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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 
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Production 

-Pay TV 
-Free TV 
-Internet TV 
-Theatre 
-Home entertainment 
-Internet 
-Merchandise licensing 

IP & Content 
Development  

Marketing & 
Distribution 

Production 

- PC on-line 
- PC off-line 
- Mobile (iOS/ Android/Others) 
-Arcade 
-Console 

IP & Content 
Development  

Marketing & 
Distribution 

Service Content  Solution 

- Elementary school  
- High school 
- Higher education 
- Workplace 
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• Animated TV 
series/Animated feature 

• VFX 
• Presentation (architectural 

simulation, info graphics) 
• Animation for game 
• Animation for e-learning 
• Animated TV commercial 
• Character development 

 

• Pay TV 
• Free TV 
• Internet TV 
• Theatre 
• Home entertainment 
• Event/Ground activity 
• Internet 
• Merchandise licensing 
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กรอบประชากรทีใ่ช้ในการสาํรวจอตุสาหกรรม  

ข้อมูลจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

(TSIC 2009) 

 

สอบถามจากสมาคมและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 
- แอนิเมชัน่: TACGA, DCAT (65 บริษัท) 
- เกม: TGA (44 บริษัท) 
- อีเลิร์นนิง่: E-LAT (30 บริษัท) 

แหล่งอืน่ๆ (สอบถามจากผูป้ระกอบการหรอืผู้
ที่เกี่ยวขอ้ง, Advertising Directory 2013) 
- แอนิเมชัน่ (42 บริษัท) 
- เกม (49 บริษัท) 
- อีเลิร์นนิง่ (12 บริษัท) 

ฐานขอ้มลูเดมิของธรรมศาสตร ์2555 
- แอนิเมชัน่ (81 บริษัท) 
- เกม (76 บริษัท) 
-  อีเลิร์นนิง่ (48 บริษัท) 
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ข้อมูลจากกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
(TSIC 2009) 
- แอนิเมชัน่ (24 บริษัท) 
- เกม (22 บริษัท) 
-  อีเลิร์นนิง่ (8 บริษัท) 

 
ไม่รวม 
-ผู้ประกอบการในสาขาการออกแบบ
สถาปตัยกรรม 
-ผู้ประกอบการที่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนกบั
กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 



จํานวนประชากรทีส่าํรวจ 
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สาขา สมาชิกสมาคม 
ไม่ใชส่มาชกิ

สมาคม 

รวม
แบบสอบถาม

ส่งออก 

แบบสอบถาม 
ที่ได้รบักลับ 

ร้อยละของ
การตอบ

กลับ 

แอนิเมชั่น 65 30 95 45 47.4 

เกม 44 43 87 34 39.1 

อีเลิร์นนิง่ 30 45 75 15 20.0 

รวมทัง้สิน้ 139 118 257 94 36.6 
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มูลค่าตลาด แอนิเมชัน่ 
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812  
ล้านบาท 

3,156 ล้านบาท 
749  

ล้านบาท 

หมายเหตุ: 
* มูลค่านําเข้าเพื่อบริโภค หมายถึง มูลค่าลิขสิทธิ์ของงานแอนเิมชั่นที่จ่ายออกต่างประเทศ 
** มูลค่าการผลิตเพื่อใชภ้ายในประเทศ เป็นมูลค่าที่รวมมลูคา่เพิ่ม (value added) ที่เกิดภายในประเทศด้วย เช่น มูลค่าโฆษณา 



ประเภทธรุกจิ นําเขา้เพือ่บรโิภค ผลิตเพือ่ใชใ้นประเทศ  ส่งออก รวม  

1. Original content / IP 
Owner 0           275.1 61.5 336.6 

2. Outsourcing provider 0           992.6 687.4 1,680.0 

3. Distributor, importer 
and licensing agent**           811.9 1,887.9                              0 2,699.8 

รวม  811.9      3,155.6           748.9  4,716.4 

หมายเหตุ: 
** นําข้อมูลจาก boxofficemojo และผังรายการโทรทศัน์  และอัตราค่าโฆษณาของช่อง Free TV มาประกอบการประมาณการมลูค่า
ตลาด  

