
จนี …

---------------------------------------------------

“ไม่ว่าแมวสีอะไร ขอเพียงให้จับหนูได้เป็นพอ” ใน
นของจีนสามารถหยิบเอาไปครุ่นคิด

และต่อยอดในเชิงธุรกิจไดม้ากมาย
บา้ง...

หน่วยงานรับผดิชอบอุตสาหกรรมบันเทิงจนี
น่า

พิศวง สาํหรับกิจการต่างชาติ และยงัคงแฝงไวด้ว้ยความลึกลบัใน
ปัจจุบนั (
อยา่งยากลาํบาก หลายส่วนขาดแหล่งขอ้มูลยืนยนั จนตอ้ง
ออ้มไปใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจีน )
จากนโยบายปกป้องตลาด และ ของรัฐบาล
กลาง โดยเฉพาะใน การกาํหนดโควตา้และระยะเวลาการนาํเสนอของภาพยนตร์/ละครต่างชาติในแต่ละ
ปี/ช่วงเวลา

ปัจจุบนั รัฐบาลจีนหันมาให้ความสําคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมบนัเทิง
พิจารณาธุรกิจ “อุตสาหกรรมวฒันธรรม” (Culture Industry) และกาํหนดให้
มีองคก์รรับผดิชอบสาํคญั (และไม่ค่อยลงรอยกนั) จาํนวน 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่

1. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) รั และ
“ ” (ไป

จนถึงการเมืองและเศรษฐกิจ) ของจีน
2. สํานักงานจัดการวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์แห่งชาติ (State Administration of

Radio, Film and Television) “SARFT” สาํคญั
 การยกร่างนโยบายการประชาสัมพนัธ์และการจดัทาํภาพยนตร์ โทรทศัน์ และวิทยุ
 การยก และการร่างและ

กาํหนดมาตรฐานดา้น ยวขอ้ง
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 การส่งเสริมการบริการสาธารณะในดา้นภาพยนตร์ โทรทศัน์และวิทยุ การอาํนวย

 การกาํกบัดูแลรายการภาพยนตร์ โทรทศัน์และวิทยุ

 /ความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์

ต่างประเทศ
ดว้่า SARFT

และความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์ โทรทศัน์ และวิทยขุองจีนกบัต่างประเทศ และ
การกาํกบัดูแลการนาํเขา้และการบริหารรายการ ดงักล่าว ( ภาพยนตร์และ
โทรทศัน์) SARFT ยงัดูแล

ยวกับการนําคณะผู ้แทนไปเยือนต่างประเทศ และต้อนรับคณะผู ้แทนจาก

เช่น การแบนภาพยนต์ Babe: Pig in the City
ในส่วนของความสัมพนัธ์กับหน่วยงานของไทย SARFT

นับว่ามีความสัมพนัธ์อนัดีกบักรมประชาสัมพนัธ์ อสมท. ไทยทีวีสีช่อง 3
และเครือข่ายองคก์ร ของไทย โดย
สองฝ่ายได้จดัคณะผูแ้ทนเดินทางเยือนระหว่างกันเป็นประจาํทุกปี และได้
พฒันาความร่วมมือในดา้น “บุคลากร” และ “สาระ”

ท่าทีของรัฐบาลต่ออตุสาหกรรมวฒันธรรมของจีน
ปี 2521-2540 ... ยุคปิดประตู ในช่วงแรกหลังการเปิดประเทศ รัฐบาลจีนมิได้ให้

ความสําคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรมมากนัก โดยเฉพาะดา้น ทาํให้
ข ในเอเซีย กิจการ

จํานวนค่อนข้างน้อยแ รัฐวิสาหกิจ มิไดมุ่้งเน้น
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วตัถุประสงค์ในเชิงพาณิชย ์และประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย อาทิ ความไม่มีประสิทธิภาพ การขาด
แคลนทุน ( )
ขาดประสบการณ์ดา้นการตลาด โดยเฉพาะในต่างประเทศ

SARFT าร์ตูนจีนไดรั้บจดัสรรโควตา้เวลา
ออกอากาศทางโทรทศัน์ราว 1 ยงัไม่สามารถ
ใชป้ระโยชน์จากโควตา้เวลาและตอบสนองต่อความตอ้งการภายในประเทศ

ปี 2541-2550 ... ยุคบ่มเพาะ ดว้ยความสามารถในการผลิตและก รัฐบาลจีน
ในอดีตจึงพยายามปกป้องตลาดภายในประเทศ โดยเลือกดาํเนินนโยบาย “ชะลอ”

ผา่นการกาํหนดมาตรการต่าง ๆ
ของ SARFT เช่น ในช่วงปลายปี 2547 SARFT
ทางโทรทศั 1.5 2
ขอให้สถานีโทรทศัน์ของแต่ละมณฑลจัดสรรเวลาให้แก่
จีนถึง 60,000 นาที อย่างไรก็ดี ผูผ้ลิต

ผลงานไดเ้พียง 20,000 นาทีต่อปี ทาํให้การ์ตูนต่างชาติไดรั้บส่วนต่างเวลาดงักล่าวไป ต่อมา 2549
SARFT ยงัได้ออกระเบียบห้ามการนาํเขา้ภาพยนตร์
มนุษย์ และหา้มการ์ตนูต่างชาติแพร่ภาพทางโทรทศัน์ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.

