บทคัดย่ อ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้กาํ หนดโครงการส่ งเสริ มผลักดัน
เมืองพัทยาให้เป็ นเครื อข่ายวัฒนธรรมสร้ างสรรค์โลก เพื%อส่ งเสริ มให้เมืองที% มีความพร้ อมทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ เป็ นเครื อข่ายเมืองวัฒนธรรมของยูเนสโก (UNESCO –United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) ตามปฏิ ญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้ างสรรค์ทาง
วัฒนธรรมอันสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที% ๑๐(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ว่าด้วยยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที%มน%ั คงของประเทศ ซึ% งให้
ความสําคัญเกี%ยวกับการนําภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ%นมาใช้ในการสร้างสรรค์มูลค่าของสิ นค้าและ
การบริ การ โดยรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ% นอย่างเข้มแข็งและสอดรับกับปฏิญญาสากลว่าด้วยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์การ UNESCO ในมาตราที% ๗ ในเรื% องมรดกทางวัฒนธรรมในฐานบ่อเกิด
แห่งการสร้างสรรค์ และมาตราที% ๙ ว่าด้วยเรื% องนโยบายทางวัฒนธรรมในฐานะที%เป็ นตัวกระตุน้ ที%ทาํ ให้เกิด
การสร้างสรรค์
จากการศึ ก ษาเบื[ อ งต้ น พบว่ า “เมื อ งพัท ยา” มี อ งค์ ป ระกอบและศั ก ยภาพทั[ง ในด้ า น
ประวัติศาสตร์ ปั จจัยโครงสร้างพื[นฐาน สิ% งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความพร้อมของชุ มชนในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จ มีการจัดกิ จกรรมเกี%ยวกับการบันเทิงอย่างสมํ%าเสมอ และมีการใช้พทั ยาเป็ นสถานที%
ถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศเป็ นประจําทําให้เมืองพัทยาเป็ นเมืองที%สามารถพัฒนาให้เป็ นเมืองวัฒนธรรม
สร้ างสรรค์ของ UNESCO สาขาภาพยนตร์ และเพื%อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการสมัครเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิ กเครื อข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO พัทยา : เมืองแห่ งภาพยนตร์ การศึกษาวิจยั ใน
ส่ วนของประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ ของเมืองพัทยาซึ% งเป็ นหนึ% งในองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาและ
การส่ งเสริ มพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาเมืองแห่ งภาพยนตร์ ให้
มีความสมบูรณ์ มากขึ[น โดยศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ที%ตอ้ งมี ส%ิ งเชื% อมโยงกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดย
เฉพาะที%เกี%ยวเนื%องกับบริ บทและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ%น
จากเหตุดงั กล่าวจึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ ที%เกี%ยวข้องกับเมืองพัทยา
