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ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 
depa) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูลและ
ประเมินสถำนภำพอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบ๊ิกดำต้ำ ปี 2561-2562  
คำดกำรณ์แนวโน้ม 3 ปี เป็นกำรส�ำรวจต่อเนื่องมำหลำยปีเพื่อติดตำมข้อมูล 
ควำมก้ำวหน้ำ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของอุตสำหกรรม ซ่ึงจะสำมำรถ 
น�ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในเชิงกำรวิเครำะห์ วำงแผนนโยบำย และกำรก�ำหนด 
กลยุทธ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำร 
ส�ำรวจได้ท�ำกำรศึกษำทบทวนนิยำม กรอบประชำกร ตลอดจนวิธีกำรส�ำรวจ  
โดยปีนี้ยังคงใช้วิธีกำรเดียวกันกับกำรส�ำรวจ ปี 2560

ตลำดดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561 มีมูลค่ำตลำดรวม 27,873 ล้ำนบำท เติบโต
ร้อยละ 11.31 และปี 2562 มีมูลค่ำ 31,080 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 11.51  
ขณะที่บิ๊กดำต้ำ ปี 2561 มีมูลค่ำ 12,130 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 2.46 และ 
ในปี 2562 มีมูลค่ำ 13,177 เติบโตร้อยละ 8.64  

ผลกำรศึกษำบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561-2562 สรุป 
ได้ว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 5,708 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ปี 2562 มีจ�ำนวน

บทสรปุผูบ้รหิาร
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บุคลำกรทั้งสิ้น 5,021 คน ลดลงร้อยละ 12.04 ส�ำหรับตลำดบิ๊กดำต้ำมีบุคลำกรในปี 
2561 จ�ำนวนรวม 23,854 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.10 และปี 2562 มีจ�ำนวนบุคลำกร
รวม 18,509 คน ลดลงร้อยละ 22.41 

คำดกำรณ์แนวโน้มปี 2563-2565 ของอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โดยรวม
จะมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10.1, 15 และ 14.5 ตำมล�ำดับ โดยเกมมีแนวโน้มกำร 
ขยำยตัวที่โดดเด่นที่สุด ขณะที่บิ๊กดำต้ำคำดกำรณ์ว่ำปี 2563-2565 จะมีกำรเติบโต
ต่อเนื่อง คือร้อยละ 13.2, 13.2 และ 10 ตำมล�ำดับ เป็นผลจำกกำรฟื้นตัวของภำวะ
เศรษฐกิจหลังผ่ำนพ้นจำกกำรระบำดของ COVID-19 ท�ำให้มีกำรลงทุนระลอกใหม่
เกิดขึ้น สอดคล้องกับ GDP ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น
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Digital Economy Promotion Agency (depa) supervised by the  
Ministry of Digital Economy and Society has conducted a survey on the 
Digital Contents and Big Data market for the year 2018 - 2019 and 3 years 
market value estimation. Consecutive surveys have been completed to 
track the progress and important changes to Thailand’s Digital Contents 
and Big Data industries. Therefore, the information provided herewith 
can be utilized for analysis, policy planning and strategic planning of 
related organizations; a merit to both the private and public sectors. In 
this survey, definitions and survey population were reviewed. However, 
the same research methodology from last year was implemented.

The digital contents market in 2018 estimated a total number 
of 27,873 million Baht, an 11.31% growth and 31,080 million Baht, an 
11.51% increase for 2019. The big data market value reached 12,130 
million Baht, a 2.46% growth in 2018 and 13,177 million Baht with 
8.64% rise in 2019.

EXECUTIVE 
SUMMARY
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In regard to the human resource for the digital contents industry 
during 2018 and 2019, there were 5,708 people, a 2.31% increase in 
2018 and 5,021 people which dropped 12.04% in a later year. There 
were 23,854 people in the big data workforce which represented 32.10% 
growth for 2018. However, there was a 22.41% decrease in the year 
2019, only 18,509 people were in big data jobs.

It is forecasted that in the next three years, the digital contents 
will expand to 10.1%, 15%, and 14.5% for 2020 to 2022 respectively, 
particular significant expansion of gaming industry. The estimated growth 
for the big data market will thrive by 13.2%, 13.2% and 10% affected 
by a new wave of investment opportunities occurring in the recovering 
from COVID-19 pandemic according to the national GDP growth.
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กำรส�ำรวจมูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ�ำปี 2561-2562  
ได้รับควำมร่วมมือจำกสมำคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมำคมผู้ประกอบกำร
แอนเิมชันและคอมพิวเตอร์กรำฟิกส์ไทย (TACGA) สมำคมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) 
และสมำคมธุรกิจบำงกอกเอซีเอ็มซิกกรำฟ (BKKSIGGRAPH) เพื่อเป็นท่ีปรึกษำใน
กำรท�ำกำรส�ำรวจข้อมูลและประเมินสถำนภำพอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และ
ยังได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมในกำรด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล
เชิงปรมิำณและเชงิคุณภำพโดยวิธกีำรสมัภำษณ์เชงิลกึแบบเผชิญหน้ำ กำรสมัภำษณ์
ทำงโทรศพัท์ และกำรสมัภำษณ์ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยสำมำรถสรุปกรอบประชำกร
ได้ตำมจ�ำนวน ดังนี้ แอนิเมชัน 69 รำย เกม 133 รำย คำแรคเตอร์ 17 รำย และ 
บิ๊กดำต้ำ 105 รำย และจ�ำนวนแบบสอบถำมที่ได้รับควำมร่วมมือในกำรตอบกลับ
จำกผู้ประกอบกำรปรำกฏจ�ำนวน ดังรูปที่ 1 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทในหลำกหลำย
อุตสำหกรรม ทั้งอุตสำหกรรมบันเทิง อุตสำหกรรมภำพยนตร์ โทรทัศน์ กำรศึกษำ 
สื่อสิ่งพิมพ์เฉพำะที่เป็นแอนิเมชัน เกม และคำแรคเตอร์ ประกอบกับอุตสำหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ถูกขับเคลื่อนจำกปัจจัยกระแสนิยม ควำมสนใจ และพฤติกรรมของ 
ผู ้บริโภค ตลอดจนกำรพัฒนำของเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้มีนัยส�ำคัญในกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง 

