จีน …
--------------------------------------------------“ไม่ ว่าแมวสี อะไร ขอเพียงให้ จับหนูได้ เป็ นพอ”

ใน
นของจีนสามารถหยิบเอาไปครุ่ นคิด

และต่อยอดในเชิ งธุ รกิจได้มากมาย
บ้าง...
หน่ วยงานรับผิดชอบอุตสาหกรรมบันเทิงจีน

น่ า
สําหรับกิจการต่างชาติ และยังคงแฝงไว้ดว้ ยความลึกลับใน

พิศวง
ปั จจุ บนั (
อย่างยากลําบาก หลายส่ วนขาดแหล่งข้อมูลยืนยัน
จนต้อง
อ้อมไปใช้วิธีการสั มภาษณ์ ผูป้ ระกอบการจี น
)
จากนโยบายปกป้ องตลาด และ
ของรั ฐบาล
กลาง โดยเฉพาะใน การกําหนดโควต้าและระยะเวลาการนําเสนอของภาพยนตร์ /ละครต่างชาติในแต่ละ
ปี /ช่วงเวลา
ปั จจุ บนั รั ฐบาลจี นหันมาให้ความสํา คัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิ ง
พิจารณาธุรกิจ
“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (Culture Industry) และกําหนดให้
มีองค์กรรับผิดชอบสําคัญ
(และไม่ค่อยลงรอยกัน) จํานวน 2 หน่ วยงาน ได้แก่
1. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) รั
และ
“
”
(ไป
จนถึงการเมืองและเศรษฐกิจ) ของจีน
2. สํ านักงานจัดการวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ แห่ งชาติ (State Administration of
Radio, Film and Television)
“SARFT”
สําคัญ
 การยกร่ างนโยบายการประชาสัมพันธ์และการจัดทําภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิทยุ
 การยก
และการร่ า งและ
กําหนดมาตรฐานด้าน
ยวข้อง
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 การส่ งเสริ มการบริ การสาธารณะในด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ การอํานวย

 การกํากับดูแลรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ

ต่างประเทศ

/ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาพยนตร์

ด้ว่า SARFT
และความร่ วมมือระหว่างภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิทยุของจี น กับต่างประเทศ และ
การกํากับดูแลการนําเข้าและการบริ หารรายการ
ดังกล่าว ( ภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์)
SARFT ยังดู แล
ยวกับ การนํา คณะผู ้แ ทนไปเยื อ นต่ า งประเทศ และต้อ นรั บ คณะผู ้แ ทนจาก

เช่น การแบนภาพยนต์
Babe: Pig in the City
ในส่ ว นของความสั ม พันธ์ กับ หน่ วยงานของไทย SARFT
นับ ว่ า มีความสัมพันธ์อนั ดี กบั กรมประชาสั มพันธ์ อสมท. ไทยที วี สีช่อง 3
และเครื อข่ายองค์กร
ของไทย โดย
สองฝ่ ายได้จดั คณะผูแ้ ทนเดิ นทางเยือนระหว่างกันเป็ นประจําทุ กปี และได้
พัฒนาความร่ วมมือในด้าน
“บุคลากร” และ “สาระ”