เช่น การผลิ ต การจัดจําหน่าย การทําธุ รกิจด้านภาพยนตร์ เพื%อใช้เป็ นข้อมูลในการสมัครขอการรับรองจาก
UNESCO ให้เมืองพัทยาเป็ นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์ โดยมีหลักการสําคัญคือ ให้ดาํ รง
ความหลากหลายของมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และส่ งเสริ มให้มีการต่อยอดอย่างรู ้คุณค่าและมูลค่า
อันส่ งผลให้มรดกทางภูมิปัญญาด้านศิ ลปวัฒนธรรมของเมื องพัทยาได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา และมี
ความหลากหลายมากยิ%งขึ[นซึ% งเป็ นไปตามปฏิญญาสากลขององค์การ UNESCO อันจะนําไปสู่ การเผยแพร่
ชื% อ เสี ย งของประเทศ และสร้ า งรายได้ท างเศรษฐกิ จ ที% เ กิ ด จากการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที% ย วที% ย งั% ยื น และ
เสริ มสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาศิลปะกับเครื อข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในประเทศอื%นๆ ต่อไป

ในการศึ กษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ด้านภาพยนตร์ ของเมื องพัทยาได้มีการศึกษาข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี[
๑. ข้อมูลภาพและเสี ยงภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ต่างประเทศที%มีการถ่ายทําในเมืองพัทยา
เนื% องจากยังไม่มีหน่ วยงานใดเก็บรวมรวมข้อมูลภาพยนตร์ ไทยที%ถ่ายทําในเมืองพัทยามาก่อน ทําให้ตอ้ งมี
การศึกษาข้อมูลภาพยนตร์ ไทยที%มีการสร้างและการฉายในประเทศไทยตั[งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ% งมีภาพยนตร์
ไทยเรื% องแรกที%สร้างและฉายในประเทศไทยเรื% อง นางสาวสุ วรรณ มาจนถึงวันที% ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
จํา นวนทั[ง หมด ๔,๒๐๗ เรื% อง และบางส่ ว นของภาพยนตร์ ไ ทยที% ส ร้ า งและฉายในปี พ.ศ.๒๕๕๕
จากภาพยนตร์ ไทยทั[งหมดนี[ ตรวจพบภาพยนตร์ ไ ทยที% มี การถ่ ายทํา ในเมื องพัท ยาจํา นวน ๑๒ เรื% อง ใน
จํานวนนี[ มีภาพยนตร์ ไทยที%สร้ าง กํากับการแสดง และแสดงนํา เป็ นเรื% องสุ ดท้ายของพระเอกยอดนิ ยมของ
ไทย คือ มิตร ชัยบัญชา ในภาพยนตร์ เรื% อง อินทรี ยท์ อง ซึ% งทําให้พระเอกยอดนิ ยมเสี ยชี วิตจากอุ บตั ิเหตุตก
เครื% องบิ นขณะถ่ ายทําภาพยนตร์ เรื% องนี[ ณ บริ เวณหาดดงตาลจอมเที ยน เมื องพัท ยา เมื% อ วันที% ๘ ตุ ล าคม
พ.ศ.๒๕๑๓ นอกจากภาพยนตร์ ไทยเรื% องนี[ ยังมีภาพยนตร์ ไทยที%กาํ กับโดย นายฉลอง ภักดีวิจิตร อีก ๓ เรื% อง
ได้แก่ ภาพยนตร์ ไทยเรื% อง ทองภาค ๑ ทองภาค๒ และทองภาค ๔ มีภาพยนตร์ ไทยที%กาํ กับโดยหม่อมเจ้าทิพย์
ฉัตร ฉัตรชัย ๒ เรื% อง ได้แก่ ภาพยนตร์ ไทยเรื% อง เพลิน และ หากคุ ณรักใครสักคน ภาพยนตร์ ไทยที%กาํ กับโดย
หม่ อ มเจ้า ชาตรี เ ฉลิ ม ยุค ล ๑ เรื% อง คื อ เฮโรอี น ภาพยนตร์ ไทยที% ก าํ กับโดยแดนนี% แปงและอ็ กไซด์ แปง
เรื% อง บางกอกแดนเจอรั ส เพชรฆาตเงี ย บอันตราย ภาพยนตร์ ไ ทยที% ก ํา กับ โดยนายยุ ท ธเลิ ศ สิ ป ปภาค
