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ภาวะตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นไตห้วนั 
 

1. บทน า  

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Cultural & 
Creative Industry ที่เป็น 1 ใน  อุตสาหกรรมส าคัญซ่ึงรัฐบาลไต้หวัน
ให้ความส าคัญในการผลักดัน ตามเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบับล่าสดุ (2015) 

ตามโครงการ ide@Taiwan 2020  

วงการภาพยนตร์ไต้หวันเร่ิมตื่นตัวเป็นอย่างมากจาก

ความส าเรจ็ของหล่ีอนัหรือองัลี (Ang Lee) ผู้ก ากบัภาพยนตร์ชาว
ไต้หวัน ซ่ึงได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาผู้ก ากบัภาพยนตร์ยอดเย่ียม

จากเร่ือง Broke Back Mountain ในปี 2006 อย่างไรกด็ี ตลาด
ภาพยนตร์ไต้หวันยังคงเป็นของภาพยนตร์จากฮอลลีวูดที่ครองส่วน

แบ่งตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้ ก่อนที่ภาพยนตร์เร่ือง Cape No.7 ของ        ผู้ก ากบัเว่ยเต๋อเสิ่ง (Wei 

Te-Sheng) ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเลก็ที่ออกฉายในปี 2008 จะสามารถสร้างกระแสฮือฮาด้วยการ
กวาดรายได้รวม (ทั่วไต้หวัน) ไปมากกว่า 530 ล้านเหรียญไต้หวัน  ส่งผลให้เกดิความคึกคักเป็น

อย่างมากต่อวงการภาพยนตร์ของไต้หวัน และนับแต่น้ันเป็นต้นมา กม็ีผลงานที่ท  ารายได้จากการออก

ฉายมากกว่า 100 ล้านเหรียญไต้หวันออกฉายติดต่อกนัแทบทุกปี โดยในปี 2009 กม็ีภาพยนตร์

เร่ือง The Treasure Hunter ที่ท ารายได้ 364 ล้านเหรียญไต้หวัน ปี 2010 มีภาพยนตร์เร่ือง Monga 

โดยผู้ก ากบัหน่ิวเฉิงเจ๋อ (Doze Niu) ที่ท ารายได้มากกว่า 260 ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อเนื่องมาจนถงึใน
ปี 2011 ที่มีภาพยนตร์ไต้หวันสามารถท ารายได้จากการออกฉายได้มากกว่า 100 ล้านเหรียญ

ไต้หวันถึง 4 เร่ืองคือภาพยนตร์ฟอร์มเลก็ม้ามืดอย่าง You are the apple of my eye ของผู้ก ากบัหน้า

ใหม่อย่างจิว๋ป่าเตา (Giddens Ko) สามารถท ารายได้อย่างถล่มทลายจากการออกฉายทั้งในไต้หวันและ
ฮ่องกงรวม 711 ล้านเหรียญไต้หวัน ส าหรับภาพยนตร์ไต้หวันอกีสองเร่ืองที่ท  ารายได้สงูกว่า 100 

ล้านเหรียญไต้หวันคือ Seediq Bale ทั้ง 2 ภาคโดยผู้ก ากบัเว่ยเต๋อเสิ่งคือ The Flag of Sun (ภาค 1) 
และ The Bridge of Rainbow (ภาค 2) ซ่ึงท ารายได้จากการออกฉายในไต้หวันได้รวมประมาณ 880 
ล้านเหรียญไต้หวัน และภาพยนตร์เร่ือง Night Market Hero ที่ท ารายได้ 128 ล้านเหรียญไต้หวันซ่ึง
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ในปี 2012 กม็ีภาพยนตร์ไต้หวันหลายเร่ืองที่ท  ารายได้เกนิ 100 ล้านเหรียญไต้หวันคือ Din Tao：

Leader of the Parade (317 ล้านเหรียญไต้หวัน) Black & White Episode 1: The Dawn of Assault 

(120 ล้านเหรียญไต้หวัน) โดยในปี 2013 กม็ีภาพยนตร์ตลก 2 เร่ืองที่ท  ารายได้ทะลุหลัก 100 ล้าน