ท่ าทีของรัฐบาลต่ ออุตสาหกรรมวัฒนธรรมของจีน
ปี 2521-2540 ... ยุ ค ปิ ดประตู ในช่ ว งแรกหลัง การเปิ ดประเทศ รั ฐ บาลจี น มิ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมากนัก โดยเฉพาะด้าน
ทําให้
ข
ในเอเซี ย กิจการ
จํานวนค่ อนข้ างน้ อยแ
รั ฐวิสาหกิจ มิ ได้มุ่งเน้น
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วัตถุ ประสงค์ในเชิ งพาณิ ช ย์ และประสบปั ญหาอุ ปสรรคมากมาย อาทิ ความไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การขาด
แคลนทุน (
)
ขาดประสบการณ์ดา้ นการตลาด โดยเฉพาะในต่างประเทศ
SARFT
าร์ ตูนจีนได้รับจัดสรรโควต้าเวลา
ออกอากาศทางโทรทัศน์ราว 1
ยังไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากโควต้าเวลาและตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ
ปี 2541-2550 ... ยุคบ่ มเพาะ ด้วยความสามารถในการผลิตและก
รัฐบาลจีน
ในอดีตจึ งพยายามปกป้ องตลาดภายในประเทศ โดยเลือกดําเนิ นนโยบาย “ชะลอ”
ผ่านการกําหนดมาตรการต่าง ๆ
ของ SARFT เช่น ในช่วงปลายปี 2547 SARFT
ทางโทรทัศ
1.5
2
ขอให้สถานี โทรทัศน์ของแต่ ละมณฑลจัดสรรเวลาให้แก่
จี น ถึ ง 60,000 นาที อย่า งไรก็ดี ผูผ้ ลิ ต
ผลงานได้เพียง 20,000 นาทีต่อปี ทําให้การ์ ตูนต่างชาติได้รับส่ วนต่างเวลาดังกล่าวไป ต่อมา
2549
SARFT ยังได้ออกระเบี ยบห้ามการนําเข้า ภาพยนตร์
มนุษย์ และห้ามการ์ ตนู ต่างชาติแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.
ขณะเดี ยวกัน จี น ก็
“พัฒนา” คลัส เตอร์
ดัง
จะเห็นได้จากการ
ตัวอย่างเช่น ในปี 2547 SARFT
ความสามารถ
ในการผลิต
โดยกําหนดให้สถาบันการศึกษาของจีนจํานวน 4 แห่ งและสตูดิโอจํานวน 9 แห่ งเป็ น
“ศู นย์ บ่มเพาะ”
หลายสถาบันการศึกษา
จี นได้เปิ ดหลักสู ตรด้าน
ในระดับปริ ญญา
อาทิ
Communication University of China, Beijing Film Academy และ China
Academy of Art จากข้อมูลของสมุดสี ฟ้าด้าน
(Blue Book on Animation)
พบว่า ในปี 2553
/สาขาด้านแอนิ
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
นก็พฒั นาเป็ นผูป้ ระกอบการรายสําคัญของจีนในปั จจุบนั
รัฐบาลจีนยังให้เงินอุดหนุน 1,000 หยวนต่ อนาทีสาํ หรับการผลิต
ของ
และจัดอันดับ 10 การ์ ตูนยอดนิยมประจําปี
“สุ ด
ยอด
” (Animation Summit)
ในหลายเมือง
ก็
“เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสู ง ”
แอนิ
ในปี 2548 รั ฐบาลจี น ได้
นครหั ง โจว เมื อ งเอกของมณฑลเจ้อเจี ยง นเป็ น
“ศู นย์ กลางอุตสาหกรรม
แห่ งชาติ” (Hangzhou National Animation Industry Base) แห่ งใหม่
เทคโนโลยีระดับสู งด้าน
สามารถดึ งดูด
วข้อง
จํานวนมากเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาดังกล่าวได้ในเวลาต่อมา การจัดให้มี
เทศกาลการ์ ตู น และ
ระหว่ า งประเทศ (China International
Cartoon and Animation Festival: CICAF)
และการ
ดําเนิ นโครงการก่ อสร้ างพิพิธภั ณฑ์ หนังสื อการ์ ตูนและ
(China
Comic and Animation Museum: CCAM) แห่ งแรกของจีน
ปี 2551-ปัจจุบัน ... ยุคชกอย่ างมีเชิง ในระยะ 2-3
พรรคคอมมิวนิ สต์และรัฐบาล
จีนได้
การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเสริ มสร้าง “พลังเนียน” (Soft Power)
ในเวทีระหว่างประเทศอย่า งจริ งจัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิงพาณิ ชย์ และผนวก
กลยุทธ์การพัฒนาประเทศโดยรวม ดังจะเห็นได้จากสาระ
12
(2554-2558)
18
ใน
ปฏิรูปอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
รัฐบาลจีนได้พยายามพลิก
โฉมให้ “รั ฐวิสาหกิจ”
ก้าวไปเป็ น “ธุรกิจ” ในเชิงพาณิ ชย์
อย่างเต็มตัว
ขณะเดียวกัน
ปรับยุทธศาสตร์ โดยเน้นการ “รั กษาตลาด
ในประเทศ” พร้ อมกับการ “ขยายตลาดไปยัง ต่ างประเทศ” และ
บทบาทจาก “ผู้แสดง” มาเป็ น “ผู้อํานวยการสร้ างและผู้กํากับ ”
โดยกิจกรรม/โครงการปฏิรูป
ยังคงได้รับการผลักดันให้ดาํ เนิ น
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และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิต
จีน
ในปลายปี 2551 กระทรวงวัฒนธรรมและเทศบาลมหานครเที ยนจิ น โดยการสนับสนุ น
ของรัฐบาลกลางยัง
“เขตอุตสาหกรรม
แห่ งชาติ” (National Animation Industry
Park)
Eco-city โครงการร่ วมลงทุนระหว่างจีนและสิ งคโปร์
ขตปิ นไห่ นครเทียนจิน เขต
ส่ งเสริ มการผลิต การวิจยั และการฝึ กอบรมด้าน

ตัวอย่างเช่ น

2554 สํานักพิมพ์ของรั ฐจํานวน 8 แห่ งภายใต้ China International Publishing
Group (CIPG)
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
(Central Communist Committee) ได้ถูกปรั บโครงสร้ างไปเป็ นองค์กร
ธุ รกิ จ อิ ส ระ

ต่ า งประเทศควบคู่ กัน ไป แต่ ใ ช่ ว่ า ภาครั ฐ จะ “ปล่ อ ยมื อ ” ให้ กิ จ การ
CIPG ก็
กิจการ
ดังกล่าวประสบปั ญหา (แถมในเชิงสาระแล้ว รัฐบาลจีนยัง
“คุม
เข้ ม”
)
2555 กิ จ การของรั ฐ
528 แห่ ง และสตูดิโอภาพยนตร์ ผูจ้ ดั จําหน่ าย และ
โรงภาพยนตร์ รวม 850
ได้ผนั ตัวเองไปอยูใ่ นรู ปของบริ ษทั จํากัดและเข้าสู่ ภาคธุรกิจอย่างจริ งจังในเวลาต่อมา
ในระยะหลัง รั ฐบาลจี นต้องเผชิ ญกับ แรงกดดันของปั จจัยดึ งและผลัก
การเข้ามาของอินเตอร์เน็ต
นับเป็ น
สร้าง
กระแสความนิ ยมอย่างมากแก่ อุตสาหกรรมการผลิต
ของจี น ขณะเดียวกัน รั ฐบาลจีนก็ตอ้ งแบก
ภาระการ “ชอนไช” ของโลกดิ จิตลั ดังกล่าว และต้อ งทยอยเปิ ดตลาด
การค้าโลกให้แก่ “ต่ างชาติ”
อย่างไรก็ดี การเปิ ดตลาดในช่ วง
พัฒนาแล้ว เพราะรั ฐบาลจี นยังประเมิ นว่า จี น “ขาดดุล” การค้าในอุ ตสาหกรรมวัฒนธรรมและพยายาม
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ดําเนิ นนโยบาย “กีดกัน” การนําเข้า