ขณะเดียวกนั จีนก็ “พัฒนา” คลสัเตอร์

ดงั
จะเห็นไดจ้ากการ

ตวัอยา่งเช่น ในปี 2547 SARFT ความสามารถ
ในการผลิต โดยกาํหนดให้สถาบนัการศึกษาของจีนจาํนวน 4 แห่งและสตูดิโอจาํนวน 9 แห่งเป็น
“ศูนย์บ่มเพาะ” หลายสถาบันการศึกษา
จีนได้เปิดหลกัสูตรด้าน ในระดบัปริญญา อาทิ
Communication University of China, Beijing Film Academy และ China
Academy of Art จากขอ้มูลของสมุดสีฟ้าดา้น (Blue Book on Animation)
พบว่า ในปี 2553 /สาขาดา้นแอนิ อยู่ถึง 1,279

1,877 200,000 คน และจบ
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การศึกษาถึง 50,000 คนต่อปี Shanghai Animation Film Studio และ China International
Television Corporation นกพ็ฒันาเป็นผูป้ระกอบการรายสาํคญัของจีนในปัจจุบนั

รัฐบาลจีนยงัใหเ้งินอุดหนุน 1,000 หยวนต่อนาทีสาํหรับการผลิต ของ
และจัดอันดับ 10 การ์ตูนยอดนิยมประจําปี “สุด

ยอด ” (Animation Summit) ในหลายเมือง
ก็ “เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง” แอนิ

ในปี 2548 รัฐบาลจีนได้ นครหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง นเป็น
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรม แห่งชาติ” (Hangzhou National Animation Industry Base) แห่งใหม่

เทคโนโลยีระดบัสูงดา้น สามารถดึงดูด วขอ้ง
จาํนวนมากเขา้ไปลงทุนในเขตพฒันาดงักล่าวไดใ้นเวลาต่อมา การจดัให้มี
เทศกาลการ์ตูนและ ระหว่างประเทศ (China International
Cartoon and Animation Festival: CICAF) และการ
ดาํเนินโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนและ (China
Comic and Animation Museum: CCAM) แห่งแรกของจีน

ปี 2551-ปัจจุบัน ... ยุคชกอย่างมีเชิง ในระยะ 2-3 พรรคคอมมิวนิสตแ์ละรัฐบาล
จีนได้ การพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรมและเสริมสร้าง “พลังเนียน” (Soft Power)
ในเวทีระหว่างประเทศอยา่งจริงจงั โดยมุ่งเนน้การพฒันาอุตสาหกรรมวฒันธรรมในเชิงพาณิชย์ และผนวก

กลยทุธ์การพฒันาประเทศโดยรวม ดงัจะเห็นไดจ้ากสาระ 12
(2554-2558) 18

ใน ปฏิรูปอุตสาหกรรมวฒันธรรม รัฐบาลจีนไดพ้ยายามพลิก
โฉมให้ “รัฐวิสาหกิจ” กา้วไปเป็น “ธุรกิจ” ในเชิงพาณิชย์ อยา่งเต็มตวั

ขณะเดียวกนั ปรับยทุธศาสตร์โดยเนน้การ “รักษาตลาด
ในประเทศ” พร้อมกับการ “ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ” และ
บทบาทจาก “ผู้แสดง” มาเป็น “ผู้อํานวยการสร้างและผู้กํากับ”
โดยกิจกรรม/โครงการปฏิรูป ยงัคงไดรั้บการผลกัดนัให้ดาํเนิน
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และพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผูผ้ลิต จีน
ในปลายปี 2551 กระทรวงวฒันธรรมและเทศบาลมหานครเทียนจิน โดยการสนับสนุน

ของรัฐบาลกลางยงั “เขตอุตสาหกรรม แห่งชาติ” (National Animation Industry
Park) Eco-city โครงการร่วมลงทุนระหว่างจีนและสิงคโปร์ ขตปินไห่ นครเทียนจิน เขต

ส่งเสริมการผลิต การวิจยั และการฝึกอบรมดา้น

ตวัอย่างเช่น 2554 สํานักพิมพ์ของรัฐจาํนวน 8 แห่งภายใต้ China International Publishing
Group (CIPG) คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
(Central Communist Committee) ไดถู้กปรับโครงสร้างไปเป็นองคก์ร
ธุรกิจอิสระ

ต่างประเทศควบคู่กันไป แต่ใช่ว่าภาครัฐจะ “ปล่อยมือ” ให้กิจการ
CIPG ก็ กิจการ

ดงักล่าวประสบปัญหา (แถมในเชิงสาระแลว้ รัฐบาลจีนยงั “คุม
เข้ม” )