การส�ารวจมลูค่าตลาด
ดจิิทลัคอนเทนต์และบิก๊ดาต้า ปี 2561-2562
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รวมการสัมภาษณ์

การเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของการสำารวจ ปี 2561-2562
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แบบสอบถาม
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(หน่วย : ราย)

6

สมาคม 

รูปที่ 1 : การเก็บข้อมูลในการส�ารวจ ปี 2561-2562 จ�าแนกตามสาขาต่างๆ

กำรส�ำรวจอตุสำหกรรมดิจิทลัคอนเทนต์ได้ศึกษำระบบนเิวศ และห่วงโซ่อปุทำน 
อุตสำหกรรมแอนิเมชันในประเทศไทยแบ่งผู้ประกอบกำรได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
เจ ้ำของกรรมสิทธิ์  ผู ้รับจ้ำงผลิต และผู ้จัดจ�ำหน่ำย/ผู ้น�ำเข ้ำ/ผู ้ซื้อลิขสิทธิ์  
โดยผู้ประกอบกำรจะต้องอำศัยทรัพยำกรกำรผลิตที่ส�ำคัญ คือ บุคลกร เงินทุน และ 
อุปกรณ์กำรผลิต ได้แก่ ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในกำรส�ำรวจได้ท�ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบนิเวศ (Ecosystem) และ 
ห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ของอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย
n แอนิเมชัน ในกำรส�ำรวจได้น�ำรูปแบบกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบนิเวศ  

(Ecosystem) และห่วงโซ่มลูค่ำ (Value Chain) มำจำกกำรส�ำรวจของปีท่ีผ่ำนมำ 
เพื่อใช้ในกำรส�ำรวจในครั้งนี้ ซึ่งระบบนิเวศของแอนิเมชันมีองค์ประกอบต่ำงๆ  
ดังรูปที่ 2 ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่ำของแอนิเมชันม ี
องค์ประกอบและผูป้ระกอบกำรในกำรด�ำเนินธรุกิจดงัรปูที ่3 ห่วงโซ่มลูค่ำ (Value 
Chain) ของแอนิเมชัน
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รูปที่ 2 ระบบนิเวศ (Ecosystem)  ของแอนิเมชัน 

รูปที่ 3 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของแอนิเมชัน
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n เกม ในกำรส�ำรวจได้น�ำรปูแบบกำรศึกษำและวเิครำะห์ระบบนเิวศ (Ecosystem) 
และห่วงโซ่มลูค่ำ (Value chain) มำจำกกำรส�ำรวจของปีทีผ่่ำนมำ เพือ่ใช้ในกำร
ส�ำรวจในคร้ังนี ้ซึง่ระบบนเิวศของเกมมอีงค์ประกอบต่ำงๆ ดงัรปูที ่4 ระบบนิเวศ 
(Ecosystem) และห่วงโซ่มลูค่ำของเกมมีองค์ประกอบและผูป้ระกอบกำรในกำร
ด�ำเนินธุรกิจดังรูปที่ 5 ห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ของเกม

รูปที่ 4 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของเกม  

รูปที่ 5 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของเกม

GAME INDUSTRY VALUE CHAIN  
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n คาแรคเตอร์ ในกำรส�ำรวจได้น�ำรูปแบบกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบนิเวศ 
(Ecosystem) และห่วงโซ่มลูค่ำ (Value chain) มำจำกกำรส�ำรวจของปีทีผ่่ำนมำ  
เพื่อใช้ในกำรส�ำรวจในครั้งนี้ ซึ่งระบบนิเวศของคำแรคเตอร์มีองค์ประกอบต่ำงๆ  
ดังรูปที่ 6 ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่ำของคำแรคเตอร์มี 
องค์ประกอบและผู้ประกอบกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจดังรูปท่ี 7 ห่วงโซ่มูลค่ำ 
(Value Chain) ของคำแรคเตอร์

รูปที่ 6 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของคาแรคเตอร์
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กำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561-2562 ได้ท�ำกำรส�ำรวจมูลค่ำ
กำรบริโภคและมูลค่ำกำรผลิต ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกับกำรส�ำรวจหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
มลูค่ำกำรบริโภคดจิทิลัคอนเทนต์ประมำณกำรโดยน�ำตวัเลขมลูค่ำกำรน�ำเข้ำจำกต่ำง
ประเทศรวมกบัตวัเลขกำรผลติเพือ่ใช้ในประเทศ และมลูค่ำกำรผลติประมำณกำรโดย
น�ำตวัเลขมูลค่ำกำรผลติเพือ่ใช้ในประเทศรวมกบัตัวเลขกำรส่งออกเพือ่ให้ได้มลูค่ำกำร
ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ภำยในประเทศ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 การแบ่งประเภทมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์