ของต่างประเทศ และ “ผลักดัน” การพัฒนา

ของจี น

ตัวอย่างเช่ น การประกาศขยายเวลาการห้ามการ์ ตูนต่างชาติแพร่
ภาพทางโทรทัศน์จากเดิ มระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. เป็ น 17.00-21.00 น. ในปี
2551 แล
17.00-22.00 น. และการกําหนดสัดส่ วนรายการ
ชนิ ด “เปิ ดหน้ า
ชก” แก่
ผูป้ ระกอบการ
ต่ างชาติ คาดหวังไว้ ขณะเดี ยวกัน รั ฐบาลจี นยังจะพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ นค้า วัฒนธรรมจี น
7:3

พัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิตการ์ ตูนและแอ
ของจีน
ช่ วงก่ อนทศวรรษ 1960 ... ยุคเด็กแบเบาะ ตลอดศตวรรษ
อุตสาหกรรมการผลิต
ของจีนนับว่าผ่านร้ อนผ่านหนาวมามาก โดยจี น การสร้ างเกมส์การ์ ตูนในช่วงทศวรรษ 1920
2469 ต่อมาในทศวรรษ 1950 Shanghai
Arts and Film Production Company
ต่อมา

ปี 2501-2520 ...
การปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีนในระหว่างปี 2509-2519 นับว่า
สร้างความเสี ยหายอย่างเห็ นได้ชดั ต่อการสื บสานวัฒนธรรมอันดีและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต แอนิ
ของอุตสาหกรรมการผลิต

ได้สูญหายไปเป็ นจํา
ของจีนในยุคก่อนเปิ ดประเทศถูกจัดอยูใ่ นระดับ “ล้ าสมัย”

กับของต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็ยงั ไม่เปิ ดตลาด
นําเข้าภาพยนตร์ การ์ ตูนจากต่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่มา
ปี 2521-2544 ...
ความสํา เร็ จ ในการสร้ า งพัฒ นา
ภาพยนตร์
อย่าง “Astro Boy” ในช่ วง
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ทศวรรษ 1980 ได้มีส่วนช่วยกระตุน้ ให้รัฐบาลจี นหันกลับมาให้ความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต
Shanghai
Animation Film Studio ผลิตภาพยนตร์ การ์ ตูนถึง 219
และได้ รั บ รางวัล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากสถาบั
อุตสาหกรรม
ปี 2545-ปั จจุบัน ... ยุควัยคะนองศึก อุตสาหกรรม
นับแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ผูผ้ ลิตในวง
400 ล้านคน (มากกว่าจํานวนประชากรของสหรัฐฯ
สหภาพยุโรปรวมกันเสี ย
อีก)
ในระหว่า งปี 2547-2554 อุตสาหกรรมการผลิต
นับว่าเติบโตอย่
ผูผ้ ลิ ต
15 รายเป็ นกว่า 200
กิจการผลิตภาพยนตร์
70
SARFT ระบุ
ของจีนมีจาํ นวนรวมประมาณ 3,000
ละ 10
กิจการของต่างชาติเอง
และสังเกตเห็ นว่า การ
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วของจี น และต่ า งชาติ ย งั กระจายตัว จากนคร
ใหญ่
โดยเฉพาะในมณฑลเจียงซู เจ้อเจียง และกวางตุง้ (
)
ตะวันตกของจี น อย่า งไรก็ดี น
“ฮอลลีว้ ูดของจี น ”
เสมือน “เสาหลัก” ด้าน
ความสนใจจากผูผ้ ลิ ต
ของจี
จํานวนมากล้วนมีแผนการผลิตการ์ ตูนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมากัน
เป็ นทิ วแถว ตัวอย่างเช่น Shanghai Animation Film Studio จะผลิต
ภาพยนตร์
“
” (The Monkey King)
ทศวรรษ 1960
3
ากับภาพยนตร์ จอกว้าง
(Panorama) ในปั จจุบนั
ในด้านผลผลิต ผูป้ ระกอบการจีน
14 เท่า จาก
ปี ละ 29
21,800 นาทีในปี 2547 เป็ นถึง 435
เวลากว่า 261,000 นาทีในปี 2554 (
ะเทศอยู่) ขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามขยายการผลิต
ภาพยนตร์
16
24
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ในเชิงมูลค่า ในปี 2547 ธุ รกิจการผลิต
ของจีนมีมูลค่าราว 8,000 ล้านหยวน แต่
เติบโตราว 10 เท่าตัวในช่วง 7
2554 อุตสาหกรรมการผลิตดังกล่าวขยายตัวราวร้อยละ
18
โดยกิจการผลิต
12 ของมูลค่าตลาดโดยรวมของจี น
แอนิ เ
120,000 ล้ านหยวนภายในปี 2558 หรื อในอีกราว 3 ปี ข้างหน้า
ในประเทศ
มากกว่ า การนํา เข้า กอปร
"Happy Sheep 2" ทํารายได้จากค่าบัตรผ่านประตูสูงถึง 12.5 ล้าน
หยวนในตลาดจีน (
3 เท่ าเพราะพ่อแม่และ
ผูป้ กครองต่ างถู กรบเร้ า จากลู กหลานให้ พาไปชมภาพยนตร์ ) ทําให้ อุตสาหกรรมการผลิ ต
ขณะเดี ย วกัน ผูผ้ ลิ ต
กลุ่ม เป้าหมายเด็ก