2555 กิจการของรัฐ
528 แห่ง และสตูดิโอภาพยนตร์ ผูจ้ดัจาํหน่าย และ

โรงภาพยนตร์รวม 850
ไดผ้นัตวัเองไปอยูใ่นรูปของบริษทัจาํกดัและเขา้สู่ภาคธุรกิจอยา่งจริงจงัในเวลาต่อมา

ในระยะหลงั รัฐบาลจีนตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัของปัจจัยดึงและผลกั
การเขา้มาของอินเตอร์เน็ต นบัเป็น สร้าง
กระแสความนิยมอย่างมากแก่อุตสาหกรรมการผลิต ของจีน ขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนก็ตอ้งแบก
ภาระการ “ชอนไช” ของโลกดิจิตลัดงักล่าว และตอ้งทยอยเปิดตลาด
การคา้โลกใหแ้ก่ “ต่างชาต”ิ

อย่างไรก็ดี การเปิดตลาดในช่วง
พฒันาแลว้ เพราะรัฐบาลจีนยงัประเมินว่า จีน “ขาดดุล” การคา้ในอุตสาหกรรมวฒันธรรมและพยายาม
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ดาํเนินนโยบาย “กีดกัน” การนาํเขา้ ของต่างประเทศ และ “ผลกัดนั” การพฒันา ของจีน

ตวัอย่างเช่น การประกาศขยายเวลาการห้ามการ์ตูนต่างชาติแพร่
ภาพทางโทรทศัน์จากเดิมระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. เป็น 17.00-21.00 น. ในปี
2551 แล 17.00-22.00 น. และการกาํหนดสัดส่วนรายการ

7 : 3 ชนิด “เปิดหน้า
ชก” แก่ ผูป้ระกอบการ
ต่างชาติคาดหวงัไว้ ขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนยงัจะพยายามผลกัดันให้เกิดการพฒันาสินคา้วฒันธรรมจีน

พฒันาการของอุตสาหกรรมการผลติการ์ตูนและแอ ของจีน
ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 ... ยุคเด็กแบเบาะ ตลอดศตวรรษ อุตสาหกรรมการผลิต

ของจีนนบัว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก โดยจีน การสร้างเกมส์การ์ตูนในช่วงทศวรรษ 1920
2469 ต่อมาในทศวรรษ 1950 Shanghai

Arts and Film Production Company

ต่อมา
ปี 2501-2520 ... การปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนในระหว่างปี 2509-2519 นบัว่า

สร้างความเสียหายอย่างเห็นไดช้ดัต่อการสืบสานวฒันธรรมอนัดีและการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตแอนิ

ของอุตสาหกรรมการผลิต ไดสู้ญหายไปเป็นจาํ
ของจีนในยคุก่อนเปิดประเทศถูกจดัอยูใ่นระดบั “ล้าสมัย”

กบัของต่างประเทศ
ขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนก็ยงัไม่เปิดตลาด

นาํเขา้ภาพยนตร์การ์ตูนจากต่างประเทศ โดย ส่วนใหญ่มา
ปี 2521-2544 ... ความสําเร็จในการสร้างพัฒนา

ภาพยนตร์ อย่าง “Astro Boy” ในช่วง
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ทศวรรษ 1980 ไดมี้ส่วนช่วยกระตุน้ให้รัฐบาลจีนหันกลบัมาให้ความสนใจในการพฒันาอุตสาหกรรมการ
ผลิต Shanghai
Animation Film Studio ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนถึง 219
และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบั
อุตสาหกรรม

ปี 2545-ปัจจุบัน ... ยุควัยคะนองศึก อุตสาหกรรม
นบัแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 2000 ผูผ้ลิตในวง
400 ลา้นคน (มากกว่าจาํนวนประชากรของสหรัฐฯ สหภาพยุโรปรวมกนัเสีย
อีก) ในระหว่างปี 2547-2554 อุตสาหกรรมการผลิต
นับว่าเติบโตอย่ ผูผ้ลิต 15 รายเป็นกว่า 200
กิจการผลิตภาพยนตร์ 70 SARFT ระบุ

ของจีนมีจาํนวนรวมประมาณ 3,000
ละ 10

กิจการของต่างชาติเอง และสังเกตเห็นว่า การ
ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวของจีนและต่างชาติยงักระจายตัวจากนคร ใหญ่
โดยเฉพาะในมณฑลเจียงซู เจอ้เจียง และกวางตุง้ ( )

ตะวนัตกของจีน อย่างไรก็ดี น “ฮอลลีวู้ดของจีน”
เสมือน “เสาหลัก” ด้าน
ความสนใจจากผูผ้ลิต ของจี
จาํนวนมากลว้นมีแผนการผลิตการ์ตูนดว้ยเทคโนโลยใีหม่ ๆ ออกมากนั
เป็นทิวแถว ตวัอยา่งเช่น Shanghai Animation Film Studio จะผลิต
ภาพยนตร์ “ ” (The Monkey King)
ทศวรรษ 1960 3 ากบัภาพยนตร์จอกวา้ง