น�าเข้าเพื่อบริโภค ส่งออกผลิตเพื่อใช้
ในประเทศ

ที่มำ: TDRI, IDC

Non-market

รูปที่ 7 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของคาแรคเตอร์
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ผลกำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดรวมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561 มีมูลค่ำตลำดรวม 
27,873 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 11.31 และปี 2562 มีมูลค่ำ 31,080 ล้ำนบำท 
เติบโตร้อยละ 11.51 ขณะที่บิ๊กดำต้ำ ปี 2561 มีมูลค่ำ 12,130 ล้ำนบำท เติบโต 
ร้อยละ 2.46 และในปี 2562 มีมูลค่ำ 13,177 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 8.64  

 ปัจจัยที่ท�ำให้ตลำดดิจิทัลคอนเทนต์โดยรวมเติบโตสูง คือ สำขำเกมมีกำร 
ขยำยตัวอย่ำงมำก เป็นเพรำะพฤติกรรมคนในปัจจุบันนิยมเล่นเกม ท�ำให้อตุสำหกรรม
มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้ธรุกจิจ�ำนวนหนึ่งึใช้เกมในกำรดงึดดูลกูค้ำ ในขณะ
เดยีวกนัสมำร์ทโฟนทีม่รีำคำถกูลงสวนทำงกับประสทิธภิำพทีส่งูข้ึนเป็นปัจจยัในกำร
ขยำยฐำนผู้เล่นเกมให้มีจ�ำนวนมำกขึ้นด้วย

ในกำรประเมินมูลค่ำตลำดดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561-2562 ได้ด�ำเนินกำร
วิเครำะห์มูลค่ำตลำด จ�ำแนกตำมประเภท ดังนี้

1. มูลค่าตลาด จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต
n สาขาแอนิเมชัน จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต

  เมือ่พิจำรณำมลูค่ำกำรบรโิภคในภำพรวมของตลำดแอนเิมชนั ปี 2561-2562 
โดยมีกำรหดตัวลงทั้งสองปีคือ ร้อยละ 6.66 และ 9.44 ซึ่งมีมูลค่ำ 2,213 ล้ำนบำท 
และ 2,004 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (ดังรปูที ่3) โดยพบว่ำปัจจยัจำกสภำวะทำงเศรษฐกจิ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรบริโภค เนื่องจำกแอนิเมชันใน 
ภำพรวมเป็นผลติภณัฑ์และบริกำรด้ำนควำมบนัเทงิ กำรจบัจ่ำยใช้สอยจงึเป็นตวัเลอืก 
อันดบัท้ำยๆ ในขณะเดยีวกนั Technology Disruption ท่ีเกดิขึน้ท�ำให้ถึงยคุอวสำน
ของ VCD ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำภำพยนตร์ในรูปแบบ VCD และ DVD ตกลงอย่ำง

ผลการส�ารวจตลาดดจิทิลัคอนเทนต์
และบ๊ิกดาต้า ปี 2561-2562
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ฮวบฮำบ เปลี่ยนไปเป็น VOD (Video on Demand) ผ่ำนออนไลน์ ซึ่งบำงส่วนไม่อำจ
เก็บมูลค่ำได้เนื่องจำกมีกำรซื้อตรงจำกต่ำงประเทศ

ด้ำนมูลค่ำกำรผลติในปี 2561 ทีห่ดตวัลงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ 
มปัีจจยัจำกกำรผลติเพือ่ใช้หรอืท�ำตลำดภำยในประเทศหดตวัลง ทัง้นีเ้ป็นเพรำะสภำวะ
ทำงเศรษฐกิจท�ำให้ควำมต้องกำรของตลำด (ดีมำนด์) ลดลง ผู้ผลิตจึงจ�ำเป็นต้องลด
กำรผลิตลงเป็นเงำตำมตัว แต่อย่ำงไรก็ตำมสวนทำงกับกำรผลิตเพื่อส่งออกท่ีมีอัตรำ
กำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 7 และเป็นตลำดเดียวที่มีอัตรำกำรเติบโตในช่วงสองปีดังกล่ำว 
ส่วนมลูค่ำผลติในปี 2562 นัน้หดตัวลงต่อเนือ่งจำกปีก่อนหน้ำ มำจำกปัจจัยสภำวะทำง
เศรษฐกิจเช่นกัน ประกอบกับเป็นช่วงที่กำรส่งออกก็ลดลง ท้ังนี้เนื่องจำกกำรรับงำน
จำกต่ำงประเทศในบำงโครงกำรมีขนำดใหญ่ต้องท�ำต่อเนื่อง 1-3 ปี เม่ือจบโครงกำร 
จึงเป็นช่วงรอยต่อก่อนที่จะได้โครงกำรใหม่เข้ำมำ ซึ่งในช่วงปี 2562 ผู้ประกอบกำร
หลำยรำยอยู่ในช่วงรอยต่อดังกล่ำว

มูลค่าตลาดแอนิเมชัน ปี 2560-2562 

นำาเข้า

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

224

196 -12.50% -6.05% +7% -1.61%

ผลิตใช้ในประเทศ

  2,147  

 2,017

ส่งออก มูลค่ารวม

 1,428  3,799

 1,525 3,738

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2561

 2,371  2,004 

 3,333 

มูลค่าบริโภค

มูลค่าผลิต

 2,213 

3,575  3,542

161 -17.86% -8.63% -2.30% -6.53% 1,843  1,490  3,494ปี 2562

-9.44% อัตราการเติบโต มูลค่าบริโภค (%) -6.66% 

-5.90% อัตราการเติบโต มูลค่าผลิต (%) -0.92% 

รูปที่ 9 ตลาดแอนิเมชัน จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต
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n สาขาเกม จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต
ตลำดเกมในประเทศไทยยงัคงถกูขบัเคลือ่นด้วยกำรบรโิภคเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็น