หน่วย: ล้านบาท 
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1. Original content / IP Owner 

Animation 



1. Original content / IP owner 

รูปแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน รวม  

แอนิเมชัน่ทีม่รีปูแบบเปน็เรือ่งราวตอ่เนือ่ง เช่น Animated TV series, Animated feature 
(animated story content) 176.0 

การพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอร์ (Character development / IP) 135.0 

แอนิเมชั่นเพื่อการนําเสนออ่ืน ๆ (presentation) เช่น architectural simulation, 
motion graphics, info graphics, หรือ contents อ่ืนๆ 25.7 

รวม 336.7 

มูลค่าตลาดแบ่งตามรปูแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน 
หน่วย: ล้านบาท 
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1. Original content / IP owner 

ช่องทางการนาํเสนอ รวม 

TV รับชมฟร ี(Free TV) 116.7 

รายไดจ้ากการอนญุาตให้ใชส้ทิธจิากลขิสิทธิเ์พือ่ผลิตสินคา้ต่างๆ (Merchandise licensing) 114.0 

Theatre: ฉายในโรงภาพยนตร์ 42.1 

อ่ืนๆ เช่น ขายสินค้าของที่ระลึก 25.7 

TV แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Pay TV) 12.1 
งานออกร้าน (event) ต่างๆ : รายได้จากการนํางาน Animation ไปใช้ในกิจกรรมการออกร้าน  10.6 

Internet เช่น รายได้จาก Sticker ที่ขายใน Chat applications (LINE, WeChat หรืออ่ืนๆ) 
รายได้จากโฆษณาใน YouTube เป็นต้น 8.3 
Home entertainment: DVD, VCD etc. 7.2 
TV รับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV) 0.0 

รวม 336.7 

มูลค่าตลาดแบ่งตามชอ่งทางการนาํเสนอ 
หน่วย: ล้านบาท 
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2. Outsourcing provider 

Animation 



2. Outsourcing provider 

รูปแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน รวม  

แอนิเมชัน่ทีม่รีปูแบบเปน็เรือ่งราวตอ่เนือ่ง เช่น Animated TV series, Animated feature 
(animated story content) 

615.4 

แอนิเมชัน่เทคนคิพเิศษรบัจา้งผลติเปน็ shot เช่น CGI, Visual effects เป็นตน้  422.5 

สปอตโฆษณาประเภทแอนเิมชัน่ (Animated TV commercial) 360.2 

แอนิเมชั่นสําหรับเกม (Animation for game) เช่น ปาจิงโกะ, cinematic game เป็นต้น 178.9 

การพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอร์ (Character development / IP) 40.0 
แอนิเมชั่นเพื่อการนําเสนออ่ืน ๆ (presentation) เช่น Station ID, architectural simulation, 
motion graphics, info graphics, หรือ contents อ่ืนๆ 

31.5 

แอนิเมชั่นสําหรับอีเลิร์นนิ่ง (Animation for e-Learning) 30.3 

อ่ืนๆ เช่น งานแอนิเมชั่นสําหรับโรงพยาบาล 1.2 
รวม 1,680.0 

มูลค่าตลาดแบ่งตามรปูแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน 
หน่วย: ล้านบาท 
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2. Outsourcing provider 

ประเภทผูว้า่จ้าง รวม 

เจ้าของทรพัยส์นิทางปญัญา (IP owner) เช่น ผู้ออกแบบคาแรคเตอร ์หรือผู้ออกแบบ 
animated story content  561.8 

บริษัทโฆษณา (Advertising agency) หรือ Production house 500.0 
บริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ (Corporate)  293.9 
อ่ืน ๆ เช่น รับจ้างต่อ 324.3 

รวม 1,680 

มูลค่าตลาดแบ่งตามประเภทผูว้่าจ้าง หน่วย: ล้านบาท 
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3. Distributor, importer and licensing agent 