(Panorama) ในปัจจุบนั
ในดา้นผลผลิต ผูป้ระกอบการจีน 14 เท่า จาก

ปีละ 29 21,800 นาทีในปี 2547 เป็นถึง 435 เวลากว่า 261,000 นาทีในปี 2554 (
ะเทศอยู่) ขณะเดียวกนั ก็มีความพยายามขยายการผลิต ภาพยนตร์

16 24
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ในเชิงมูลค่า ในปี 2547 ธุรกิจการผลิต ของจีนมีมูลค่าราว 8,000 ลา้นหยวน แต่
เติบโตราว 10 เท่าตวัในช่วง 7 2554 อุตสาหกรรมการผลิตดงักล่าวขยายตวัราวร้อยละ
18 โดยกิจการผลิต
12 ของมูลค่าตลาดโดยรวมของจีน แอนิเ
120,000 ล้านหยวนภายในปี 2558 หรือในอีกราว 3 ปีขา้งหนา้

ในประเทศ
มากกว่าการนําเขา้ กอปร
"Happy Sheep 2" ทาํรายไดจ้ากค่าบตัรผ่านประตูสูงถึง 12.5 ลา้น
หยวนในตลาดจีน ( 3 เท่าเพราะพ่อแม่และ
ผูป้กครองต่างถูกรบเร้าจากลูกหลานให้พาไปชมภาพยนตร์) ทาํให้อุตสาหกรรมการผลิต จีน

ขณะเดียวกัน ผูผ้ลิต ของ

กลุ่มเป้าหมายเด็ก การศึกษามากกว่าความบันเทิง ผนวกกบัระดับการ

ราวร้อยละ 20 ของจาํนวนผูผ้ลิต ของจีนใน
ปัจจุบนัประสบกับปัญหาการขาดทุน คิด แสวงหาตลาดดว้ยกลุยทธ์ใหม่ ๆ อาทิ การผลิต

(B&T Studio
12-25 ปี) หรือการ์ตูนสําหรับ

ผลงาน
ผลงาน

Momo Island, Happy Xing Xing
และ The Bund 3

อยา่งกวา้งขวาง

ตลาดการ์ตูนและ ของจีน
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สะท้อนว่า ตลาด ของจีนโดยรวมมี
5 3 เท่าจากราว 18,000 ลา้นหยวนในปี 2549

เป็นถึง 56,000 ลา้นหยวนในปี 2554 คิดเป็นเกือบร้อยละ 40 ของตลาด โลก (
25,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)

อยา่งไรก็ดี จากขอ้มูลของรายงานการวิจัยการลงทุนในอุตสาหกรรม จีนพบว่า
มูลค่าตลาด จีนในปี 2552-2553 ขยายตวัในอตัรามากกว่า
ร้อยละ 20 แต่กลับพบว่า มูลค่าตลาดดังกล่าวแตกต่างจากของ

การกาํหนดขอบข่าย

นําเสนอ ภาพยนตร์
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ และโฆษณามีสัดส่วนราว 1
ใน 4 ของตลาด โดยรวม

ขนาดตลาด ปี 2552-2553

ปี 2552 ปี 2553
ขนาดของตลาด โดยรวม (ลา้นหยวน) 16,900 20,800

- ตลาดการนาํเสนอ (ลา้นหยวน) 4,000 5,500
- (ลา้นหยวน) 12,900 15,300

--------------------
แหล่งข้อมูล รายงานวิจยัการลงทุนในอุตสาหกรรม ปี 2553

จากการวิจัยของนาย (Zheng Yuming) รองศาสตราจารยแ์ห่ง School of
Animation and Digital Arts, Communication University of China มหาวิทยาลยัด้
ของจีน Digital Content และ
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บรรณาธิการหนังสือประจาํปีดา้น ของจีน (China Animation Year Book)
น่าสนใจว่า ยอดจาํหน่ายภาพยนตร์ จากเพียง 4 ลา้นหยวนในปี 2549 เป็นกว่า
310 ลา้นหยวนในปี 2554 ของ

อาจมีมูลค่ามากกว่ามลูคา่ตลาดโดยรวมของ จีนแลว้
ในดา้นตวัสินคา้ ขอ้มูลจากกระทรวงวฒันธรรมจีนยงัระบุว่า มูลค่าตลาดสินคา้

2,000 ลา้นหยวนในปี
2548 เป็น 6,400 ลา้นหยวนในปี 2552 8,000 ลา้น
หยวน ในปี 2553 จากการสํารวจของ Quatech Market
Research 14-30

1,300 ลา้นหยวน
ต่อปี และร้อยละ 80

ขณะเดียวกนั ให้ขอ้มูลในด้านโครงสร้างประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายและกลุยทธ์การตลาดของผูผ้ลิต จีนไวอ้ย่างน่าสนใจว่า ผลงาน จีน