ของ
การศึ กษามากกว่ าความบั นเทิง ผนวกกับระดับ การ

ปั จจุบนั ประสบกับปัญหาการขาดทุน

อย่างกว้างขวาง
ตลาดการ์ ตูนและ

จี น

ของจีน

ราวร้ อยละ 20 ของจํานวนผูผ้ ลิต
ของจี นใน
คิด แสวงหาตลาดด้วยกลุยทธ์ใหม่ ๆ อาทิ การผลิต
(B&T Studio
12-25 ปี ) หรื อการ์ ตูนสําหรั บ
ผลงาน
ผลงาน
Momo Island, Happy Xing Xing
และ The Bund
3
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สะท้อ นว่า ตลาด
ของจี น โดยรวมมี
5
3 เท่ าจากราว 18,000 ล้านหยวนในปี 2549
เป็ นถึง 56,000 ล้านหยวนในปี 2554 คิดเป็ นเกือบร้ อยละ 40 ของตลาด
โลก (
25,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของรายงานการวิจัยการลงทุ นในอุตสาหกรรม
จีนพบว่า
มูลค่าตลาด
จี นในปี 2552-2553 ขยายตัวในอัตรามากกว่า
ร้ อ ยละ 20 แต่ ก ลับ พบว่ า มู ล ค่ า ตลาดดั ง กล่ า วแตกต่ า งจากของ
การกําหนดขอบข่าย
นํา เสนอ
ภาพยนตร์
โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ ต โทรศัพ ท์มือถื อ และโฆษณามีสัดส่ วนราว 1
ใน 4 ของตลาด
โดยรวม

ขนาดตลาด

ขนาดของตลาด

ปี 2552-2553

โดยรวม (ล้านหยวน)

- ตลาดการนําเสนอ

ปี 2552 ปี 2553
16,900 20,800

(ล้านหยวน)

(ล้านหยวน)
-------------------แหล่ งข้ อมูล รายงานวิจยั การลงทุนในอุตสาหกรรม

4,000 5,500
12,900 15,300
ปี 2553

จากการวิจัยของนาย
(Zheng Yuming) รองศาสตราจารย์แห่ ง School of
Animation and Digital Arts, Communication University of China มหาวิทยาลัยด้
ของจีน
Digital Content และ

10

บรรณาธิ การหนังสื อประจําปี ด้าน
น่ าสนใจว่า ยอดจําหน่ ายภาพยนตร์
310 ล้านหยวนในปี 2554

ของจีน (China Animation Year Book)
จากเพียง 4 ล้านหยวนในปี 2549 เป็ นกว่า
ของ
อาจมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าตลาดโดยรวมของ
จีนแล้ว
ในด้านตัวสิ นค้า ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมจีน ยังระบุ ว่า มูลค่าตลาดสิ นค้า
2,000 ล้านหยวนในปี
2548 เป็ น 6,400 ล้านหยวนในปี 2552
8,000 ล้าน
หยวน
ในปี 2553
จากการสํารวจของ Quatech Market
Research
14-30
1,300 ล้านหยวน
ต่อปี และร้อยละ 80
ขณะเดี ยวกัน
ให้ขอ้ มูลในด้านโครงสร้ า งประชากรศาสตร์ ของกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายและกลุยทธ์การตลาดของผูผ้ ลิต
จี นไว้อย่างน่ าสนใจว่า ผลงาน
จี น
จับตลาดกลุ่มเป้ าหมาย
ต่างประเทศ โดยประมาณว่า
ตลาดจี นมีกลุ่มลูกค้าอยูร่ าว 500 ล้านคนในปั จจุบนั
อยู่ราว 400 ล้านคน
และเป็ นกลุ่มผูช้ ม
14-17
ละ 60 ของจํานวนผูช้ มชาวจี น
โดยรวม
โครงสร้ างประชากรศาสตร์ ของตลาด
ช่ วงอายุ
13 ปี
อายุระหว่าง 14-17 ปี
18
งาน
ร้ อยละ 29 นิ ยมแอ

สั ดส่ วนตลาด
ร้อยละ 11
ร้อยละ 59
ร้อยละ 30

ยังระบุ ว่า ร้ อยละ 60 ของ

จีน
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สะท้อนว่า ในแง่ของความนิยมของตลาดแล้ว การ์ ตูนและ