Animation 



รายละเอยีดของการประมาณการมูลคา่ตลาด 
กรณ ีDistributor, importer and licensing agent
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มูลค่าการนําเข้าการ์ตูนและ
แอนิเมชั่น 

มูลค่าโฆษณา 

มูลค่าการนําเข้าลิขสิทธิ์
คาแรคเตอร ์

มูลค่าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ 

มูลค่าการนําเข้าภาพยนตร์
การ์ตูนและแอนิเมชั่น 

มูลค่าตั๋วภาพยนตร ์
มูลค่าโฆษณาและธุรกิจอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการฉาย
ภาพยนตร ์

มูลค่าการนําเข้าการ์ตูนและ
แอนิเมชั่นของผู้ประกอบการ

รายใหญ่ 
มูลค่าโฆษณา 



3. Distributor, importer and licensing agent 

รูปแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน รวม (ล้านบาท) 

รายได้จากค่าใช้สิทธิ์ในแอนิเมชั่นที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง เช่น Animated TV series, 
Animated feature (animated story content)* 

2,085.1 

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้คาแรคเตอร์ (character merchandise licensing)** 614.7 
แอนิเมชั่นสําหรับเกม (Animation for game) เช่น ปาจิงโกะ, cinematic game เป็นต้น 0.0 
แอนิเมชั่นสําหรับอีเลิร์นนิ่ง (Animation for e-Learning) 0.0 

รวม 2,699.8 

หมายเหตุ: 
* ประมาณการจาก ข้อมูล boxofficemojo, และอัตราค่าโฆษณาของช่อง Free TV โดยใช้ผังรายการโทรทัศนป์ระกอบการคํานวณ 
** ไม่รวมมูลค่าสินค้า 

มูลค่าตลาดแบ่งตามรปูแบบและเนือ้หาในการนาํเสนอผลงาน 
หน่วย: ล้านบาท 
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3. Distributor, importer and licensing agent 

ช่องทางการนาํเสนอ รวม (ล้านบาท) 

TV รับชมฟรี (Free TV) 1,543.10 

รายได้จากการอนุญาตให้ใช้คาแรคเตอร์เพื่อผลิตสินค้าต่างๆ (Merchandise licensing) 590.8 

Theatre: ฉายในโรงภาพยนตร์ 228.5 

Home entertainment: DVD, VCD etc. 205.5 

TV แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Pay TV) 107.5 
Internet เช่น รายได้จาก Sticker ที่ขายใน Chat applications (LINE, WeChat หรืออ่ืนๆ) 
รายได้จากโฆษณาใน YouTube เป็นต้น 

16.4 

TV รับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV) 5.5 
งานออกร้าน (event) ต่างๆ : รายได้จากการนําคาแรคเตอร์ไปใช้ในกิจกรรมการออกร้าน  2.5 

รวม 2,699.8 

มูลค่าตลาดแบ่งตามชอ่งทางการนาํเสนอ 
หน่วย: ล้านบาท 
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มูลค่าตลาด เกม 
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3,941 ล้านบาท 411 ล้านบาท 
177 

ล้านบาท 

หมายเหตุ:   
การสํารวจไม่รวมมูลค่าต่อไปนี้ 
- Mobile game จากผู้ผลิตต่างประเทศ และผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  
- การนําเข้า console game 
- รายได้ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่  



ประเภทธรุกจิ นําเขา้เพือ่บรโิภค ผลิตเพือ่ใชใ้นประเทศ  ส่งออก รวม  

1. Original content / IP 
Owner 0 65.4 100.7 166.1 

2. Outsourcing provider 0 136.2 75.8 212.0 

3. Distributor, importer 
and licensing agent 3,941.5 209.6 0 4,151.1 

รวม 3,941.5 411.2 176.5 4,529.2 

หน่วย: ล้านบาท 
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หมายเหตุ: 
* ไม่รวมมูลค่า Mobile game จากผู้ผลิตต่างประเทศ และผู้ประกอบการทีไ่มไ่ด้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลในประเทศไทย  
** ไม่รวมการนาํเข้า console  game 