จบัตลาดกลุ่มเป้าหมาย ต่างประเทศ โดยประมาณว่า
ตลาดจีนมีกลุ่มลูกคา้อยูร่าว 500 ลา้นคนในปัจจุบนั อยู่ราว 400 ลา้นคน
และเป็นกลุ่มผูช้ม 14-17 ละ 60 ของจาํนวนผูช้มชาวจีน
โดยรวม

โครงสร้างประชากรศาสตร์ของตลาด จีน

ช่วงอายุ สัดส่วนตลาด
13 ปี ร้อยละ 11

อายรุะหว่าง 14-17 ปี ร้อยละ 59
18 ร้อยละ 30

งาน ยงัระบุว่า ร้อยละ 60 ของ

ร้อยละ 29 นิยมแอ
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สะทอ้นวา่ ในแง่ของความนิยมของตลาดแลว้ การ์ตูนและ ของจีนยงัตามหลงัของต่างชาติอยูห่ลาย

ต่างชาติ
แมว้่ารัฐบาลจีนจะพยายามรักษาตลาดไวใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการในประเทศ แต่กิจการ

อยา่งไรก็ดี
ขอ้ดีประการ การผลิต

ผูผ้ลิตหลายรายประสบความสําเร็จในการสร้าง “การ์ตูน”
พยายามสร้าง กิจไปทาํกาํไรจากการ

และ
การทาํ แก่

แผนงานประจาํปี
Beijing Wanhao Tianji Communication

Co., Ltd. (Wanhao Cartoon), Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd., Pangao Studio และ Beijing Mass
Response Media Inc. (MR Media)

อยา่งไรกดี็ สภาพปัจจยัแวดลอ้ม
7.5 ต่อปี การผ่อนคลาย

นโยบายลูกคนเดียวของจีน นโยบายและมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ และการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผูป้ระกอบการ ก็คาดว่าอุตสาหกรรม 200,000 ลา้น
หยวนภายในปี 2558 และจะยงัคง 10 ปีขา้งหน้า
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการ

ช่องทางจัดจาํหน่ายในจีน
สินคา้การ์ตูนและ ในจีนมีช่องทางจดัจาํหน่าย

สาํคญัจาํแนกไดเ้ป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่
1. โทรทัศน์ ดาวเทียมรวมกว่า 500 ช่อง

ในปัจจุบัน โดยแต่ละมณฑล/มหานคร/
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ประเทศ ในระดับเมืองยงัอาจมีสถานีโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ในเมืองใหญ่อาจมี
สถานีโทรทศัน์ในบางแห่ง เช่น กรุง

งไฮ้ อนัฮุย และหูหนาน

พาณิชยใ์นเวลาต่อมา เช่น (China
Educational Television: CETV)
นาํเสนอและจาํหน่ายสินคา้ (TV/Home Shopping) อีกนับสิบช่อง
ในปัจจุบนั จากขอ้มูลของบริษัทโส่วฝูรุ่ย (Suo Fu Rui) ของ CCTV ระบุว่า ในปี 2554 จีนมีจาํนวนช่อง

อยูถึ่ง 290 ช่อง คิดเป็นร้อยละ 41 ของจาํนวนช่องโท
จีนมีช่องทางจดัจาํหน่ายและความตอ้งการ โทรทศัน์อยูค่่อนขา้งมาก

ในจนี

ประเภทช่องโทรทัศน์ จํานวนช่อง
ช่อง (ดาวเทียม) 4
CCTV (ดาวเทียม) 7
ช่องเด็กระดบัมณฑล 25
ช่องเด็กระดบัมณฑล (ดาวเทียม) 14

240
------------------
แหล่งข้อมูล Suo Fu Rui

SARFT ประกาศไวว้่า จีนมีช่องการ์ตูน/ช่องเด็ก
24 40 ช่อง

จาํแนกเป็นทีวีสาธารณะ 34 ช่อง และทีวีดาวเทียมอีก 5 ช่อง

ไดรั้บแจ้งว่า ในทางกฎหมาย SARFT มิไดก้าํหนดจาํนวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่
ในทางปฏิบติั จะใชก้ลไกการเซนเซอร์ในการคดัเลือกและจาํกดัแ ต่างชาติ โดย
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ดงักล่าวของจีนได้อนุญาตให้นาํเขา้ เพียงประมาณ 1,000 CCTV
สามารถนําเข้า เข้ามาฉายผ่าน
สถานีโทรทศัน์ของตนเองอยูปี่ละราว 300-400

ข้อมูลทีวดีาวเทียมช่องการ์ตูน/

ช่องรายการ
Kaku Beijing ตลอด 24
CCTV ช่องเดก็และวยัรุ่น 18
Jinying Hunan 18
Xuandong Shanghai 18
Jiajia Guangdong 18
------------------
แหล่งข้อมูล SARFT

ในทางปฏิบติั พรรคคอมมิวนิสตแ์ละ
รัฐบาลจีนก็ยงัคง อาทิ SARFT
กระทรวงวฒันธรรม และหน่ ต่าง ๆ

