกท้ังการจางงานจากกลุม Production House และ Corporate 
ท่ีเปนแหลงรายไดหลักของธุรกิจการรับจางผลิตงานเองก็มีอัตราการจางงานลดลงเน่ืองจาก 
สภาพเศรษฐกิจในชวงสถานการณ COVID19 ที่ผู ประกอบการสวนใหญมีการปรับลด
งบประมาณในสวนนี้ลดลง

       จากการสำรวจมูลคาอุตสาหกรรมคาแรคเตอรของผูจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธิ์ 
พบวาชองทางการนำเสนอที่มีมูลคามากที่สุด คือ Traditional License โดยมีสัดสวนรอยละ 
51.81รองลงมาคือ Digital License และ Character Merchandising โดยมีสัดสวนรอยละ 
27.19 และ 20.99 ตามลำดับ ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตพบวาชองทางท่ีมีอัตราการ
เติบโตลดลงในทุกชองทาง ยกเวน Character Merchandising ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 445.42
        จากการสัมภาษณผูประกอบการพบวา จากสถานการณ COVID19 ทำใหผู บริโภค
ลดปริมาณการใชจายเก่ียวกับ สินคาในกลุมของเลน และของสะสม เน่ืองสภาพคลองทางดาน
การเงินของผูบริโภค ทำใหผูจัดจำหนาย นำเขา และดูแลลิขสิทธ์ิ มีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 
8.39 ในป 2563

ธุรกิจการจัดจําหนาย นําเขา และดูแลลิขสิทธิ์ (Distribution)
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4. 4. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิทัลในเชิงเทคโนโลยี และธุรกิจ
      จากการศึกษาในป 2563 พบวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม (COVID-19) สงผลกระทบตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนตเปนอยางมากทั้งในแงเทคโนโลยีที่สงผลที่ทำใหเทคโนโลยีที่มีอยูเกิดการพัฒนา
อยางกาวกระโดด และในแงของธุรกิจที่สงผลใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหม ๆ  อยางมากมาย 
ซ่ึงลวนแตเปนปจจัยสำคัญท่ีเขามาสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตใหกาวหนาอยางรวดเร็ว
โดยมีเทคโนโลยี และธุรกิจที่นาสนใจดังตอไปนี้

       4.1.VR AR MR XR CR และ SR
       Interface Technology เร่ิมตนจากการใชงาน กูเกิลกลาส (Google Glass) ซ่ึงเปน Interface 
รุนแรก ๆ  ท่ีรวบรวมแวนตา, อุปกรณเก่ียวกับสายตา, หูฟง และอุปกรณติดตามความเคล่ือนไหว
ของสายตามนุษย ใหกลายเปนอุปกรณ “อัจฉริยะ” และนำไปสูการเช่ือมตอดวงตาและการมองเห็น
กับอินเทอรเน็ตและอุปกรณเช่ือมตอท้ังหลายได
        ในปจจุบัน Interface Technology ไดถูกนำมาผสานรวมกับเทคโนโลยี Artificial 
Intelligence (AI) เพ่ือสราง Content เสมือนท่ีมีความนาต่ืนเตนและสมจริงมากย่ิงข้ึน โดยแนว
โนมของเทคโนโลยีโลกเสมือนกาวสูโลกความเปนจริง ประกอบดวย 
         Virtual Reality หรือ VR เปนการจำลองสภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง โดยผาน
การรับรูจากการมองเห็น เสียง สัมผัส แมกระท้ังกล่ิน โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดลอม
ปจจุบันเพ่ือเขาไปสูภาพท่ีจำลองข้ึนมาตัวอยางเชน การจำลองสถานท่ี Google Street View, 
การแขงขันบังคับเครื่องบิน Drone Racing เปนตน
          Augmented Reality หรือ AR การรวมสภาพแวดลอมจริง กับ วัตถุเสมือน เขาดวยกันใน
เวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนท่ีวาน้ัน อาจจะเปน ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ขอมูลตาง ๆ  ท่ีประมวลผล
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มาจากคอมพิวเตอร, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณสวมใสขนาดเล็กตาง ๆ และทำให
เราสามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีจำลองน้ันได ตัวอยางของการใชงาน AR ก็คือ เกม Pokemon Go 
ถือเปนปรากฎการณครั้งสำคัญของนักเลนเกมทั่วโลก

