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จัดการ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของอาณาจักรภาพยนตรในประเทศไทย เพื่อเป4นการ
ผลักดันใหอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนเป4นอุตสาหกรรมดานเศรษฐกิจสรางสรรคชั้นนําในการสราง
คุณค9าทางสังคมของสังคมไทย และสรางมูลค9าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้น
โดยขอบเขตการศึกษา คือศึกษาความเป4นไปไดในศักยภาพที่เอื้อประโยชนต9อการดําเนินอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศไทย เพื่อความชัดเจนในการทําความเขาใจถึงลักษณะของการเขามาถ9ายทําภาพยนตรใน
ประเทศไทย ความตองการของกลุ9มเป;าหมายซึ่งนําไปสู9การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพ
ภูมิศาสตรกายภาพและศักยภาพของประเทศ โดยทําขอมูลเปรียบเทียบอาณาจักรภาพยนตรของประเทศอื่น
จํ า นวน ๗ แห9 ง ไดแก9 อาณาจั กรภาพยนตรในสหรั ฐ อเมริ ก า จี น สหราชอาณาจั ก ร สาธารณรั ฐ เกาหลี
นิวซีแลนด มาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร โดยเนนการศึกษาอาณาจักรภาพยนตรในเอเซียที่อาจเป4นคู9แข9ง
ทางธุรกิจในอนาคตกับประเทศไทย ไดแก9 Digita Media Center สาธารณรัฐเกาหลี, Fusionopolis
สาธารณรัฐสิงคโปร, และ Pinewood Studio Iskandar Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยทําการศึกษาถึง
โครงสรางดานกายภาพ ดานสภาพแวดลอมของการจัดสรางพื้นที่โรงถ9ายภาพยนตร แบบกลางแจงและแบบ
ภายในอาคาร และศึกษาถึงองคประกอบต9างๆ ของอาณาจักรภาพยนตร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
ความสมบูรณ ครบวงจรในกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในระดับสากล รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับจังหวัดและ
สถานที่ถ9ายทําภาพยนตรที่มีศักยภาพในระดับสากลในประเทศไทยจํานวน ๗ แห9ง ไดแก9 ชลบุรี เชียงใหม9
ภูเก็ต กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ปละกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากขอมูลเอกสาร การสัมภาษณ
เชิงลึก และการสนทนากลุ9ม
ผลการศึกษาดานศักยภาพและความพรอมในการเป4นศูนยกลางการถ9ายทําภาพยนตรของประเทศ
พบว9า ประเทศไทยมีความพรอมในดานสถานที่ถ9ายทําทางธรรมชาติ สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการ
ถ9 า ยทํ า แต9 ขาดสตู ดิโ อในการถ9 า ยทํ า มาตรฐานที่ ถ9า ยแบบเก็ บ เสี ย งได ดานทรั พ ยากรบุ ค คลมี ทักษะดาน
ภาพยนตรสูงแต9ทักษะทางภาษาต่ํา ความขัดแยงทางการเมืองมีผลต9อการเขามาถ9ายทํามากกว9าภัยธรรมชาติ
และพบว9 า รั ฐ บาลควรมี ม าตรการสรางแรงจู ง ใจและดานการลดภาษี เพื่ อ ดึ ง ดู ด กองถ9 า ยต9 า งประเทศ
เมื่อศึกษาถึงรูปแบบอาณาจักรภาพยนตรในต9างประเทศและความคิดเห็นจากผูมีส9วนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศ พบว9ามีรูปแบบความเป4นไปได ๓ ประเภท คือ
๑. อาณาจักรภาพยนตรในฐานะสถานที่ท9องเที่ยวและศูนยกลางการเผยแพร9วัฒนธรรมดานภาพยนตร
๒. อาณาจักรภาพยนตรในฐานะของศูนยกลางการผลิตภาพยนตร
๓. อาณาจักรภาพยนตรในฐานะศูนยกลางติดต9อธุรกิจ
ผลการศึกษาดังกล9าวไดส9งผลต9อการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการบริหาร รวมทั้งสถานที่ตั้งที่
เหมาะสม
๑.อาณาจักรภาพยนตรในฐานะสถานที่ทองเที่ยวและศูนยกลางการเผยแพรวัฒนธรรมด#านภาพยนตร
ซึ่งใหความสํา คัญกั บการเป4 นแหล9งท9องเที่ ยว หรือศูนยกลางการจัด แสดงขั้นตอนการผลิตและการถ9 ายทํ า
ภาพยนตร โดยมีองคประกอบคือ ฉากถ9ายทําภาพยนตรทั้งของจริงและจําลอง สวนสนุกหรือเครื่องเล9นที่มี