ปกติต่อเน่ืองกนัมำหลำยปี โดยมลูค่ำกำรบริโภค ปี 2561-2562 ในภำพรวมของตลำด
เกมเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่ำมีอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 13.66 และ 16.23  
โดยมีมูลค่ำ 21,464 ล้ำนบำท และ 24,947 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ส่วนที่เติบโตนั้น 
เป็นกำรน�ำเข้ำซึง่มมีลูค่ำสงูกว่ำด้ำนอืน่ๆ โดยกำรเตบิโตในช่วงสองปีดงักล่ำวเกดิจำก 
ปัจจัยกำรออกเกมใหม่ของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภค 
เป็นอย่ำงดี ขณะที่กำรผลิตใช้ในประเทศหดตัวลง ส่งผลให้ฉุดรั้งมูลค่ำกำรบริโภค 
ในภำพรวมลงบำงส่วน แต่อย่ำงไรก็ตำมในภำพรวมของมูลค่ำกำรบริโภคเกมยังคงมี
อัตรำกำรเติบโตเป็นปกติของตลำดเกมที่ในแต่ละปีมักมีกำรเติบโตเฉลี่ยรำวร้อยละ 
15-20 ดังรูปที่ 10

ด้ำนมูลค่ำกำรผลิตในปี 2561-2562 มีอัตรกำรเติบโตร้อยละ 2.23 และ 2.04  
ด้วยมูลค่ำ 735 ล้ำนบำท และ 750 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยเติบโตจำกกำรส่งออก  

มูลค่าตลาดเกม ปี 2560-2562 

นำาเข้า

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

 18,562 

 21,203 +14.23% -18.94% +19% +13.78%

ผลิตใช้ในประเทศ

 322

261

ส่งออก มูลค่ารวม

 397  19,281

 474  21,938

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2561

 18,884  24,947 

 750 

มูลค่าบริโภค

มูลค่าผลิต

 21,464 

 719  735 

 24,690 +16.45% -1.53% +4.01% +15.96%  257   493  25,440ปี 2562

 +16.23% อัตราการเติบโต มูลค่าบริโภค (%)  +13.66% 

+2.04% อัตราการเติบโต มูลค่าผลิต (%) +2.23% 

รูปที่ 10 ตลาดเกม จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต
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ปัจจยัทีข่บัเคลือ่นกำรส่งออกเกมของผูป้ระกอบกำรไทย คอื ผู้พฒันำเกมไทยมผีลงำน 
ด้ำนเกมสยองขวัญเป็นที่ยอมรับในต่ำงประเทศ

n สาขาคาแรคเตอร์ จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต
เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตด้ำนมูลค่ำกำรบริโภค ปี 2561 ในภำพรวม 

เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ำ มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.99 ด้วยมูลค่ำ 
2,167 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเปิดตัวภำพยนตร์ใหม่จำกค่ำย Walt Disney ถึง  
2 เรื่อง ท�ำให้มีกำรจับจ่ำยใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์จำกภำพยนตร์ ประกอบกับ
กระแสกำรซือ้ LINE Sticker ยงัคงมกี�ำลงัซือ้ต่อเน่ืองมำจำกปีก่อน แต่เม่ือมำถึงปี 2562  
กำรซื้อ LINE Sticker หดตัวลงอย่ำงมำก ท�ำให้มูลค่ำกำรบริโภคในภำพรวมลดลง 
ร้อยละ 2.22 โดยมีมูลค่ำ 2,119 ล้ำนบำท

ในขณะที่มูลค่ำกำรผลิตปี 2561 มีอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 ด้วย
มูลค่ำ 534 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรส่งออกในช่วงปีนั้นเติบโตขึ้น หำกแต่ในปี 2562 

รูปที่ 11 ตลาดคาแรคเตอร์ จ�าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต

มูลค่าตลาดคาแรคเตอร์ ปี 2560-2562

นำาเข้า

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

 1,468 

1,663

ผลิตใช้ในประเทศ

467

 504 

ส่งออก มูลค่ารวม

 25  1,960 

 30  2,197 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2561

 1,935  2,119 

 483

มูลค่าบริโภค

มูลค่าผลิต

 2,167

492 534

 1,663  456  27  2,146ปี 2562

-2.22% อัตราการเติบโต มูลค่าบริโภค (%)  +11.99% 

-9.55% อัตราการเติบโต มูลค่าผลิต (%) +8.54% 

+13.28% +7.92% +20% +12.09%

0% -9.52% -10% -2.32%
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มลูค่ำกำรบริโภคกลบัหดตัวลงร้อยละ 9.55 มมีลูค่ำ 483 ล้ำนบำท เป็นไปตำมสภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวม ท�ำให้กำรบริโภคสินค้ำฟุ่มเฟือยหดตัวลง 

n สาขาบิ๊กดาต้า จ�าแนกตามประเภท 
ตลำดบิ๊กดำต้ำมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ผลส�ำรวจ 

ปี 2561 พบว่ำมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 2.46 ด้วยมูลค่ำรวม 12,130 ล้ำนบำท และ
ปี 2562 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.64 ด้วยมูลค่ำรวม 13,177 ล้ำนบำท ดังตำรำง
ที่ 1 เนื่องจำกปัจจุบันข้อมูลมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรบริหำร
ประเทศ เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และคำดกำณ์ในเรื่องต่ำงๆ ท�ำให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 
และกำรบริหำรประเทศจัดท�ำโครงกำรบิ๊กดำต้ำเพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560จำาแนกตามประเภท ปี 2561 ปี 2562เติบโตปี 61