เรื% อง สายล่อฟ้ า และเรื% อง อีติeมตายแน่ ภาพยนตร์ ที%กาํ กับโดยนายพิศาล อัครเศรณี เรื% อง เพลงสุ ดท้าย และ
เรื% อง She เรื% องรักระหว่างเธอ กํากับโดยนางสาวสรัญญา น้อยไทย
นอกจากภาพยนตร์ ไ ทยเรื% อ งยาวแล้ว ยัง มี ล ะครโทรทัศ น์ ไ ทยที% ถ่ า ยทํา ในพัท ยา ได้ แ ก่
สู ตรเสน่หา และ สวยเริ% ดเชิดโสด
สํ า หรั บ ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศที% ถ่ า ยทํา ในเมื อ งพัท ยา ไม่ มี ก ารเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล จาก
กรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที% ย ว กระทรวงการท่ อ งเที% ย วและกี ฬ ามาก่ อ น มี เ พี ย งข้อ มู ล จํา นวนภาพยนตร์
ต่างประเทศที%มีการถ่ายทําในประเทศไทย ประเทศที%เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ ในประเทศไทย ประเภทของ
ภาพยนตร์ ที%เข้ามาถ่ายทํา และจํานวนเงิ นที%ใช้จ่ายในการถ่ายทําภาพยนตร์ ในประเทศไทยเท่านั[น จากการ
ตรวจค้นข้อมูลพบว่ามีภาพยนตร์ ต่างประเทศที%ถ่ายทําในเมืองพัทยารวม ๙ เรื% อง ส่ วนใหญ่เป็ นภาพยนตร์
อินเดี ย ได้แก่ เรื% อง Golmaal: Fun Unlimited เรื% อง Zindaเรื% องContract เรื% อง Mate Bohu Kari NeiJa
เรื% อง Ready เรื% องBloody Isshq นอกจากนี[ ยงั มีภาพยนตร์ ฮ่องกง ชื% อไทยว่า เร็ วทะลุ นรก ชื% ออังกฤษคื อ
The Legend of Speed ภาพยนตร์ เนเธอร์ แลนด์เรื% อง Simon และภาพยนตร์ สหรัฐอเมริ กาเรื% อง Take Off to
Pattaya
ยัง มี มิ วสิ ค วี ดีโ อจากต่ า งประเทศจํา นวนมากที% ถ่ า ยทํา ในเมื อ งพัท ยา เช่ น มิ วซิ ค วี ดิโ อของ
ประเทศเกาหลีใต้

๒. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผทู ้ ี%อยูใ่ นอาชี พเกี%ยวข้องกับภาพยนตร์ หรื อทายาท เกี%ยวกับภาพยนตร์ ที%
มีการถ่ ายทําในพัทยา จากการติ ดต่อขอสัมภาษณ์ ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ไทยที%ถ่ายทําในเมื องพัทยา มีเพียงคุ ณ
ฉลอง ภักดีวิจิตร ที%สะดวกให้สัมภาษณ์ ทําให้ทราบข้อมูลและประสบการณ์ในการสร้างภาพยนตร์ ไทยในเมือง
พัทยาว่า เมืองพัทยามีขอ้ เด่นในด้านการมีสถานที%กลางแจ้งให้ถ่ายทําภาพยนตร์ ได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น
ฉากทะเล ภูเขา ฉากใต้น[ าํ ฉากในท้องฟ้ า ฉากสถานที%อาคาร ถนนหนทาง ซึ% งค่อนข้างครบถ้วนตามที%บทใน
ภาพนตร์ ตอ้ งการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องสร้างฉากจําลองในโรงถ่ายเพิ%มเติม นอกจากนี[ พทั ยายังมีโรงแรมและ
ที%พกั มาตรฐานหลากหลาย และเพียงพอสําหับกองถ่ายทําภาพยนตร์ ทุกขนาด การก่อสร้ างโรงแรมที%พกั มี
ความสวยงาม สามารถใช้ เ ป็ นฉากในการถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย เมื อ งพัท ยาอยู่ ไ ม่ ไ กลจาก
กรุ งเทพมหานคร มีถนนหนทางมาตรฐานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัยใกล้ๆ กับ