ของจีนยังตามหลังของต่างชาติอยูห่ ลาย

ต่างชาติ
แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามรักษาตลาดไว้ให้แก่ผปู ้ ระกอบการในประเทศ แต่ กิจการ
อย่างไรก็ดี
ข้อดี ป ระการ
การผลิ ต

พยายามสร้ าง

ผูผ้ ลิตหลายรายประสบความสําเร็ จในการสร้าง “การ์ ตูน”

กิจไปทํากําไรจากการ
และ
การทํา
แก่

แผนงานประจํา ปี
Beijing Wanhao Tianji Communication
Co., Ltd. (Wanhao Cartoon), Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd., Pangao Studio และ Beijing Mass
Response Media Inc. (MR Media)
อย่างไรก็ดี
สภาพปั จจัยแวดล้อม
7.5 ต่ อปี การผ่อนคลาย
นโยบายลูกคนเดียวของจี น นโยบายและมาตรการส่ งเสริ มของภาครั ฐ และการปรั บกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผูป้ ระกอบการ ก็คาดว่าอุตสาหกรรม
200,000 ล้าน
หยวนภายในปี 2558 และจะยังคง
10 ปี ข้างหน้า
ธุรกิจ
ผูป้ ระกอบการ
ช่ องทางจัดจําหน่ ายในจีน
สิ นค้าการ์ ตูนและ
ในจีนมีช่องทางจัดจําหน่ าย
สําคัญจําแนกได้เป็ น 5 ส่ วน ได้แก่
1. โทรทัศน์
ในปั จ จุ บัน โดยแต่ ล ะมณฑล/มหานคร/

ดาวเทียมรวมกว่า 500 ช่อง
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ประเทศ ในระดับ เมื องยัง อาจมี ส ถานี โ ทรทัศน์ สถานี โทรทัศน์ ในเมื องใหญ่ อาจมี
สถานีโทรทัศน์ในบางแห่ ง เช่น กรุ ง
งไฮ้ อันฮุย และหูหนาน

พาณิ ชย์ในเวลาต่อมา เช่ น
(China
Educational Television: CETV)
นําเสนอและจําหน่ ายสิ นค้า (TV/Home Shopping) อีกนับสิ บช่อง
ในปั จจุ บนั จากข้อมูลของบริ ษัทโส่ วฝูร่ ุ ย (Suo Fu Rui) ของ CCTV ระบุว่า ในปี 2554 จี นมีจาํ นวนช่อง
อยูถ่ ึง 290 ช่อง คิดเป็ นร้อยละ 41 ของจํานวนช่องโท
จีนมีช่องทางจัดจําหน่ายและความต้องการ
โทรทัศน์อยูค่ ่อนข้างมาก
ในจีน
ประเภทช่ องโทรทัศน์
ช่อง
(ดาวเทียม)
CCTV (ดาวเทียม)
ช่องเด็กระดับมณฑล
ช่องเด็กระดับมณฑล (ดาวเทียม)

จํานวนช่ อง
4
7
25
14
240

-----------------แหล่ งข้ อมูล Suo Fu Rui
SARFT ประกาศไว้ว่ า จี นมี ช่อ งการ์ ตู น /ช่ อ งเด็ ก
24
40 ช่ อง
จํา แนกเป็ นที วี สาธารณะ 34 ช่ อง และที วี ดาวเที ยมอี ก 5 ช่ อง
ได้รับแจ้งว่า ในทางกฎหมาย SARFT มิ ได้กาํ หนดจํานวนไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่
ในทางปฏิบตั ิ จะใช้กลไกการเซนเซอร์ ในการคัดเลือกและจํากัด แ
ต่างชาติ โดย
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CCTV
เข้า มาฉายผ่ า น

ดังกล่าวของจีนได้อนุ ญาตให้นาํ เข้า
เพียงประมาณ 1,000
สามารถนํ า เข้า
สถานีโทรทัศน์ของตนเองอยูป่ ี ละราว 300-400
ข้ อมูลทีวดี าวเทียมช่ องการ์ ตูน/
ช่ องรายการ
Kaku Beijing
CCTV ช่องเด็กและวัยรุ่ น
Jinying Hunan
Xuandong Shanghai
Jiajia Guangdong
-----------------แหล่ งข้ อมูล SARFT

รั ฐบาลจี นก็ยงั คง
กระทรวงวัฒนธรรม และหน่
2. โรงภาพยนตร์ แม้ว่า

ตลอด 24
18
18
18
18

ต่าง ๆ

ในทางปฏิ บตั ิ พรรคคอมมิวนิ สต์และ
อาทิ SARFT

ในธุ รกิจจะจํากัดให้ต่างชาติถือหุ ้นในสัดส่ วน
วอร์ เนอร์ บราเธอร์ ส (Warner Brothers) ถอน
อย่างมากในวงการบันเทิ ง แต่