        Mixed Reality หรือ MR เปนการนำเอาโลกแหงความเปนจริงและองคประกอบดิจิตอล
มารวมกัน Mixed Reality นั ้น เราจะไดโตตอบกับสิ ่งของและสภาพแวดลอมทั้งในโลก
แหงความเปนจริงและเสมือนโดยใชเทคโนโลยีการสัมผัสและสรางภาพยุคใหม Mixed Reality 
ชวยใหเราไดเห็นและสัมผัสกับโลกรอบตัว แมในขณะท่ีโตตอบกับสภาพแวดลอมเสมือนดวยมือ
ของเราเองโดยท่ีไมตองถอดแวน เทคโนโลยีน้ีชวยใหสามารถวางเทาหรือมือ ขางหน่ึงไวในโลกแหง
ความเปนจริง และวางอีกขางหน่ึงไวในโลกเสมือน เปนการทลายแนวคิดพ้ืนฐานระหวางความ
จริงและจินตนาการท่ีใหประสบการณท่ีสามารถเปล่ียนวิธีท่ีคุณเลนเกมและทำงานในยุคปจจุบัน 
ตัวอยางการใชงาน MR เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ พัฒนา “MR Sales Gallery” 
หองตัวอยางเสมือนจริงที่จำลองสภาพแวดลอมใหลูกคาไดสัมผัสบรรยากาศของโครงการ
ที่พักอาศัยไดแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
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       eXtender Reality หรือ XR เปนการเอาความจริงมาตอยอด ไมวาจะเปนความจริงเสมือน
หรือความจริงในโลกจริงก็ตาม นั่นหมายความวา XR เปนสิ่งแวดลอมเสมือนจริงที่ผสมไปบน
โลกจริง ผูใชสามารถจะเชื่อมตอขอมูลกับเครือขายและมีปฏิสัมพันธกับผูใชคนอื่น ๆ  ได 
ผสมผสานท้ังความสามารถของ AR+VR และ MR เขาดวยกัน ซ่ึงขณะน้ี XR ยังอยูในข้ันตอนพัฒนา 
โดยวางแผนจะนำมาใชทั้งในดานอุตสาหกรรม การศึกษา การทหาร สุขภาพ ทองเที่ยว และ
ความบันเทิง ซึ่งอุปกรณในการใชงานก็คือ แวนตาคลายแวน VR นั่นเอง 
       Cinematic Augmented Reality หรือ CR เปนภาพยนตรเสมือนจริงที่พัฒนามาจาก AR 
และ VR จะเปนภาพวัตถุหรือบุคคลปรากฏซอนทับขึ้นบนโลกจริง แตมีมิติและเสมือนมีตัวตน
จริงอยูบนโลก มีทั้งแบบรองรับแวนตาและไมตองใชแวนตาก็รับชมได
        

ที่มา: https://img.online-station.net/
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       Substitutional Reality หรือ SR เปนโลกทดแทนเสมือนจริง ระบบจะนำวิดีโอภาพและ
เสียงที่บันทึกไวและสงภาพออกมาใหชมในรูปแบบเสมือนจริงในมุมมองรอบทิศทางแบบ VR 
โดยจะเห็นภาพทั้งที่บันทึกไวและภาพจริงในปจจุบันซอนทับกัน เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใชใน
เว็บไซตโฆษณา โดยตองเลนผานแวนตาคลาย VR Headset