เมืองพัทยายังมีสนามบินอู่ตะเภา ที%สามารถรองรับเครื% องบินขนส่ งขนาดใหญ่ และเครื% องบินโดยสารส่ วนตัว
ทุกขนาด ใช้เป็ นที%จอดของเครื% องบิน และขนส่ งอุปกรณ์ถ่ายทําภาพยนตร์ ที%ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศได้ดี
อี ก ทั[ง ยัง มี ก องทัพ เรื อ หน่ วยนาวิ ก โยธิ น ที% ส ามารถขอเช่ า เครื% อ งบิ น เรื อ อาวุ ธ ยุท ธโธปกรณ์ กํา ลัง พล
หรื อแม้แต่ฐานทัพ ในการเข้าประกอบฉากในการถ่ ายทําภาพยนตร์ ได้อย่างสะดวก เมื องพัทยายังเป็ น
เมื องตากอากาศที% ส วยงาม มี แหล่ งบันเทิ งมากมาย จึ งสามารถใช้เป็ นที% พกั ผ่อนหย่อนใจหลังการถ่ ายทํา
สําหรับดารา นักแสดง และทีมงานสร้างภาพยนตร์ ได้เป็ นอย่างดี
แต่สิ%งที%พทั ยายังขาดแคลนได้แก่ แรงงานมีฝีมือสําหรับสนับสนุ นกองถ่ายทําภาพยนตร์ ยังต้อง
มีการเคลื% อนย้ายบุ คลากรเหล่ านี[ จากกรุ งเทพมหานครเข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ และยังไม่มีห้องแลปในบริ การ
ด้านเทคนิ คหลังการถ่ ายทําในเขตเมื องพัทยา ยังต้องส่ ง ภาพยนตร์ ที%ถ่ายทํา แล้วมาทําการล้าง พิมพ์ฟิล์ม
ตัดต่อ มิกซ์เสี ยง ทําเทคนิคพิเศษด้านภาพและเสี ยง ในห้องแล็ปในกรุ งเทพมหานคร อย่างไรก็ตามจุดด้อยที%
กล่าวข้างต้นไม่ใช่อุปสรรค์สําคัญสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ ในเมืองพัทยา เพราะสิ% งที%ขาดแคลนเหล่านี[
สามารถนําเข้าหรื อดําเนิ นการได้ในกรุ งเทพมหานคร ซึ% งอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองพัทยา และสามารถเดิ นทางได้
สะดวกโดยใช้เวลาไม่นาน
๓. ข้อ มู ล โรงภาพยนตร์ ใ นอดี ต ของเมื อ งพัท ยา ข้อ มู ล ระบบการจัด จํา หน่ า ยภาพยนตร์
สายตะวัน ออก และบทสั ม ภาษณ์ ผู ้จ ัด จํา หน่ า ยภาพยนตร์ ส ายตะวัน ออก จากตรวจค้น ข้อ มู ล พบว่ า
โรงภาพยนตร์ ที%เก่าแก่ที%สุดของเมืองพัทยาคือ โรงภาพยนตร์ สยามนิ มิต เปิ ดดําเนิ นการเมื%อปี พ.ศ. ๒๕๐๗
ปั จจุบนั เหลื อเพียงโครงสร้ างอาคาร ไม่ได้เปิ ดให้บริ การฉายภาพยนตร์ แต่เนื% องจากโครงสร้ างอาคารเป็ น
คอนกรี ตเสริ มเหล็กมีความแข็งแรง สามารถปรับปรุ งใช้เป็ นโรงภาพยนตร์ ชุมชน เพื%อให้บริ การด้านการฉาย
ภาพยนตร์ แ ละเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ด้า นภาพยนตร์ ข องเมื อ งพัท ยาได้เ ป็ นอย่ า งดี นอกจากนี[ ยัง สามารถใช้
โรงภาพยนตร์ สยามนิมิตรแห่งนี[เป็ นสถานที%จดั กิจกรรมด้านภาพยนตร์ ระดับชาติ เช่นงานประกาศผลรางวัล
ภาพยนตร์ ไทยยอดเยี%ยมประจําปี รางวัลสุ พรรณหงส์ เนื% องจากโรงภาพยนตร์ มีความจุที%นง%ั มากกว่า ๖๐๐
ที%นง%ั นับเป็ นโรงภาพยนตร์ ขนาดใหญ่ เมื%อเทียบกับโรงภาพยนตร์ ระบบมัลติเพล็กซ์ของเมืองพัทยาที%มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั

การใช้เงิ นปรับปรุ งโรงภาพยนตร์ จะไม่สูงมาก เนื% องจากโครงสร้ างอาคารยังมี ความแข็งแรง
ปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบกับเจ้าของอาคารยินดีให้ความร่ วมมือกับภาคราชการในการใช้ประโยชน์