ตัวจากตลาดจี นในปี 2549
CJ CGV
(และขยายการลงทุนเป็ น 13 แห่ งในเมืองเอกและเมืองรองของจีนในปั จจุบนั )
ตสาหกรรมภาพยนตร์ ใ นจี น ก็
กลับมา
กิ จการโรงภาพยนตร์ ของหลาย
ชาติต่างให้ความสนใจเข้ามาร่ วมลงทุ นในตลาดจี น อย่างไม่ ขาดสาย จากข้อมูลของ
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EntGroup Consulting
ในปี 2554 จํานวนผูป้ ระกอบการ
22 รายเป็ น 29 ราย อาทิ Orient Group, Sun Wah Kadokawa (Hong Kong)
Group และ APEX International Cinemas Investment (UK) Ltd.
รายได้ของ
ในปี 2554 ขยายตัวถึงร้ อยละ 29 ต่อปี และมีมูลค่า
ตลาดถึง 13,120 ล้านหยวน ทําให้จีนเ
อันดับ 2 ของโลก
(แต่กิจการต่ างชาติ
ก็ยงั มี สัดส่ วน
รายได้เพียงร้อยละ 2.4 ของตลาดโดยรวม)
ขณะเดียวกัน จํานวนโรงภาพยนตร์ ในจีน
6,266 จอเป็ น 9,296 จอ
ถึ ง 8.3 จอต่ อ วัน
จี น ยัง คาดว่ า จี น จะกลายเป็ นประเทศอัน ดับ 2
ให้บริ การมากกว่า 10,000
2555 รองจากสหรัฐฯ
3. ร้ านค้ าปลีก นอกเหนื อจากห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าปลีกเฉพาะทางในช๊
และส่ งเสริ มการ
มสร้างสรรค์ของจีน
อาทิ ย่านสวน
(Yiyuan)
แถมบางโครงการยัง มี ข นาดใหญ่ แ ละเป็ น
แม่เหล็กดึ งดูดผูค้ น
จนต้องแอบอิจฉานึ กอยากให้
“798” (Qi Jiu Ba)
โรงงานอุ ต สาหกรรมเก่ า มาเป็ นช่ อ งทางนํ า เสนอผลงานของนั ก ออกแบบจี น
ร้ านอาหาร
ก็มีย่าน “
ฝาง” (Tian Zhi Fang)

4. สวนสนุก/สวน
ด้า น
จี น ระบุ ว่ า จี นมี ส วนสนุ ก รวมราว 60 แห่ ง กระจายอยู่ใน 19
มณฑล/เมือง ขณะเดียวกันก็มีสวน
อยูห่ ลายแห่ ง อาทิ สวน
ของบริ ษทั หัวเฉี ยง (Hua Qiang)
เมืองสําคัญรวม 10
3 แห่ ง

ยังจะมีสวนสนุ ก
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ใหม่
ไฮ้ สวนสนุ ก/สวน

มายในอนาคต อาทิ “Shanghai Disney” และ “The Dream Center”