 1,511 

 3,866 

 6,462 

 11,839 

Hardware

Software

Service

มูลค่ารวม

 1,655 

 3,766 

 6,708 

 12,129 

 1,786 

 4,147 

 7,244 

 13,177 

+9.53%

-2.59%

+3.81%

+2.45%

+7.92%

+10.12%

+7.99%

+8.64%

มูลค่าตลาดบิ๊กดาต้า ปี 2561-2562

เติบโตปี 62

ตารางที่ 1 มูลค่าตลาดบิ๊กดาต้า ปี 2561-2562

2.  มูลค่าตลาด จ�าแนกตามลักษณะธุรกิจ
จำกกำรส�ำรวจตลำดดิจทิลัคอนเทนต์ในภำพรวม จ�ำแนกตำมลกัษณะธรุกจิ พบว่ำ  

มูลค่ำของธุรกิจประเภทผู้จัดจ�ำหน่ำย ผู้น�ำเข้ำ และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ เป็นกลจักรส�ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนตลำด โดยถือครองสัดส่วนมูลค่ำที่มำกท่ีสุด และมีแนวโน้มเติบโต 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2561-2562 โดยเฉพำะตลำดเกมมีอัตรำกำรเติบโต 
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ร้อยละ 14.23 และ 16.45 ด้วยมูลค่ำ 21,355 ล้ำนบำท และ 24,868 ล้ำนบำท  
ตำมล�ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมตลำดแอนิเมชันด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย กำรน�ำเข้ำ และกำร 
ดูแลลิขสิทธิ์ ปี 2561-2562 หดตัวลง ในขณะที่คำแรคเตอร์มีอัตรำกำรเติบโต 
เฉพำะในปี 2561 ด้วยมูลค่ำ 2,034 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 13.31 ส่วนปี 2562 นั้น
แทบไม่มีกำรเติบโต  ดังตำรำงที่ 2   

เมื่อพิจำรณำปัจจัยด้ำนกำรเติบโต จ�ำแนกตำมลักษณะธุรกิจ พบว่ำแอนิเมชัน  
ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจประเภทกำรรับจ้ำงผลิต โดยในปี 2561-2562 มีอัตรำกำร 
เติบโตร้อยละ 6.45 และลดลง 2.30 ด้วยมูลค่ำ 2,178 ล้ำนบำท และ 2,128  
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เน่ืองจำกผูป้ระกอบไทยมฝีีมือทีไ่ด้รับกำรยอมรบัจำกต่ำงประเทศ 
ท�ำให้มีงำนต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันบำงช่วงจะมีกำรเติบโตลดลงเป็นเพรำะช่วง
รอยต่อของกำรจบงำนโครงกำรเดิมก่อนที่จะเริ่มได้งำนโครงกำรใหม่

3. คาดการณ์อตุสาหกรรมดจิิทลัคอนเทนต์และบิก๊ดาต้า ปี 2563–2565
จำกกำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2563-2565 พบว่ำภำพรวม 

มีมูลค่ำ 34,229 ล้ำนบำท 39,376 ล้ำนบำท และ 45,094 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  

ตารางที่ 2 มูลค่าตลาด จ�าแนกตามลักษณะธุรกิจ

มูลค่าตลาดแอนิเมชัน

Animation

มูลค่าตลาดเกม

Game

มูลค่าตลาดคาแรคเตอร์

Character

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561

มูลค่าอุตสหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ จำาแนกตามลักษณะธุรกิจ ปี 2561-2562
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าอุตสาหกรรมจำาแนกตามลักษณะธุรกิจ

 86 

 2,046 

 1,667 

 3,799 

ผู้ผลิตท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง

 อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

ผู้รับจ้างผลิต

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

ผู้จัดจำาหน่าย ผู้นำาเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธ์ิ

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

รวม

 328 

 258 

 18,695 

 19,281 

 338 

 +3.05% 

 245 

-5.04% 

 21,355 

 +14.23% 

 21,938 

 352 

 +4.14% 

 220 

-10.20%

 24,868 

 +16.45% 

 25,440 

 78 

 87 

 1,795 

 1,960 

 79 

 +1.28% 

 84 

-3.45% 

 2,034 

 +13.31% 

 2,197 

 44 

-44.30% 

69 

-17.86% 

 2,033 

-0.05% 

 2,146 

 105  

+22.09% 

 2,178 

 +6.45% 

 1,455 

-12.72% 

 3,738 

 169 

 +60.95% 

 2,128 

-2.30% 

 1,197 

-17.73%

 3,494 
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เมื่อจ�ำแนกตำมสำขำต่ำงๆ พบว่ำเกมมีมูลค่ำสูงที่สุด รองลงมำคือ อุตสำหกรรม 
แอนิเมชัน และอุตสำหกรรมคำแรคเตอร์ โดยตลำดเกมมีมูลค่ำสูงถึง 29,029  
ล้ำนบำท ในปี 2563 จำกกำรเติบโตร้อยละ 14.1 คำดว่ำมีมูลค่ำ 33,696 ล้ำนบำท 
ในปี 2564 ด้วยกำรเติบโตร้อยละ 16.1 และมีมูลค่ำรำว 38,959 ล้ำนบำท หรือ 
เติบโตร้อยละ 15.6 ในปี 2565

คำดกำรณ์ตลำดแอนิเมชัน และคำแรคเตอร์ ในปี 2563 จะมีกำรหดตัวลง  
ด้วยปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่ถดถอยลง แต่จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 และปี 2565  
ดังตำรำงที่ 3 