      4.2.Metaverse
       นวัตกรรมที่สรางและผสานสภาพแวดลอมของโลกจริงที่เราอยูเขากับโลกเสมือนจริง 
จนกลายเปน “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดลอมใหเชื่อม
ตอกันเปนหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual 
Reality) ชวยเชื่อมโยงอยางไรรอยตอใหกลายเปนพื้นที่โลกเดียวกัน 
        โดย Metaverse จะใชเทคโนโลยีกระจายศูนย (Decentralized) อยาง Blockchain, 
Cryptocurrency, และ NFT (Non-Fungible Token) ฯลฯ เขามาทำใหผูใชสามารถแลกเปล่ียน
สินคาและบริการใน Metaverse ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไมตองผานตัวกลางนั่นเอง
        Metaverse สามารถชวยจำลองใหเราไปอยูในสถานที่ตาง ๆ  ได แมจะนั่งอยูกับที่ก็ตาม 
โดยอาศัยการเช่ือมตอผานรูปแบบตางๆ เชน อินเทอรเน็ต, อุปกรณ, สมารทโฟน, แอปพลิเคชัน 
และซอฟตแวร ถือเปนเทคโนโลยีใหมที่กำลังปลุกกระแสเพื่อปูทางไปสูโลกแหงอนาคต แมวาใน
ชวงแรก ๆ จะเริ่มมีการนำ Metaverse มาใชในแวดวงเกมออนไลน แตในภายหลังเริ่มมีการ
เขาไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีดานตางๆ เพื่อสรางแพลตฟอรมที่สามารถครอบคลุม และ
รองรับเทคโนโลยี Metaverse ในอนาคตได
        Metaverse จะทำใหการเกิดอาชีพใหม ๆ  ตามมา ไมวาจะเปนอาชีพ ผูนำเที่ยวในโลก 
Metaverse, ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนในโลก Metaverse ไปจนถึงนักออกแบบสินคา
สำหรับวางขายใน Metaverse ซึ่งลาสุด Nike แบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬา ไดเปดรับสมัคร
ตำแหนง “นักออกแบบสินคาเสมือน” ซ่ึงระบุวา “หนาท่ีน้ีอยูในกลุม Digital Product Creation 
ซึ่งเปนทีมที่มุงเนนจุดประกายการปฏิวัติดิจิทัลและโลกเสมือนจริงเพื่อเตรียมพรอมขาย
สินคาในโลก Metaverse
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5. ขอเสนอแนะ
      5.1. เรื่องที่ตองไดรับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนอยางเรงดวน
       การรวมมือกันระหวางผูประกอบการและสำนักงาน และหนวยงานภาครัฐ ทางผูประกอบการ
หลายรายยังมีความเขาใจวา อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตนั้นไมไดรับการสนับสนุนจาก
ทางสำนักงานอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเรื่องทางดานเงินทุนหรือความชวยเหลือในการจัดการ 
Promote ผลงาน ทางคณะผูวิจัยแนะนำใหทางสำนักงานไดลองพิจารณาใหมีจัดตั้งทีมงาน 
ผูประสานงาน หรือคนกลางท่ีเขามาสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันใหกับทางผูประกอบการ 
ซึ่งจะเปนการชวยใหทางสำนักงานและคณะทำงานเขามาทำการสำรวจทำไดสะดวกมากขึ้น 
นอกเหนือจากตัวแทนจากสมาคมตาง ๆ  แลวควรมีเจาหนาที่ของสำนักงานที่เขามาทำความ 
รูจักกับผูประกอบรายอื่น ๆ  และควรมีกันพูดคุยและหารือในประเด็นตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอยางสม่ำเสมอ

       การสงเสริมดานแหลงเงินทุน นอกจาก Funding ตาง ๆ  ที่สำนักงานหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของไดจัดเตรียมไวนั้น ทางสำนักงานควรมีการประสานงานกับแหลงเงินทุนอื่น ไมวา
จะเปนกลุมนักลงทุนจากทั้งในและตางประเทศ สถาบันการเงินตาง ๆ  เพื่อเชิญชวนหรือ
ระดมทุนเขามาในการสรางหรือพัฒนาโปรเจคในอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูประกอบ 
การรายเล็ก หรือ Startup รายใหมไดเปนตัวแทนประเทศไทยออกไปสูการแขงขันในเวทีโลก 
นอกจากนี้ทางสำนักงานควรเปนคนกลางที่สรางความเขาใจและตระหนักถึงมูลคาของผล
งานหรือสินทรัพยทางปญญาของผูประกอบการ เพื่อใชผลงานเหลานี้ในการค้ำประกันผล
งานที่สถาบันการเงินนั้น ซึ ่งจะะเปนการสรางความเชื่อมั่นและทำใหตัวผูประกอบการมี
กำลังใจในการสรางสรรคผลงานออกมามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูประกอบการรายเล็กก็สวน
ใหญที่ตองออกไปจากอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก หรือบางรายที่ตองปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
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ก็ลวนแตเปนผลมาจากการขาดเงินทุนในการสรางหรือพัฒนาคอนเทนตของตนเอง
ในชวงตนนั้นเอง

        5.2.เรื่องที่ตองไดรับการพิจารณาสงเสริมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
       กฎหมาย และภาษีถือเปนตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตเนื่องจาก
เปนการจัดการเกี่ยวกับคอนเทนตเปนหลัก ซึ่งในการที่จะผลักดันใหเกิดกฎหมายหรือสิทธิ
ประโยชนทางภาษีจากสำนักงานงานฯ อาจเปนไปไดยาก แตหากเปนการรวมมือกันระหวาง
ทางสำนักงานฯ และหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรม ก็อาจเปนอีกหนทางที่
สามารถชวยผลักดันใหเกิดกฎหมายหรือสิทธิประโยชนทางภาษีที่เอื้อประโยชนหรือชวยให
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

       การสรางจิตสำนึกในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ สนับสนุนการใช Software และโปรแกรม
ที ่ถูกกฎหมาย โดยทางสำนักงานฯ ควรวางแผนรวมกับหนวยงานที ่มีสวนเกี ่ยวของ 
จัดการอบรมในเรื่องขอเสียและบทลงโทษ ใหแกนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปใหมีความ
รับผิดชอบรวมกัน
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