เหรียญไต้หวันคือ David Loman (413 ล้านเหรียญไต้หวัน) และ Zone Pro Site (318 ล้านเหรียญ
ไต้หวัน) แถมยังมี Beyond Beauty - TAIWAN FROM ABOVE ภาพยนตร์เชิงสารคดีของฉีป๋อหลิน 

(Po-lin Chi) ช่างภาพนักอนุรักษ์ธรรมชาติชาวไต้หวัน ที่หันมาก ากบัภาพยนตร์เป็นคร้ังแรก ก็
สามารถพลิกความคาดหมายกวาดรายได้ไปมากถงึ ประมาณ 200 ล้านเหรียญไต้หวันด้วย 
  ส าหรับปี 2014 มีภาพยนตร์ไต้หวันที่ท  ารายได้มากกว่า 100 ล้านเหรียญไต้หวันเพียงเร่ือง

เดียวคือ KANO ของผู้ก ากบัเว่ยเต๋อเสิ่งอกีเช่นเคย โดยเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกบัทมีเบสบอลระดับมัธยม
ปลายของไต้หวันในสมัยที่ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของญ่ีปุ่น ที่สามารถคว้าต าแหน่งรอง

ชนะเลิศในการแข่งขันเบสบอลระดับมัธยมปลายทั่วประเทศของญ่ีปุ่นได้ส าเรจ็ จนกลายเป็นหนึ่งใน

ต านานของสนามโคชิเอง็อนัโด่งดัง 
  โดยในปี 2015 กม็ีผลงานของคนท างานในแวดวงภาพยนตร์ของไต้หวันได้รับรางวัลใหญ่ 

ในเวทใีหญ่ระดับโลกหลายรางวัลคือ ผู้ก ากบัโหวเสี้ยวเสยีน (Hou Hsiao-Hsien) ซ่ึงคว้ารางวัลผู้
ก ากบัภาพยนตร์ยอดเย่ียมจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานสข์องฝร่ังเศส จากผลงานในภาพยนตร์

เร่ือง The Assassin ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองนี้กไ็ด้รับรางวัล
ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเย่ียมจาก BAFTA (British 
Academy of Film and Television Arts) ซ่ึงเป็นเสมือนรางวัล
ออสการ์ขององักฤษ เมื่อต้นปี 2016 และในเทศกาลภาพยนตร์

เบอร์ลินคร้ังที่ 66 อกีหน่ึงเทศกาลภาพยนตร์ที่ส าคัญของโลก 

ซ่ึงจัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธท์ี่ผ่านมา กม็ช่ีางภาพช่ือดังของ

ไต้หวันคือหล่ีผงิปิน (Lee Ping-Bing) ได้รับรางวัลถ่ายภาพ
ยอดเย่ียมจากภาพยนตร์เร่ือง Crosscurrent นอกจากนี้  ยังมี
ผลงานของเจิงเวยเล่ียง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของ
ภาควิชาภาพยนตร์จาก Taipei National University of the Arts 

กบัผลงานเร่ือง Anchorage Prohibited ที่ตีแผ่เร่ืองราวการด้ินรนและต่อสู้ของแรงงานเวียดนาม ที่
ต้องไปท างานในต่างประเทศ ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเย่ียม Audi Short Film Award ด้วย 
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2. ภาวะตลาดโดยรวมและคู่แข่ง 

จากสถิติล่าสดุของ Ministry of Culture, R.O.C. ช้ีว่าในปี 2014 มีภาพยนตร์เข้าฉายใน
ไต้หวันรวม 441 เร่ือง (ไม่รวมการออกฉายในโรงภาพยนตร์ช้ันสองและในเทศกาลภาพยนตร์ทั่ว

ประเทศ) ท ารายได้รวม 3,701.80 ล้านเหรียญไต้หวันจากการออกฉายทัว่ไทเป (การนับรายได้จาก