ตลำดบิ๊กดำต้ำ ปี 2563-2565 มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 13.2, 13.2 และ 10  
ด้วยมูลค่ำ 14,910 ล้ำนบำท 16,871 ล้ำนบำท และ 18,558 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ  
โดยปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู ่ยุคกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเต็มรูปแบบ  
ทั้งภำครัฐและเอกชนทุกภำคส่วน ตลอดจนสังคมทั่วไปเล็งเห็นประโยชน์จำกกำรใช้
ข้อมูลที่จะท�ำให้ทุกอย่ำงถูกพัฒนำให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ซ่ึงกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จะต้องเร่ิมต้นจำกกำรจดัเกบ็ข้อมลูจ�ำนวนมำกหรอืบิก๊ดำต้ำ ทัง้นีเ้มด็เงนิในกำรลงทนุ

ปี 2562ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้าจำาแนกตามสาขา ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
เติบโต

ปี 2565

ประมาณการมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า ปี 2563-2565 
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์

    แอนิเมชัน

    เกม

    คาแรคเตอร์

มูลค่าตลาดบิ๊กดาต้า

รวมมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า

เติบโต
ปี 2563

เติบโต
ปี 2564

ตารางที่ 3  คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในภาพรวมตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ 
  และบิ๊กดาต้า ปี 2563-2565

31,080

3,494

25,440

2,146

13,177

44,257

34,229

3,177

29,029

2,023

14,910

49,139

39,376

3,206

33,696

2,474

16,871

56,247

45,094

3,341

38,959

2,794

18,558

63,652

+14.5%

+4.2%

+15.6%

+12.9%

+10%

+13.2%

+10.1%

-9.1%

+14.1%

-5.8%

+13.2%

+11%

+15%

+0.9%

+16.1%

+22.3%

+13.2%

+14.5%
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อำจไม่สูงมำกนักในแต่ละโครงกำร เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเลือกบริกำรเช่ำใช้ 
ซึ่งตัดสินใจได้ง่ำย

4.  ผลการส�ารวจบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า 
 ปี 2561–2562

จำกกำรส�ำรวจบุคลำกรด้ำนดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2561 พบว่ำมีจ�ำนวน 
บุคลำกรรวม 5,708 คน มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ในขณะที่ปี 2562 มีจ�ำนวน 
5,021 คน ลดลงร้อยละ 12.04 โดยบุคลำกรส่วนใหญ่อยู่ในสำขำเกมและแอนิเมชัน  
ในขณะที่บุคลำกรในสำขำคำแรคเตอร์มีอยู่เป็นจ�ำนวนน้อย ทั้งนี้สอดคล้องกับ 
มูลค่ำตลำดคำแรคเตอร์ที่มีน้อยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสำขำอื่นๆ ดังรูปที่ 12

จำกกำรส�ำรวจบุคลำกรด้ำนบิ๊กดำต้ำ ปี 2561 พบว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกรรวม 
23,854 คน มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.10 ในขณะที่ปี 2562 มีจ�ำนวน 18,509 คน 
ลดลงร้อยละ 22.41 โดยบุคลำกรส่วนใหญ่อยู่ในส่วนท่ีปรึกษำและกำรวำงระบบ  
(Consultant/SI) รองลงมำอยู่ในด้ำนผู้ท่ีมีทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นของตนเอง  
(IP Owner) ดังรูปที่ 13 

(หน่วย:คน)
บุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในสาขาต่างๆ ปี 2560-2562

ปี 2560 2,314

ปี 2561  2,033 

ปี 2562  2,249 

แอนิเมชัน 
(Animation)

2,440

 2,359 

 1,947 

เกม 
(Game)

825

 1,316 

 825 

คาแรคเตอร์ 
(Character)

5,579

 5,708 

 5,021 

รวมทั้งหมด

-12.14% -3.32%

-17.47%

+59.52%

-37.31%

+2.31%

-12.04%+10.62%

รูปที่ 12  บุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในสาขาต่างๆ ปี 2561-2562
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5.  ผลการส�ารวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 ดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดาต้า

จำกกำรส�ำรวจกำรผลิตบัณฑิตในสำขำที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์และ 
บิ๊กดำต้ำ ใช้ฐำนข้อมูลจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) พบว่ำจ�ำนวนนักศึกษำรับเข้ำเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนนักศึกษำที่จบกำร
ศึกษำมีจ�ำนวนน้อยลงอย่ำงมำก ซึ่งปรำกฏกำรณ์เช่นน้ีเป็นต่อเนื่องในช่วงหลำยปีท่ี
ผ่ำนมำ โดยจ�ำนวนนักศึกษำรับเข้ำมีก�ำหนดจบกำรศึกษำตำมเกณฑ์ใน 4 ปีต่อมำ  
ปัจจยัทีท่�ำให้เป็นเช่นนัน้คอื นกัศกึษำบำงส่วนย้ำยไปเรยีนสำขำวชิำอืน่ และบำงส่วน 
ไม่จบตำมเกณฑ์ ซ่ึงอำจจบในปีที่ 5 หรือ 6 เป็นต้น ข้อมูลดังรูปท่ี 14-15 โดย 
บัณฑิตในสำขำที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2561-2562 ท่ีจบกำรศึกษำ 
มีจ�ำนวน 14,351 คน และ 12,158 คน ตำมล�ำดับ ส่วนบัณฑิตในสำขำที่เกี่ยวข้อง
กับบิ๊กดำต้ำในปี 2561-2562 ที่จบกำรศึกษำมีจ�ำนวน 12,192 คน และ 9,736 คน 
ตำมล�ำดับ

+44.44%

-37.20%

(หน่วย:คน)
จำานวนบุคลากรด้านบิ๊กดาต้า และจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2560-2562 