2. โรงภาพยนตร์ แมว้่า ในธุรกิจจะจาํกดัให้ต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน
วอร์เนอร์ บราเธอร์ส (Warner Brothers) ถอน

ตวัจากตลาดจีนในปี 2549 อย่างมากในวงการบนัเทิง แต่
CJ CGV
(และขยายการลงทุนเป็น 13 แห่งในเมืองเอกและเมืองรองของจีนในปัจจุบนั)

ตสาหกรรมภาพยนตร์ในจีนก็
กลบัมา

กิจการโรงภาพยนตร์ของหลาย
ชาติต่างให้ความสนใจเขา้มาร่วมลงทุนในตลาดจีนอย่างไม่ขาดสาย จากขอ้มูลของ
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EntGroup Consulting ในปี 2554 จาํนวนผูป้ระกอบการ
22 รายเป็น 29 ราย อาทิ Orient Group, Sun Wah Kadokawa (Hong Kong)

Group และ APEX International Cinemas Investment (UK) Ltd.
รายได้ของ ในปี 2554 ขยายตวัถึงร้อยละ 29 ต่อปี และมีมูลค่า

ตลาดถึง 13,120 ลา้นหยวน ทาํให้จีนเ อนัดบั 2 ของโลก
(แต่กิจการต่างชาติ ก็ยงัมีสัดส่วน
รายไดเ้พียงร้อยละ 2.4 ของตลาดโดยรวม)

ขณะเดียวกนั จาํนวนโรงภาพยนตร์ในจีน 6,266 จอเป็น 9,296 จอ
ถึง 8.3 จอต่อวนั จีนยงัคาดว่า จีนจะกลายเป็นประเทศอันดับ 2
ใหบ้ริการมากกวา่ 10,000 2555 รองจากสหรัฐฯ

3. ร้านค้าปลกี นอกเหนือจากหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ปลีกเฉพาะทางในช๊
และส่งเสริมการ

มสร้างสรรคข์องจีน
อาทิ ยา่นสวน

(Yiyuan) แถมบางโครงการยงัมีขนาดใหญ่และเป็น
แม่เหล็กดึงดูดผูค้น จนตอ้งแอบอิจฉานึกอยากให้

“798” (Qi Jiu Ba)
โรงงานอุตสาหกรรมเก่ามาเป็นช่องทางนําเสนอผลงานของนักออกแบบจีน
ร้านอาหาร ก็มีย่าน “
ฝาง” (Tian Zhi Fang)

4. สวนสนุก/สวน
ด้าน จีน ระบุว่า จีนมีสวนสนุกรวมราว 60 แห่งกระจายอยู่ใน 19
มณฑล/เมือง ขณะเดียวกนักมี็สวน อยูห่ลายแห่ง อาทิ สวน
ของบริษทัหัวเฉียง (Hua Qiang)
เมืองสาํคญัรวม 10 3 แห่ง ยงัจะมีสวนสนุก
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ใหม่ มายในอนาคต อาทิ “Shanghai Disney” และ “The Dream Center”
ไฮ้ สวนสนุก/สวน แอนิ

ากในตลาดจีน
5. พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

หรือการคา้ออนไลน์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว Taobao, Tmall, Alibaba, 360buy และอีก
หลายเวบ็ไซตก์าํลงักลายเป็นคาํยอดนิยมในหมู่ชาวจีน ช่องทางดงักล่าวไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายใน

ชาวจีน ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวน
200 ลา้นคนในปัจจุบนั และในปี 2554 มีมูลค่าการคา้ปลีกออนไลน์มากกว่า 800,000 ลา้นหยวน ขยายตวั
กวา่ร้อยละ 56

11
“วันคนโสด” (11-11)

Taobao ยงัได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายในเครือข่าย
เว็บไซต์ของบริษัท สร้างสถิติยอดจาํหน่ายเพียงวนั
เดียวสูงถึง 19,100 ล้านหยวน น่าย
ออนไลน์ของสหรัฐฯ หลงัวนัขอบคุณพระเจา้ (Thanksgiving

Day) เสียอีก
ประการสําคญั “ลูกค้ากระแสหลักกลุ่มใหม่ของจีน” (China’s New

Mainstream Customers)
แสวงหาขอ้มูลและเลือก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงกลายเป็น
ช่องทางจดัจาํหน่ายสาํคญัของสินคา้การ์ตูนและ

งานแสดงสินค้าด้านการ์ตูนและ ในจีน
ปัจจุบนั จีนมีการจัดงานแสดงสินคา้ดา้นการ์ตูนและแอนิ

น 1 จะมีการจัดงานแสดงสินคา้
เทศกาลการ์ตูนและ ระหว่างประเทศ

(China International Cartoon and Animation Festival)
2548 และกาํหนดจดั

( 28 เมษายน-ตน้เดือนพฤษภาคม) ของทุกปี ณ นครหังโจว โ
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สาํคญัของรัฐบาลจีนอย่าง SARFT ไดรั้บการ
กล่าวขวญัว่าเป็นงานสาํคญัดา้นการ์ตูนและ ในโลก