การออกฉายของภาพยนตร์ในไต้หวันโดยปกติแล้ว จะนับเฉพาะในเขตเกรทไทเป คือกรุงไทเปและ

นครนิวไทเป โดยรายได้รวมทั้งประเทศจะคิดในอัตราสองเท่าของรายได้ในเขตเกรทไทเป) ใน

จ านวนนี้ เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศรวม 372 เร่ือง ท ารายได้รวม 3,168.65 ล้านเหรียญไต้หวัน 

ซ่ึงแม้ว่าจ านวนภาพยนตร์ต่างประเทศโดยรวมจะมากกว่าในปี 2013 ที่มี 370 เร่ืองเลก็น้อย แต่

รายได้จากการออกฉายในปี 2014 กลับน้อยกว่าปี 2013 ถึงประมาณ 200 กว่าล้านเหรียญไต้หวัน 

ส าหรับภาพยนตร์จีนมีเข้าฉายจ านวน 69 เร่ือง ท ารายได้รวม 527.13 ล้านเหรียญไต้หวัน ซ่ึงใน

จ านวนภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมด 324 เร่ืองนี้  เป็นภาพยนตร์จากสหรัฐฯมากที่สดุ (127 

เร่ือง) รองลงมาได้แก่จากญ่ีปุ่น (74 เร่ือง) ฝร่ังเศส (49 เร่ือง) องักฤษ (19 เร่ือง) และเยอรมัน 

(15 เร่ือง) โดยมีภาพยนตร์ไทยมาเข้าฉายรวม 9 เร่ือง รายละเอยีดเพ่ิมเติมปรากฏตามตารางที่ 1  
ตารางที่ 1: จ านวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่ออกฉายในไต้หวัน 10 อนัดับแรกในปี 2104  

หน่วย : ล้านเหรียญไต้หวัน* 
อนัดับ ประเทศ จ านวน รายได้ สดัส่วน (%) 
1 สหรัฐฯ 127 2,760.42 87.12 
2 ญ่ีปุ่น 74 108.49 3.42 
3 ฝร่ังเศส 49 103.77 3.27 
4 องักฤษ 19 51.20 1.62 
5 เยอรมัน 15 45.72 1.44 
6 เนเธอร์แลนด ์ 14 38.59 1.22 
7 เกาหลีใต้ 14 5.31 0.17 
8 ไทย 9 12.54 0.40 
9 สเปน 8 4.61 0.15 
10 อติาลี 7  4.44 0.14 

ที่มา : 2015 Taiwan Cinema Yearbook  *นับเฉพาะรายได้จากการออกฉายในเขตไทเปเท่านั้น 
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เหน็ได้ชัดว่าภาพยนตร์จากสหรัฐฯ (ฮอลลีวูด) ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชมในไต้หวัน

มากที่สดุอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2014 ภาพยนตร์สหรัฐฯ ท ารายได้รวมจากการออกฉายสงูถงึ

2,760.42 ล้านเหรียญไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.12 ของรายได้จากการออกฉายของ

ภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมด รองลงมาได้แก่ภาพยนตร์จากญ่ีปุ่น (รายได้รวม108.49 ล้าน

เหรียญไต้หวัน สดัส่วนร้อยละ 3.42) ฝร่ังเศส (รายได้รวม 103.77 ล้านเหรียญไต้หวัน สดัส่วน

ร้อยละ 3.27) และองักฤษ (รายได้รวม 51.20 ล้าน

เหรียญไต้หวัน สดัส่วนร้อยละ 1.62) ส่วน

ภาพยนตร์ไทยซ่ึงมีออกฉายจ านวน 9 เร่ืองกท็ า

รายได้รวมประมาณ 12.54 ล้านเหรียญไต้หวัน คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 0.40 
ส าหรับในส่วนของภาพยนตร์ภาษาจีนซ่ึงออกฉายทั้งสิ้น 69 เร่ืองในปี 2014 สามารถท า

รายได้รวมประมาณ 527.13 ล้านเหรียญไต้หวันนั้น แบ่งเป็นภาพยนตร์ไต้หวันจ านวน 42 เร่ือง 