ความเกี่ยวของกับภาพยนตร อาคารพิพิธภัณฑหรือหองจัดแสดงนิทรรศการ ลานจัดแสดงการถ9ายทํากลางแจง
สถาบันการอบรมดานภาพยนตรและหองฝ^กอบรม โรงภาพยนตรหรือหองฉายภาพยนตร(Theatre/screening
room) พื้นที่รานคา (Retail space) อาคารสํานักงานธุรกิจ (commercial office) โรงแรมและที่พัก (Hotel
and accommodation) ลานจอดรถ (Parking space) โดยควรตั้งอยู9ในเมืองที่เป4นแหล9งท9องเที่ยว
๒.อาณาจักรภาพยนตรในฐานะของศูนยกลางการผลิตภาพยนตร เนนที่การเป4นศูนยกลางการ
ใหบริการดานการผลิตภาพยนตร โดยมีจุดประสงคเพื่อเป4นศูนยกลางในการผลิตภาพยนตร ทั้งในกระบวนการ
เตรียมงาน การถ9ายทํา และกระบวนการหลังการถ9ายทํา โดยจําเป4นตองมีองคประกอบ ดังนี้ สตูดิโอสําหรับ
การถ9ายทําภาพยนตร (Sound stage film studio) โรงเก็บฉาก (Scene shop) สถานที่เก็บอุปกรณไฟและ
อุปกรณสําหรับการถ9ายทํา (Storage for lighting and production equipment) สถานที่ว9างสําหรับสราง
ฉากถ9ายทํากลางแจง (Backlot space) อาคารสํานักงานสําหรับการถ9ายทํา (Production office) หองซอม
การแสดงและหองปฏิบัติการอื่นๆ (Workshops) หองตัดต9อ หองบันทึกเสียง และหองสําหรับกระบวนการ
หลังการถ9ายทํา (Post-production facilities) โรงภาพยนตรหรือหองฉายภาพยนตร( Theatre/screening
room )พื้นที่รานคา (Retail space) อาคารสํานักงานธุรกิจ (commercial office) โดยควรตั้งอยู9ในพื้นที่ที่
สะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ถ9ายทํา
๓. อาณาจักรภาพยนตรในฐานะศูนยกลางติดตอธุรกิจ ประกอบดวย อาคารสํานักงานของบริษัท
ภาพยนตร (Film production office) สํ านักงานของหน9วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ เกี่ย วของ (Film
administration bureau and office ) หองปฏิบัติการอื่น (Workshops) โรงภาพยนตรหรือหองฉาย
ภาพยนตร (Theatre/screening room) พื้นที่รานคา (Retail space) อาคารสํานักงานธุรกิจ (commercial
office) และ ควรตั้งอยู9ในเมืองหลวงของประเทศ
จังหวัดที่มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม จากการศึกษาถึงคงวามเป4นไปได วิเคราะหจุดแข็ง จุดอ9อน โอกาส
และอุปสรรค และการระดมความคิดเห็นพบว9า จังหวัดที่มีความเป4นไปไดในการจัดตั้งอาณาจักรภาพยนตร
ไดแก9 จังหวัดเชียงใหม9 จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต

Abstract
The aim of the research “The Future Image of Movie Town in Thailand: Direction for
Setting Up and Management” is to study the suitable models for movie towns in Thailand
and to push forward the Thai film and video industry to the forefront of Creative Economy
that enhances Thai social values and added values to the economy.
The scope of research is to study the possibility and capacity that would make Thai
film industry successful as well as to identify and effectively response to the international
filming business in setting up movie towns. The study includes the comparison and analysis
of movie towns from seven countries: United States of America, Republic of China, United
Kingdom, Republic of Korea, New Zealand, Malaysia and Republic of Singapore. Special
emphasis of the study is given to the countries in Asia that are likely to be potential
competitors with Thailand, particularly Digital Media Center in South Korea, Fusionopolis in
Singapore and Pinewood Studio Iskandar Malaysia. These locations are analysed in terms of
their physical structure, organization of environment and area of studios both indoor and
outdoor, and the other elements that are part of movie town. Moreover, the study includes
an assessment of 7 provinces in Thailand which are considered suitable for filming:
Chonburi, Chiang Mai, Phuket, Kanchaburi, Rajburi, Prachuabkirikhan and Bangkok based on
literary review, in-depth interviews and focus groups.
According to research findings, Thailand has a competitive advantage in terms of its
locations, facilities, and equipment but it lacks standard sound stage studio and filming crew
with a good command of the English language. Due to the country’s political instability,
Thailand seems to be more at risk of political unrest than natural disasters. The study also
finds that the Thai government needs to have investment incentives and tax exemption
policies to attract international film companies.
Three types to of movie towns examined in the study include:
1. Movie town as tourist attraction and cultural center
2. Movie town as the center for filming
3. Movie town as the business center
The study has revealed the following models and management direction for movie
towns.
1. Movie Town as tourist attraction and cultural center
It emphasizes on the tourism aspect or the process of filmmaking. It has the
following elements : filming backdrop, both real and models, fun fair that relates to movies,
museum or exhibition halls, outdoor filming location, training institutions, theatre or
screening room, retail space, commercial office, hotel and accommodation, parking space. It
should be located in a popular tourist city.
2. Movie town as the center for filming

It emphasizes on filming services and aims to be the center of filmmaking in preproduction, production and post-production phases. It needs to have the following
elements: sound stage film studios, scene shop, storage for lighting and production
equipment, backlot space, production office, workshops, post-production facilities, theatre
or screening room, retail space, commercial office. It should be located in an area that is
easy to be reached.
3. Movie town as the business center
It needs to have film production office, film administration bureau and office,
workshops, theatre or screening room, retail space and commercial office. It should be
located in the capital city.
The SWOT analysis and focus group discussions show that suitable provinces in
Thailand for setting up a movie town are: Chiang Mai, Chonburi, Bangkok and Phuket.