โรงภาพยนตร์ เพื%อประโยชน์ของชุมชนชาวพัทยาโดยส่ วนรวม
ในด้า นข้อมู ล ระบบการจัดจํา หน่ า ยภาพยนตร์ ส ายตะวันออก พบว่า ระบบการจัดจํา หน่ า ย
ภาพยนตร์ ในต่างจังหวัดของประเทศไทย จะเรี ยกว่า สายหนังเดิมมี ๗ สายได้แก่ สายเหนือ สายใต้สายอีสาน
สายตะวันออก สายแปดจังหวัด สายชานเมือง สายเวียงจันทร์ และพนมเปญ แต่ภายหลังประเทศลาว และ
กัมพูชา เกิดการเปลี%ยนแปลงการปกครอง สายเวียงจันทร์ และพนมเปญ จึงยกเลิกไปเหลื อเพียง ๖ สาย
สายหนังในแต่ละสายนั[นมีการบริ หารกิจการของสายไม่แตกต่างกันมากนัก
การบริ หารสายหนัง สายตะวันออกในปั จจุ บ นั เหลื อเพี ย งบริ ษ ทั สมานฟิ ล์ม จํา กัด ที% ย งั
ประกอบการอยู่ ตามประเพณี นิยมที%ถือปฏิบตั ิกนั ในการบริ หารจัดจําหน่ายภาพยนตร์ น[ นั ถือว่าอาณาเขตความ
รับผิดชอบของสายภาพยนตร์ สายนี[ ถื อเอาภาคตะวันออกทั[งภาคอยู่ในความดูแลของสายหนังสายนี[ ซ% ึ ง
ประกอบด้วย ๘ จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิ งเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครนายก
มีศูนย์อยูท่ ี%ชลบุรี
๔. เปรี ยบเที ย บข้อ มู ล ด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ภ าพยนตร์ ข องเมื อ ง Bradford กั บ ข้ อ มู ล
ประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ ของเมืองพัทยาพบว่าเมือง Bradford มีประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ มาตั[งแต่ปี
พ.ศ.๒๔๓๗ โดยเริ% มจากการฉายภาพยนตร์ เป็ นครั[งแรก ต่อมาก็มีพฒั นาการไปสู่ การสร้างภาพยนตร์ และ
ต่อมามี การอพยพตั[งถิ% นฐานของชาวเอเชี ยใต้ในเมื อง Bradford นักธุ รกิ จชาวอิ นเดี ย ที% มีเงิ นทุ นได้ลงทุ น
ดัด แปลงโรงละครเก่ า เพื% อ เป็ นโรงภาพยนตร์ สํ า หรั บ ฉายภาพยนตร์ จ ากประเทศอิ นเดี ย ซึ% งปั จ จุ บ ัน ก็
เปลี% ย นแปลงฉายภาพยนตร์ จ ากทั%ว โลก สํ า หรั บ เมื อ งพัท ยามี ป ระวัติ ศ าสตร์ ด้า นภาพยนตร์ เ ริ% ม ในปี
พ.ศ.๒๕๐๗ จากการเริ% มมีโรงภาพยนตร์ แห่ งแรกคือสยามนิ มิต เช่ นเดี ยวกับเมือง Bradford แต่ตามหลังไป
กว่า ๗๐ ปี ประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่จะโดดเด่นในการเป็ นสถานที%ในการถ่ายทําภาพยนตร์ ทั[งภาพยนตร์ ไทย
และภาพยนตร์ ต่างประเทศ
จากการศึกษาข้อมูลทั[ง ๔ ด้านแล้ว ก็จะนําไปสู่ การจัดทําข้อเสนอแนะการพัฒนายุทธศาสตร์
เพื%อการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็ นเมืองภาพยนตร์ พบว่า “เมืองพัทยา” มีองค์ประกอบและศักยภาพทั[งในด้าน
ประวัติศาสตร์ ปั จจัยโครงสร้างพื[นฐาน สิ% งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความพร้อมของชุ มชนในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จ มีการจัดกิ จกรรมเกี%ยวกับการบันเทิงอย่างสมํ%าเสมอ และมีการใช้พทั ยาเป็ นสถานที%
ถ่ายทําภาพยนตร์ ต่างประเทศเป็ นประจําทําให้เมืองพัทยาเป็ นเมืองที%สามารถพัฒนาให้เป็ นเมืองวัฒนธรรม