ภาพยนตร์ฮ่องกง 17 เร่ืองและภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่จ านวน 7 เร่ือง โดยมีภาพยนตร์จาก

ประเทศอาเซียนมาออกฉายในไต้หวันด้วยคือ จากมาเลเซีย 2 เร่ืองและจากพม่า 1 เร่ือง 
 
ตารางที่ 2: จ านวนภาพยนตร์ภาษาจีนที่ออกฉายในไต้หวันในปี 2014 

หน่วย : ล้านเหรียญไต้หวัน* 
อนัดับ ประเทศ จ านวน รายได้ สดัส่วน (%) 
1 ไต้หวัน 42 426.36 81.5 
2 ฮ่องกง 17 93.19 17.7 
3 จีน 7 3.09 0.59 
4 มาเลเซีย 2 0.26 0.05 
5 พม่า 1 1.24 0.24 

ที่มา : 2015 Taiwan Cinema Yearbook 
*นับเฉพาะรายได้จากการออกฉายในเขตไทเปเท่านั้น 
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ในส่วนของอนัดับภาพยนตร์ท าเงินประจ าปี 2014 

ของไต้หวันน้ัน มีภาพยนตร์ถึง 6 เร่ืองที่ท  ารายได้จากการออก

ฉายทั่วไทเปมากกว่า 100 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยภาพยนตร์ที่

ท  ารายได้สงูสดุคือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง 

Transformer : Age of Extinction ซ่ึงเป็นภาค 4 ของซีร่ีย์น้ี โดยผู้
ก ากบัคนดังอย่าง Michael Bay ซ่ึงกวาดรายได้ไปประมาณ 
206.69 ล้านเหรียญไต้หวัน และติดท าเนียบ 10 อนัดับ

ภาพยนตร์ท าเงินตลอดกาลของไต้หวันในอนัดับที่ 10 ด้วย 

(อนัดับ 1 ได้แก่ Avatar (2009) ที่ท  ารายได้ 433.46 ล้าน
เหรียญไต้หวัน) ถัดมาได้แก่ Lucy โดย Luc Besson ผู้ก ากบัชาว

ฝร่ังเศสคนดัง ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองนี้ ถ่ายท าหลายฉากในกรุงไทเปด้วย โดยท ารายได้ประมาณ 
151.31 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยอนัดับ 3 คือ Interstella ที่ท  ารายได้ประมาณ 132.79 ล้านเหรียญ

ไต้หวัน ส่วนภาพยนตร์ไต้หวันที่ท  ารายได้จากการออกฉายในไทเปมากกว่า 100 ล้านเหรียญไต้หวัน

มีเพียงเร่ืองเดียวคือ KANO ของหม่าจื้อเสยีง ผู้ก ากบัหน้าใหม่ชาวไต้หวันที่ผันตัวเองมาจากการเป็น
นักแสดง โดยเป็นภาพยนตร์ที่เป็นโปรเจค็ของเว่ยเต๋อเสิ่ง ผู้ก ากบัคนดังที่เป็นผู้จุดประกาย

ความหวังให้กบัวงการภาพยนตร์ไต้หวันผ่านทั้ง Cape No.7 และ Seediq Bale ที่แม้จะมีช่ือเป็นเพียง 

Co-Producer หากแต่ทั้งเร่ืองกเ็ป่ียมไปด้วยกล่ินอายของเขาอย่างเตม็ที่ ซ่ึงใน 10 อนัดับหนังท าเงิน
ประจ าปี 2014 กม็ีเพียง KANO เท่าน้ันที่เป็นภาพยนตร์ไต้หวัน
ที่สามารถท ารายได้จนติดอนัดับได้ โดยภาพยนตร์ไต้หวันที่ท  า