ปี 2560  5,232 

ปี 2561  7,557 

ปี 2562 4,746 

IP Owner

 1,539  11,286 

 2,323  13,974 

1,645 12,118 

Distributor Consultant/SI

 18,057 

 23,854 

 18,509 

รวม

+50.94%

-29.19%

+23.82%

-13.28%

+32.10%

-22.41%

รูปที่ 13  บุคลากรด้านบิ๊กดาต้าในสาขาต่างๆ ปี 2561-2562
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758

927

969

889

  1442

  1445 

2,132  
2,032   

  783 

  854 

2,599 
3,448 

 586

450

 701 
 910  

924

652

 495 
 521 

  912    

1,333  

  762   
1,045 

 468

491

 483 
 430 

 86

 304 

 428
 488 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้ารับเข้า รับเข้า จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา 

  วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 ดิจิทัล  วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

 โฆษณามัลติมีเดีย 
แอนิเมชัน เกม

รวมท้ังหมด

(หน่วย:คน)

 8,760 

 7,576 

  7,113  
 6,439 

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

  5,451 

  4,878  

  4,674   
4,311 

  2,811 

  2,856 

  2,827    
3,728 

  4,954 

  6,511 

 6,174    
4,798  

  3,318  

  3,946 

  3,543    
2,661  

  1,496 

 2,111 

 1,992    
1,847 

 20,757 

 18,711 

 20,541 
21,389 

 11,992 

 15,623 

 14,351  
12,158 

จำานวนนักศึกษาด้านดิจิทัลคอนเทนต์รับเข้าและจบการศึกษาจำาแนกตามสาขา ปี 2559-2562

ปีการศึกษา

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รับเข้า  จบการศึกษา 
(หน่วย:คน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

 17,608 

 15,760 

 15,429 
 16,056 

 10,236 

 13,059 

 12,192 
9,736 

จำานวนนักศึกษาด้านบิ๊กดาต้ารับเข้าและจบการศึกษา ปี 2559-2562

จำานวนบัณฑิต ปี 2562 จำาแนกตามสาขาต่างๆ

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

2,661 1,847 4,798 430

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รูปที่ 14 จ�านวนนักศึกษาด้านดิจิทัลคอนเทนต์ รับเข้าและจบการศึกษา ปี 2559-2562

รูปที่ 15 จ�านวนนักศึกษาด้านบิ๊กดาต้า รับเข้าและจบการศึกษา ปี 2559-2562
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จำกกำรส�ำรวจและศึกษำข้อมูลมูลค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และ 
บิก๊ดำต้ำ ปี 2561-2562 พบประเด็นส�ำคัญทัง้ปัจจัยบวก ปัจจยัลบ และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้

ปัจจัยบวก 
แอนิเมชัน: 
n แพลตฟอร์มออนไลน์ ท�ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงคอนเทนต์ได้ง่ำย และหลำกหลำย 

ตัวอย่ำงเช่น คนทั่วโลกสำมำรถเลือกชมภำพยนตร์ได้ผ่ำน Internet Streaming 
จำกผู้ให้บริกำร  Netflix เป็นต้น

n คนไทยจ�ำนวนหนึ่งมีฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับโลก หำกมีนโยบำยที่เอื้ออ�ำนวย
จะสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแอนิเมชันไทยให้เติบโต และมีผลงำน
ในนำมของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก แทนที่จะเป็นเพียงผู้รับจ้ำง
ผลิตเช่นปัจจุบัน

สรปุและข้อเสนอแนะ
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เกม: 
n กำรมำของเกมบนคลำวด์เป็นแนวโน้มในอนำคตที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เล่น
n ตลำดเกมทั่วโลกเติบโตตำมกำรพัฒนำสมำร์ทโฟนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ท�ำให้

เกิดกำรขยำยฐำนผู้เล่นเกม
n พฤตกิรรมคนในปัจจุบนันิยมเล่นเกม ท�ำให้อตุสำหกรรมมกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง 

และธุรกิจจ�ำนวนหนึ่ึงใช้เกมในกำรดึงดูดลูกค้ำ

คาแรคเตอร:์
n หลำยประเทศมนีโยบำยกระตุ้นกำรพฒันำคำแรคเตอร์ และโปรโมตให้เป็นทีรู่จ้กั

ในต่ำงประเทศ ตัวอย่ำงเช่น ประเทศญ่ีปุน่ หำกน�ำแนวทำงดงักล่ำวมำประยกุต์ใช้
กับประเทศไทยจะเกิดผลดีต่อตลำด 

n มีแนวโน้มว่ำแบรนด์สินค้ำต่ำงๆ จะมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรสร้ำงคำแรคเตอร์ของ
แบรนด์ตนเองมำกขึ้น 

บิ๊กดาต้า:
n กระแส Digital Transformation ท�ำให้เกิดโครงกำรบ๊ิกดำต้ำ มีกำรปรับ

กระบวนกำรท�ำงำนและน�ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์อย่ำงมำก 
n ข้อมูลมีควำมส�ำคัญยิ่งยวดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำรบริหำรประเทศ  

เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และคำดกำณ์ในเรื่องต่ำงๆ 

ปัจจัยลบ 
แอนิเมชัน: 
n บุคลำกรจบใหม่ไม่พร้อมที่จะท�ำงำน และเมื่อมีประสบกำรณ์ควำมรู้มักลำออก
n  กำรบริโภคที่เติบโตขึ้นนั้นเป็นกำรจ่ำยเงินออกนอกประเทศ ตลอดจนต้นทุนใน

กำรด�ำเนินธุรกิจค่อนข้ำงสูง เช่น ค่ำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรท�ำงำน เป็นต้น
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เกม: 
n ขำดแคลนบคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์สงู ขำดทกัษะกำรร้อยเรียงให้เกิดควำมสนกุ 