แอนิ

ากในตลาดจีน
5. พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
หรื อการค้าออนไลน์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ ว
Taobao, Tmall, Alibaba, 360buy และอีก
หลายเว็บไซต์กาํ ลังกลายเป็ นคํายอดนิ ยมในหมู่ชาวจีน ช่องทางดังกล่าวได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายใน
ชาวจีน ดังจะเห็ นได้จากจํานวน
200 ล้านคนในปั จจุ บนั และในปี 2554 มีมูลค่าการค้าปลีกออนไลน์มากกว่า 800,000 ล้านหยวน ขยายตัว
กว่าร้อยละ 56
11
“วั น คนโสด” (11-11)
Taobao ยัง ได้จัด แคมเปญส่ ง เสริ ม การขายในเครื อ ข่ า ย
เว็บ ไซต์ของบริ ษ ัท
สร้ า งสถิ ติย อดจํา หน่ า ยเพี ยงวัน
เดี ย วสู ง ถึ ง 19,100 ล้ า นหยวน
น่ า ย
ออนไลน์ของสหรัฐฯ หลังวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving
Day) เสี ยอีก
ประการสํ า คัญ
“ลู ก ค้ า กระแสหลัก กลุ่ ม ใหม่ ข องจี น ” (China’s New
Mainstream Customers)
แสวงหาข้อ มู ลและเลื อ ก
พาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ จึ ง กลายเป็ น
ช่องทางจัดจําหน่ายสําคัญของสิ นค้าการ์ ตูนและ
งานแสดงสินค้าด้ านการ์ ตูนและ
ในจีน
ปั จจุ บนั จี นมี การจัดงานแสดงสิ นค้าด้านการ์ ตูนและแอนิ
น
1
จะมี การจัด งานแสดงสิ นค้า
เทศกาลการ์ ตูนและ
ระหว่ า งประเทศ
(China International Cartoon and Animation Festival)
2548 และกําหนดจัด
(
28 เมษายน-ต้นเดื อนพฤษภาคม) ของทุ กปี ณ นครหังโจว โ
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สําคัญของรั ฐบาลจีนอย่าง SARFT
ได้รับการ
กล่าวขวัญว่าเป็ นงานสําคัญด้านการ์ ตูนและ
ในโลก
เทศกาลดังกล่าว
อาทิ งานแสดงสิ นค้า การ์ ตูนและ
การประชุ มสัมมนาแนวโน้มของ
อุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขัน และการประกวดการ์ ตู น ขบวนพาเหรดตัว
การ์ ตู น ยอดนิ ย ม
ก ๆ และวัย รุ่ น ชาวจี น และ
ประเทศใกล้เคียงให้ความสนใจและเดินทางไปเฝ้ ารอชม คล้ายกับขบวนพาเหรดฉลองงานวันขอบคุณพระ
เจ้า (Thanksgiving Day) ในย่านไทม์สแควร์ ในใจกลางนครนิ วยอร์ ก สหรัฐฯ
ในด้านธุ รกิจ ภายในงานยังมี
กิจกรรมการเจรจาธุ รกิจการค้าและ
(B2B)
โดยในการจัดงาน
แม้ว่าผูเ้ ข้าร่ วมงานส่ วนใหญ่จะเป็ นผูผ้ ลิตการ์ตูนและ
ของจีน และบางส่ วนเป็ น “มือใหม่ ” ขาด
ความพร้ อมและความเป็ นมืออาชี พ แต่ในระยะหลัง งานก็ได้รับความสนใจ
อย่า งมากจากผูป้ ระกอบการต่ างประเทศ ทําให้มี ผผู ้ ลิ ตต่ า งชาติ จากราว 50
ประเทศ/
ได้เข้ามาร่ วมกิ จกรรม อาทิ
สหรั ฐฯ
และโครเอเชีย
และประชาชนในวงกว้าง
(
) ทํา
ให้เทศกาลดังกล่าว
1 ล้านคนต่อปี
นอกจาก รั ฐ บาลจี น ยัง ผลัก ดัน ให้ มี ก ารจัด งานแสดงสิ น ค้า
มากมายหลายงาน
ได้แก่ งานแสดงสิ นค้ าเกมส์
นานาชาติ (China International
Animation Game Fair)
กรกฎาคม
เน้นกิจกรรมการนําเสนอความคิด
สร้างสรรค์สาํ หรับเกมส์/
B2B, B2C และ E-Commerce เกมส์ในมือถือ
การประชุมด้าน
เทศกาล
(Shenzhen
Animation Festival) ณ
โดยในปี 2555 มีผปู ้ ระกอบการออกงานประมาณ 200 ราย และผูเ้ ข้าชมงานมีจาํ นวนกว่า 600,000 คน
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งาน
ระดับนานาชาติของจีน
เทศกาล
ระหว่ างประเทศ (China (Changzhou)
International Animation Festival) ณ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
2555
งานจัดให้มี
16-22 สิ งหาคม
และมีกิจกรรมค่อนข้าง
หลากหลาย
ต่อความต้องการของผู ้
งาน อาทิ การประกวด “Golden Dinosaur”
International Original Animation & Comics Contest และ “Golden Dinosaur” Original Animation Image
Show Contest งานแสดงสิ นค้า งานนิ ทรรศการ การประชุมสุ ดยอด และขบวนพาเหรดด้าน
งานแสดงสิ น ค้ า และคุ้ ม ครอง
ภาพยนตร์ และละคร
นานาชาติ (China International Film and Television Animation Copyright
Protection and Trade Fair)
ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม ณ
กิจกรรมการค้า
หลัก และเสริ มด้วยการ
อาทิ ของเล่น และ
เกมส์
งานแสดงสิ น ค้ า การ์ ตู น นานาชาติ (China
Shijiazhuang Session International Cartoon Fair) ณ นครสื อเจียจวง มณฑลเหอ
ผลงานด้า นแอนิ
และการประชุ มด้า นการออกแบบด้า น
โดยมีสมาคม
(China Animation Association) เป็ นผูส้ นับสนุ น
การจัดงาน
งานใหญ่ดา้ น
ท้ายสุ ดของปี ได้แก่ Beijing International Computer Graphics
and Interactive Techniques Assembly เป็ นงานเฉพาะทางในด้านเทคนิ ค ผูเ้ ข้าร่ วมงานบางส่ วนอาจมา
2555

โดยในปี 2555

จัด

3-5
ดงาน Aniwow
/
28-31 ตุลาคม 2555

โครงการร่ วมลงทุนกับต่ างชาติ
ดิสนีย์ ... ผู้บุกเบิกตลาดจีน
ความสําคัญกับการเข้าทําตลาดจีนเป็ นอย่างจริ งจัง

วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ได้ให้
การตัดสิ นใจเข้าไปลงทุนในธุ รกิจสวน
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สนุ กและรี สอร์ ท “Shanghai Disney” มูลค่า 4,400 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ ของดิ สนี ย ์ ณ นครเ
โครงการในระยะแรกมีกาํ หนดเปิ ดในปี 2558
ต่อมา ดิ สนี ยย์ งั ได้สร้ างพันธมิตรกับกลุ่ม
ในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมจี น
และ Tencent
“The National Animation Creative
Research and Development Cooperation” ในการผลิต
Tencent
แอนิ
ความร่ วมมือดังกล่าว
ยัง
กับ
ผูป้ ระกอบการจีน และยังมีแผนจะร่ วมมือกับ DMG Entertainment ผลิต “Iron Man 3” อีกด้วย
ดรี มเวิร์ก ...
2555 State Administration of
Radio, Film and Television (SARFT) ได้แถลงข่ าวว่า DreamWorks
Animation
นครลอสแองเจลลิ ส มลรั ฐแคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรั ฐฯ ได้ตกลง
ลงทุ น
รายใหญ่ ของจี น
ได้แก่ Shanghai Media Group และ China Media Capital
Shanghai
Alliance Investment Ltd. ในโครงการลงทุนก่อสร้างสตูดิโอและสวนสนุ กมูลค่า
20,000 ล้านหยวน (ราว 3,140 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ)
บริ ษทั “Oriental
Dreamworks”
ภาพยนตร์ ละครและการแสดงละคร
แหล่งบันเทิงในตลาดจี นและส่ งออกสู่ ตลาดโลก คล้ายกับของวอลท์ดิสนี ย ์ โดยฝ่ ายจีนจะลงทุนในสัดส่ วน
ร้ อยละ 55 และ DreamWorks Animation ถือหุ ้นร้ อยละ 45
จะชําระ 330 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ในระยะแรกในรู ปของเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
ความร่ วมมือดังกล่าวจะช่ วยให้ DreamWorks Animation สามารถ
โควต้านําเข้าภาพยนตร์ และบันเทิง ของต่างประเทศ และสามารถเข้าสู่ ตลาดจีนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ ว
สวนสนุ ก “The Dream Center” จะเปิ ดได้ในราวปี 2559 ในระยะแรก
บริ ษทั จะ
ผลิตและจําหน่ ายสิ นค้า
และละครเวที
ประโยชน์ จากตลาดจี น
นํา เอาเทคโนโลยีด้า นการผลิ ตแอนิ
ผลิตงานจํา นวนปี ละ 1
ในระหว่างปี 2559-2561
“Kung Fu Panda 3”
นํา เสนอผลงานแอ

สู่ ต ลาด
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ต่างประเทศนับแต่ปี 2560
ผลผลิ ต เป็ นปี ละ 2
สมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
ครอบครัวชาวจีนได้ภายใน 5-10 ปี ข้างหน้า

และคาดว่ า
และจะสามารถเป็ นผูน้ าํ ในตลาด
บริ หารระดับสู งของ DreamWorks

DreamWorks Animation ถือเป็ นผูผ้ ลิต

Madagascar และ Shrek
470 ล้านหยวนในตลาดจีน ตามด้วย Kung Fu Panda
ได้รับการต้อนรั บ อย่างอบอุ่ น
Kung Fu Panda 2 ของ
DreamWorks Animation ฉา
2554 สามารถทํา
รายได้สูงสุ ดในบรรดาหนัง
โดยมีรายได้จากการขายบัตร
ประมาณ 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
สตูดิโอภาพยนตร์ ของต่างชาติ
Relativity Media, Legendary
ในด้ า นการผลิ ต และ
Entertainment และอี ก หลายบริ ษัท
การตลาด หวังเข้าสู่ ตลาดจีนให้ได้ง่ายและในวงกว้าง
เช่นกัน
บทสรุ ป

แม้ว่า จี นจะเป็ นตลาดแอนิ

มี

ความพร้ อมในการแข่ง ขันระหว่า งประเทศ จึ งเป็ นการเหมาะสมกว่ าหากผูป้ ระกอบการไทยจะเลื อกใช้
วิธีการเข้ามาร่ วมมื อด้ านการผลิตหรื อลงทุ นประกอบธุ รกิจในจีน
ใช้ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยของกิ จ การจี น ในการประสานงานกับ
หน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ SARFT และกระทรวงวัฒนธรรมจีน
กิ จการของไทยจําเป็ นต้องมองลู่ท างและโอกาสทางธุ รกิ จใน
อาจ
ครอบคลุ ม
กิจการผลิตแอนิ
ของเด็กเล่ น กิ จการผลิต หนังสื อเด็ก กิ จการอัดเสี ยงภาษาจี น ...
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กิจการโฆษณา ผูร้ ับจัดงาน (Event Organizer)
ข
“
”
วนเวียนอยู่รอบตัวเรา แต่ดูเหมือนผูป้ ระกอบการในวงการบันเทิงโลกต่างคิดและจ้องมองตลาด
จีนเปรี ยบประดุจ “
”
เสี ยงความคิดเช่น จะดังเข้าโสตประสาทของ
5 ของจีน
และไออุ่น
สู งเด่นดุจฮ่องเต้ จะนําไปสู่ เสี ยงสะท้อน
ว่า “ตลาดข้ าใคร
อีกเป็ นแน่
อย่ าแตะ” เฉกเช่นเดียวกับภาพในอดีตได้
ก็คงหนี ไม่พน้ กับการต้องฝื น
ชมกับผลงาน
ถึงการจัดแถวขบวนพาเหรด
การ์ตูนอย่างเป็ นระเบียบนําโดย “แมวหลากสี จีน”
นําหน้าอย่างสง่างาม
และตามหลังด้วยเหล่า “หนูต่างชาติ”
“พันธมิตรจีน”
ผ่าน
จตุรัสเที ยนอันเหมิ นด้านหน้า “พระราชวังต้ องห้ าม” อย่างสงบ
ราวกับการ
สวนสนาม
ของเหล่าทหารหาญจีนในการฉลองครบรอบวันชาติของจีน
ท่ามกลางเสี ยงปรบมือดังกึกก้องจากเหล่าประชาชนและผูป้ ระกอบการจีน ...
-------------------------------------------รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์)
1 ธันวาคม 2555