สร้ างสรรค์ของUNESCO สาขาภาพยนตร์ และเพื%อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม ในการสมัครเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกเครื อข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO พัทยาสาขาเมืองภาพยนตร์
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย ส่ ว นของประวัติ ศ าสตร์ ด้า นภาพยนตร์ ข องเมื อ งพัท ยาซึ% งเป็ นหนึ% งใน
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาและการส่ งเสริ มพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็ นเมืองวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ของ
UNESCO
สาขาภาพยนตร์ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ[ น โดยศึ ก ษาด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ที% ต้ อ งมี

สิ% งเชื% อมโยงกับ อุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะที% เกี% ยวเนื% องกับบริ บ ท และวัฒนธรรมของชุ มชนและ
ท้องถิ%น
เมื%อพิจารณาปั จจัยข้อมูลประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ ของเมืองพัทยา เปรี ยบเทียบกับเมืองแบ
รดฟอร์ ดแล้ว พบว่าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ดา้ นภาพยนตร์ ของพัทยามียอ้ นหลังไปไม่มากพอที%จะใช้เป็ น
ปั จจัยหลักแห่ งความสําเร็ จในการยื%นขอรับการส่ งเสริ มจากองค์การยูเนสโก เพื%อให้เมืองพัทยาเป็ นเมื อง
เครื อข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภทเมืองภาพยนตร์ ได้ แต่เมื%อพิจารณาปั จจัยด้านที%พทั ยามีความโดดเด่น
ในด้านการเป็ นเมืองแห่ งความบันเทิง ความสนุ กสนานแล้ว โอกาสที%จะใช้จุดเด่นด้านความพร้อมสําหรับ
การจัดกิ จกรรมด้านภาพยนตร์ โดยเฉพาะการจัดเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติในระดับ World Class จะมี
ความเป็ นไปได้สูงในการยื%นขอรับการส่ งเสริ มจากองค์การยูเนสโก เพื%อให้เมืองพัทยาเป็ นเมืองเครื อข่าย
เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ประเภทเมืองภาพยนตร์ ดังนั[นยุทธศาสตร์ ดา้ นการจัดกิ จกรรมภาพยนตร์ นานาชาติ
ขนาดใหญ่ ที% เ มื อ งพัท ยามี ค วามพร้ อ มในด้า นสถานที% การอํา นวยความสะดวกในการจัด งาน ที% พ ัก
การเดินทาง และที%สาํ คัญที%สุด เมืองพัทยามีบุคลากรชาวต่างประเทศที%มีประสบการณ์ ความรู ้ความเชี% ยวชาญ
ในธุ รกิ จภาพยนตร์ พํานักและประกอบอาชี พสื% อมวลชนในเมื องพัทยามามากกว่า ๒๐ ปี ย่อมเป็ นปั จจัย
แห่งความสําเร็ จในการผลักดัน ให้เมืองพัทยาเป็ นศูนย์กลางแห่งเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติในภูมิภาคเอเชี ย
เทียบเคียงได้กบั เมืองคานส์ ประเทศฝรั%งเศส โดยมิตอ้ งรอการประกาศส่ งเสริ มจากองค์การยูเนสโก เพื%อให้
เมืองพัทยาเป็ นเมืองเครื อข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเภทเมืองภาพยนตร์ แต่อย่างใด