 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทเกมส ์ ผลิตและนาํเขา้เพือ่ใชใ้นประเทศ  ส่งออก รวม  

PC Game 

             -  On-line 3,739.3 3.0 3,742.3 
             -  Off-line 75.4 7.6 83.0 
Mobile game* 

             -  Android 110.3 66.0 176.3 
             -  iOS 102.2 65.2 167.4 
             -  Windows 0.3 0.9 1.2 
             -  Others 10.5 0.0 10.5 
Arcade 313.9 0.5 314.4 
Console** 0.8 33.3 34.1 

รวม 4,352.7 176.5 4,529.2 
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ประเภทเกมส ์ นําเขา้เพือ่บรโิภค 
PC Game 
             -  On-line 3,508.1 
             -  Off-line 63.9 
Arcade 225.6 
Mobile 143.9 

รวม 3,941.5 

 

หน่วย: ล้านบาท 

หมายเหตุ:   
* ไม่รวมมูลค่า Mobile game จากผู้ผลิตต่างประเทศ  30 



เปรียบเทยีบมูลคา่ตลาดกบัแหลง่ขอ้มลูอืน่ 
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หน่วย: ล้านบาท 

มูลค่าการผลิตและนําเข้าเกม 
เพื่อใช้ในประเทศ* 

มูลค่าตลาด PC Game  
ประเภท Online Game 

4,352 4,393 3,662 3,662 
หมายเหตุ: 
* ไม่รวมมูลค่าตลาด Mobile game 

หน่วย: ล้านบาท 



มูลค่าตลาด อีเลริน์นิง่ 
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ประเภทธรุกจิ มูลค่า 

Contents area  227.9 

Services area  586.2 

Solution area* 5,634.0 

รวม 6,448.1 

หมายเหตุ: 
* รวมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา (tablet) 

หน่วย: ล้านบาท 



อัตราการเตบิโต 
2557/2558 
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สาขา ประมาณการ 
อัตราการเตบิโตป ี2557 

(ร้อยละ) 

คาดการณ ์
อัตราการเตบิโตป ี2558  

(ร้อยละ) 

แอนิเมชั่น 4 >4 

เกม 26 30 

อีเลิร์นนิง่ 9 ? 



ปัญหาสาํคญัของอตุสาหกรรม 
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การขาดแคลนบคุลากรทีม่คีณุภาพ 

สถานโีทรทศันน์ยิมซือ้รายการจากตา่งประเทศเพราะราคาไมส่งูนกั มีรายการใหเ้ลือกหลากหลาย  

การผลิตรายการแอนเิมชั่นตอ้งใชเ้งนิทนุสงู ขณะทีผู่ป้ระกอบการมปีญัหาในการขอกู้จากสถาบนั
การเงนิ 

การละเมดิลขิสทิธิ ์

การควบคมุเรื่องโฆษณาอยา่งเขม้งวด ทําใหผู้ผ้ลติแอนเิมชัน่มขีอ้จาํกดัในการหารายได้ 



ตัวอยา่งการสนบัสนุนอตุสาหกรรม K-Pop 
• เกาหลีเริ่มส่งเสริมการส่งออก K-Pop หลังปี 1997 
• เลือกมาตรฐาน CDMA สําหรับโทรศัพท์ 3G และวางโครงข่ายบรอด

แบนด์ทั่วประเทศ  
• ลงเงินใน venture capital 1/4 ของอุตสาหกรรม โดย 1/3 ลงใน

อุตสาหกรรมบันเทิง  
• สร้าง concert hall และกํากับดูแลให้ร้านคาราโอเกะจ่ายค่าลิขสิทธิ์

เพลง  
• อุดหนุนการฉายละครเกาหลีในโทรทัศน์ต่างประเทศและออกทุนทํา 

subtitle  
• ตั้งกองทุนอุดหนุนการสร้างภาพยนตร์จากรายได้ 10% ของค่าตั๋วหนัง  
• ทําการตลาดวงดนตรี K-Pop ในปารีส จนเกิดกระแสใหญ่  38 