เทศกาลดงักล่าว
อาทิ งานแสดงสินคา้การ์ตูนและ การประชุมสัมมนาแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน และการประกวดการ์ตูน ขบวนพาเหรดตัว
การ์ตูนยอดนิยม ก ๆ และวัยรุ่นชาวจีนและ
ประเทศใกลเ้คียงให้ความสนใจและเดินทางไปเฝ้ารอชม คลา้ยกบัขบวนพาเหรดฉลองงานวนัขอบคุณพระ
เจา้ (Thanksgiving Day) ในยา่นไทมส์แควร์ในใจกลางนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ

ในดา้นธุรกิจ ภายในงานยงัมี กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการคา้และ
(B2B) โดยในการจดังาน

แมว้่าผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตการ์ตูนและ ของจีน และบางส่วนเป็น “มือใหม่” ขาด
ความพร้อมและความเป็นมืออาชีพ แต่ในระยะหลงั งานก็ไดรั้บความสนใจ
อย่างมากจากผูป้ระกอบการต่างประเทศ ทาํให้มีผูผ้ลิตต่างชาติจากราว 50
ประเทศ/ ได้เขา้มาร่วมกิจกรรม อาทิ สหรัฐฯ

และโครเอเชีย

และประชาชนในวงกวา้ง
( ) ทาํ

ใหเ้ทศกาลดงักล่าว 1 ลา้นคนต่อปี
นอกจาก รัฐบาลจีนยงัผลักดันให้มีการจัดงานแสดงสินค้า

มากมายหลายงาน ไดแ้ก่ งานแสดงสินค้าเกมส์ นานาชาติ (China International
Animation Game Fair) กรกฎาคม เนน้กิจกรรมการนาํเสนอความคิด

สร้างสรรคส์าํหรับเกมส์/ B2B, B2C และ E-Commerce เกมส์ในมือถือ
การประชุมดา้น

เทศกาล (Shenzhen
Animation Festival) ณ
โดยในปี 2555 มีผูป้ระกอบการออกงานประมาณ 200 ราย และผูเ้ขา้ชมงานมีจาํนวนกว่า 600,000 คน
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งาน ระดบันานาชาติของจีน
เทศกาล ระหว่างประเทศ (China (Changzhou)

International Animation Festival) ณ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู 2555
งานจดัให้มี 16-22 สิงหาคม และมีกิจกรรมค่อนขา้ง
หลากหลาย ต่อความตอ้งการของผู ้ งาน อาทิ การประกวด “Golden Dinosaur”
International Original Animation & Comics Contest และ “Golden Dinosaur” Original Animation Image
Show Contest งานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการ การประชุมสุดยอด และขบวนพาเหรดดา้น

งานแสดงสินค้าและคุ้มครอง
ภาพยนตร์และละคร นานาชาติ (China International Film and Television Animation Copyright

Protection and Trade Fair) ปลายเดือนกนัยายน-ตน้เดือนตุลาคม ณ
กิจกรรมการคา้

หลกั และเสริมดว้ยการ อาทิ ของเล่น และ
เกมส์ งานแสด งสินค้ากา ร์ ตูนนานาชาติ (China
Shijiazhuang Session International Cartoon Fair) ณ นครสือเจียจวง มณฑลเหอ

ผลงานด้านแอนิ และการประชุมด้านการออกแบบด้าน
โดยมีสมาคม (China Animation Association) เป็นผูส้นับสนุน

การจดังาน
งานใหญ่ดา้น ทา้ยสุดของปี ไดแ้ก่ Beijing International Computer Graphics

and Interactive Techniques Assembly เป็นงานเฉพาะทางในดา้นเทคนิค ผูเ้ขา้ร่วมงานบางส่วนอาจมา

2555 3-5
ดงาน Aniwow

/
โดยในปี 2555 จดั 28-31 ตุลาคม 2555

โครงการร่วมลงทุนกบัต่างชาติ
ดิสนีย์ ... ผู้บุกเบิกตลาดจีน วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ไดใ้ห้

ความสําคญักบัการเขา้ทาํตลาดจีนเป็นอยา่งจริงจงั การตดัสินใจเขา้ไปลงทุนในธุรกิจสวน
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สนุกและรีสอร์ท “Shanghai Disney” มูลค่า 4,400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ของดิสนีย ์ณ นครเ
โครงการในระยะแรกมีกาํหนดเปิดในปี 2558

ต่อมา ดิสนียย์งัไดส้ร้างพนัธมิตรกบักลุ่ม ในสังกดัของกระทรวงวฒันธรรมจีน
และ Tencent “The National Animation Creative
Research and Development Cooperation” ในการผลิต
Tencent แอนิ

ความร่วมมือดงักล่าว ยงั กบั
ผูป้ระกอบการจีน และยงัมีแผนจะร่วมมือกบั DMG Entertainment ผลิต “Iron Man 3” อีกดว้ย