และขำดทักษะด้ำนกำรบริหำรและกำรคิดในมุมธุรกิจ

คาแรคเตอร์:
n ไม่มีสำขำวิชำด้ำนคำแรคเตอร์โดยตรง ท�ำให้ผู้เรียนต้องเก็บเกี่ยวควำมรู้เอง 
n  กำรไม่ได้ไปร่วมงำนแฟร์ในต่ำงประเทศ ท�ำให้ผูป้ระกอบกำรไทยเสยีโอกำสขยำย

ตลำด 
n  ขำดเงินทุนเพื่อโปรโมตให้คำแรคเตอร์เป็นที่รู้จักจดจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง
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บิ๊กดาต้า: 
n เทคโนโลยีในกำรใช้งำนทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องพึ่งพำต่ำงประเทศ ท�ำให้

ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของต่ำงประเทศ

ข้อเสนอแนะ
แอนิเมชัน:
n ควรสร้ำงโอกำสให้เกิด Business Matching และท�ำให้เป็นท่ีรู้จักในตลำด 

ต่ำงประเทศ สนับสนุนอุตสำหกรรมให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน และรัฐควรเปิดให ้
ชำวต่ำงชำติตั้งสตูดิโอในประเทศเพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้

เกม:
n สร้ำงโอกำสให้นักพัฒนำไทยเข้ำถึงประสบกำรณ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก 

สร้ำงควำมตระหนักรู้ต่อนักลงทุนว่ำเกมคือTech Startup รวมทั้งภำครัฐควร 
ส่งเสริมอตุสำหกรรมเกมอย่ำงจรงิจัง และควรมนีโยบำย Tax Incentive เพือ่จงูใจ 
ต่ำงชำติ

คาแรคเตอร์: 
n ภำครฐัควรให้กำรสนับสนุนแบบบรูณำกำรและต่อเนือ่งระยะยำว และควรกระตุน้

ตลำดคำแรคเตอร์ให้เป็นที่ยอมรับมำกขึ้น รวมทั้งควรมีกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ให้กำรสนับสนุนต่อผู้ประกอบกำร

บิ๊กดาต้า:
n  รัฐควรส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีในภำพรวมของประเทศอย่ำงจริงจัง  

และวำงโรดแมปให้ชัดเจน และควรมีนโยบำยสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีของ 
คนไทย
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ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ท�ำให้ 
โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก แทบทุกอุตสำหกรรมต้องปรับตัวตำมเพื่อให้กำรด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนกำรด�ำเนินชีวิตก้ำวตำมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซ่ึงเทคโนโลยี
อุบัติใหม่ที่มีผลต่ออุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และบิ๊กดำต้ำ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ   
5G, AR/VR  และ Platform Online
1. 5G : ด้วยควำมเร็วของโครงข่ำย 5G จะส่งผลบวกต่ออุตสำหกรรมดิจิทัล 

คอนเทนต์ในภำพรวม ทั้งด้ำนแอนิเมชันที่จะท�ำผู้บริโภคเข้ำถึงสื่อหรือภำพยนตร์ได้
รวดเรว็และง่ำยขึน้ น�ำไปสูก่ำรขยำยตวัทำงกำรตลำด ในขณะทีค่ำแรคเตอร์บำงส่วน
จะเติบโตตำมแอนิเมชันที่ได้รับควำมนิยม ส่วนตลำดเกมจะได้เห็นเกมบนคลำวด ์
ได้รับควำมนิยมสูงข้ึน ซึ่งผู้เล่นคนไทยจะค่อยๆ เปล่ียนพฤติกรรมไปเล่มเกมบน 
คลำวด์ตำมกระแสนยิม ตวัอย่ำงผูส้ร้ำงเกมบนคลำวด์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยคอื 
Google ในชื่อเกม Stadia เป็นต้น

2. AR/VR : เป็นอุปกรณ์ที่สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ต่อกำรชมภำพยนตร์และเล่นเกม 
เนื่องจำกมีควำมเสมือนจริง เหมือนเข้ำไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่ำนั้นจริงๆ ท�ำให้

แนวโน้มด้านดจิทิลัคอนเทนต์
และบ๊ิกดาต้า
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เกิดควำมสนุกสนำน ตื่นใจ เร้ำใจกว่ำกำรชมภำพยนตร์หรือเล่นเกมในปัจจุบัน  
รวมทัง้มีแนวโน้มว่ำในอนำคตจะท�ำให้เกดิคอนเทนต์ด้ำนกำรศกึษำท่ีมำในรปูแบบ
แอนิเมชันและเกมต่อไป

3.  Platform Online : นบัจำกน้ีไปพฤติกรรมของผูบ้รโิภคจะขยบัไปสูแ่พลตฟอร์ม
ออนไลน์มำกขึน้ โดยมจุีดเปลีย่นจำกกำรระบำดของ COVID-19 เป็นตวัเร่งทีส่�ำคญั 
ท�ำให้ผู้คนมีกำรชมภำพยนตร์ผ่ำนออนไลน์กันมำกขึ้น โดยเฉพำะกลุ่มที่ไม่เคยชม
ผ่ำนออนไลน์กจ็ะปรบัเปลีย่นพฤติกรรมไปใช้บรกิำรต่ำงๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์
มำกขึ้นเรื่อยๆ

 แนวโน้มเทคโนโลยีทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำวเริ่มเกิดขึ้นแล้ว และจะค่อยๆ ขยำย 
วงกว้ำง มีกำรน�ำไปใช้ในภำคส่วนต่ำงๆ ท�ำให้ประเทศไทยก้ำวสู่โลกดิจิทัลอย่ำง 
เต็มรูปแบบ
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