รายได้มากรองลงมาคือ Café·Waiting·Love โดยเป็นภาพยนตร์

ที่ดัดแปลงจากนวนิยายช่ือดังของจิว๋ป่าเตา นักเขียนและผู้ก ากบั

ภาพยนตร์ช่ือดังชาวไต้หวัน สามารถท ารายได้ 77.98 ล้าน

เหรียญไต้หวัน โดยภาพยนตร์ไต้หวันที่ท  ารายได้สงูเป็นอบัดับ 

3 ได้แก่ Twa-Tiu-Tiann ภาพยนตร์แนวย้อนยุคที่พาผู้ชมย้อน

เวลาไปสู่ยุคที่ไต้หวันยังอยู่ภายใต้การปกครองของญ่ีปุ่น ซ่ึง

สามารถท ารายได้ 57.05 ล้านเหรียญไต้หวัน  
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ตารางที่ 3: ภาพยนตร์ที่ท  ารายได้สงูสดุ 10 อนัดับแรกจากการออกฉายในไต้หวันในปี 2014 

หน่วย: เหรียญไต้หวัน* 
อนัดับ ช่ือเร่ือง รายได้  
1 Transformer : Age of Extinction 206,695,992 

2 Lucy 151,311,032 
3 Interstella  132,799,700 
4 KANO 118,070,040 
5 Captain America: The Winter Soldier  116,234,859 
6 The Amazing Spider-Man 2  103,544,321 
7 X-Men: Days of Future Past 93,904,685 
8 Edge of Tomorrow 92,683,706 
9 The Maze Runner 89,026,214 

10 Maleficent  84,716,739 
       ที่มา : 2015 Taiwan Cinema Yearbook 
  *นับเฉพาะรายได้จากการออกฉายในเขตไทเปเท่านั้น 
 
3. กฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไต้หวันมีการจัดเรตภาพยนตร์โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ 
1. General (普) สเีขียว ซ่ึงเหมาะสมกบัผู้ชมทุกวัย 
2. Protect (護) สนี า้เงิน ห้ามเดก็อายุต ่ากว่า 6 ปีเข้าชม 

และเดก็ที่อายุระหว่าง 6-12 ปีจะต้องมีผู้ใหญ่เข้าชมด้วย 
3. Counsel (輔) สเีหลือง ห้ามผู้ที่อายุต ่ากว่า 12 ปีเข้าชม 
4. Restrict (限) สแีดง ห้ามผู้ที่อายุต ่ากว่า 18 ปีเข้าชม  
ทั้งนี้  ไต้หวันมิได้มีการจ ากดัจ านวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะออกฉาย แต่ยกเว้นเพียง

เฉพาะภาพยนตร์จากจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น ที่มีการจ ากดัจ านวนให้สามารถออกฉายได้ไม่เกนิปีละ 

10 เร่ือง  
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4. สถานการณข์องภาพยนตรไ์ทยในไตห้วนั 

 

ในส่วนของภาพยนตร์ไทยนั้น ในปี 2014 มี

ภาพยนตร์ไทยมาเข้าฉายในไต้หวันทั้งสิ้น 9 เร่ืองท ารายได้รวม 

12,544,140 เหรียญไต้หวัน ซ่ึงเป็นรายได้รวมที่อยู่ในอนัดับ 

7 ของภาพยนตร์ต่างประเทศที่ออกฉายในไต้หวัน โดยเป็นรอง

จากสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส องักฤษ เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ 

ส าหรับภาพยนตร์ไทยที่ท  ารายได้มากที่สดุในไต้หวันในปี 

2014 คือเร่ือง ม.6/5 ปากหมา ท้าแม่นาค ซ่ึงท ารายได้จาก
การออกฉายในไทเปประมาณ 3.31 ล้านเหรียญไต้หวัน 

รองลงมาได้แก่เร่ืองฝากไว้ในกายเธอ ด้วยรายได้ 2.67 ล้าน
เหรียญไต้หวัน และเร่ืองตายโหง ตายเฮ้ียน ที่ท  ารายได้ 2.57 

เหรียญไต้หวัน รายละเอยีดเพ่ิมเติมปรากฏตามตารางที่ 4 
ทั้งนี้  ภาพยนตร์ไทยเร่ิมมีเข้าฉายมากขึ้นในไต้หวันต้ังปี 2006 เป็นต้นมา ซ่ึงในปีนั้นมี