ดรีมเวิร์ก ... 2555 State Administration of
Radio, Film and Television (SARFT) ไดแ้ถลงข่าวว่า DreamWorks
Animation นครลอสแองเจลลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐฯ ได้ตกลง ลงทุน รายใหญ่ของจีน
ไดแ้ก่ Shanghai Media Group และ China Media Capital Shanghai
Alliance Investment Ltd. ในโครงการลงทุนก่อสร้างสตูดิโอและสวนสนุกมูลค่า
20,000 ลา้นหยวน (ราว 3,140 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) บริษทั “Oriental

Dreamworks” ภาพยนตร์ ละครและการแสดงละคร
แหล่งบนัเทิงในตลาดจีนและส่งออกสู่ตลาดโลก คลา้ยกบัของวอลท์ดิสนีย์ โดยฝ่ายจีนจะลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 55 และ DreamWorks Animation ถือหุ้นร้อยละ 45 จะชาํระ 330 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ในระยะแรกในรูปของเงินสดและมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญา

ความร่วมมือดงักล่าวจะช่วยให้ DreamWorks Animation สามารถ
โควตา้นาํเขา้ภาพยนตร์และบนัเทิง ของต่างประเทศ และสามารถเขา้สู่ตลาดจีนในวงกวา้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว

สวนสนุก “The Dream Center” จะเปิดไดใ้นราวปี 2559 ในระยะแรก
บริษทัจะ ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ และละครเวที
ประโยชน์จากตลาดจีน นําเอาเทคโนโลยีด้านการผลิตแอนิ

ผลิตงานจาํนวนปีละ 1 ในระหว่างปี 2559-2561
“Kung Fu Panda 3” นําเสนอผลงานแอ สู่ตลาด
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ต่างประเทศนบัแต่ปี 2560
ผลผลิตเป็นปีละ 2 และคาดว่า

สมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 และจะสามารถเป็นผูน้าํในตลาด
ครอบครัวชาวจีนไดภ้ายใน 5-10 ปีขา้งหน้า บริหารระดบัสูงของ DreamWorks

DreamWorks Animation ถือเป็นผูผ้ลิต
Madagascar และ Shrek

470 ลา้นหยวนในตลาดจีน ตามดว้ย Kung Fu Panda
ไดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่น Kung Fu Panda 2 ของ
DreamWorks Animation ฉา 2554 สามารถทาํ
รายไดสู้งสุดในบรรดาหนงั โดยมีรายไดจ้ากการขายบตัร

ประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
สตูดิโอภาพยนตร์ของต่างชาติ Relativity Media, Legendary

Entertainment และอีกหลายบริษัท ในด้านการผลิตและ
การตลาด หวงัเขา้สู่ตลาดจีนใหไ้ดง่้ายและในวงกวา้ง เช่นกนั

บทสรุป
แมว้่าจีนจะเป็นตลาดแอนิ มี

ความพร้อมในการแข่งขนัระหว่างประเทศ จึงเป็นการเหมาะสมกว่าหากผูป้ระกอบการไทย จะเลือกใช้
วิธีการเขา้มาร่วมมือด้านการผลิตหรือลงทุนประกอบธุรกิจในจีน

ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของกิจการจีนในการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ SARFT และกระทรวงวฒันธรรมจีน

กิจการของไทยจาํเป็นตอ้งมองลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจใน

อาจ
ครอบคลุม กิจการผลิตแอนิ
ของเด็กเล่น กิจการผลิตหนังสือเด็ก กิจการอดัเสียงภาษาจีน ...
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กิจการโฆษณา ผูรั้บจดังาน (Event Organizer)
ข “ ”

วนเวียนอยู่รอบตวัเรา แต่ดูเหมือนผูป้ระกอบการในวงการบนัเทิงโลกต่างคิดและจอ้งมองตลาด
จีนเปรียบประดุจ “ ”

เสียงความคิดเช่น จะดงัเขา้โสตประสาทของ 5 ของจีน
และไออุ่น สูงเด่นดุจฮ่องเต้ จะนาํไปสู่เสียงสะทอ้น ว่า “ตลาดข้าใคร
อย่าแตะ” เฉกเช่นเดียวกบัภาพในอดีตได้ อีกเป็นแน่

กค็งหนีไม่พน้กบัการตอ้งฝืน
ชมกบัผลงาน ถึงการจดัแถวขบวนพาเหรด

การ์ตูนอยา่งเป็นระเบียบนาํโดย “แมวหลากสีจีน” นาํหน้าอยา่งสง่างาม
และตามหลงัดว้ยเหล่า “หนูต่างชาติ” “พันธมิตรจีน” ผา่น
จตุรัสเทียนอนัเหมินด้านหน้า “พระราชวังต้องห้าม” อย่างสงบ ราวกบัการ
สวนสนาม ของเหล่าทหารหาญจีนในการฉลองครบรอบวนัชาติของจีน
ท่ามกลางเสียงปรบมือดงักึกกอ้งจากเหล่าประชาชนและผูป้ระกอบการจีน ...

--------------------------------------------

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร
อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์

1 ธนัวาคม 2555