ภาพยนตร์ไทยเข้าฉายรวม 6 เร่ือง ท ารายได้รวมประมาณ 8 ล้านเหรียญไต้หวัน (คิดเฉพาะการ

ออกฉายในไทเป) จากที่ก่อนหน้าน้ันจะมีเข้าฉายเพียงปีละ 

1-2 เร่ืองเท่าน้ัน ปีที่ภาพยนตร์ไทยท ารายได้จากการออกฉาย

ในไต้หวันมากที่สดุได้แก่ในปี 2013 ซ่ึงออกฉายรวม 10 เร่ือง

และสามารถท ารายได้รวมสงูถึง 33.22 ล้านเหรียญไต้หวันโดย

รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ช่ือดังเร่ืองพ่ีมากพระโขนง ที่

น าแสดงโดยมาริโอ้ เมาเรอร์ ซ่ึงสามารถท ารายได้มากถึง 

18.67 ล้านเหรียญไต้หวันจากการออกฉายในเขตไทเป แต่

ทั้งนี้  สถิตด้ิานรายได้ยังเป็นรองภาพยนตร์เร่ืองแฝด ซ่ึงมีมาช่า 

วัฒนพาณิชแสดงน า และท ารายได้ 18.89 ล้านเหรียญไต้หวัน 
จากการออกฉายในปี 2009 โดยรายละเอยีดเพ่ิมเติมของ

ภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในไต้หวันในปี 2014 ปรากฏตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4: ภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในไต้หวันในปี 2014 
 

อนัดับ ช่ือองักฤษ บริษัทผู้จัดจ าหน่ายใน

ไต้หวัน 
รายได้ (NT$)* วันเข้าฉาย 

1 Still 2 (ตายโหง ตายเฮ้ียน) Deep Joy Movie 2,576,284 27/2/2014 
2 3 AM (ตีสาม คืนสาม) Deep Joy Movie 1,690,737 18/4/2014 
3 Oh! My Ghost (โอ้! มายโกสต์ คุณผีช่วย) Jun Long International 818,735 6/6/2014 
4 Make Me Shudder 2  

(ม.6/5 ปากหมา ท้าแม่นาค) 

Deep Joy Movie 3,316,213 4/7/2014 

5 The Swimmers (ฝากไว้ในกายเธอ) Vie Vision Pictures 2,677,683 29/8/2014 
6 Project Hashima (ฮาชิมะ โปรเจค) Kbro Media  340,105 29/8/2014 
7 Teacher’s Diary (คิดถึงวิทยา) Autoaid  182,120 7/11/2014 
8 My House (บ้านขังวิญญาณ) Deep Joy Movie 844,433 7/11/2014 
9 The Ugly Ghost (ปอบหน้าปลวก) Jun Long International 97,830 14/11/2014 

ที่มา : ขอ้มูลจาก 2015 Taiwan Cinema Yearbook /สคร.มะนิลา 2 จดัท า 
    *นับเฉพาะรายได้จากการออกฉายในเขตไทเปเท่านั้น 
 
5. แนวโนม้ความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เมื่อพิจารณาจากรายได้จากการออกฉายแล้ว เหน็ได้ชัดว่า

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยังคงครองใจผู้ชมไต้หวันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อดูจาก

แนวโน้มที่ผ่านมาของภาพยนตร์ไทยที่เข้าสู่ตลาดไต้หวันแล้ว ภาพยนตร์

ประเภทสยองขวัญ (หนังผ)ี จากไทยจะเป็นที่ถูกใจตลาดมากกว่า โดย

ส่วนใหญ่เช่ือว่าไสยศาสตร์และปรากฏการณ์สยองขวัญในแบบของไทยมี

ความน่ากลัวอยู่ในตัวของมันเอง ซ่ึงท าให้เพ่ิมความล้ีลับแก่หนังไทยมาก

ขึ้นอกี ท าให้ภาพยนตร์ประเภทนี้ ของไทยค่อนข้างเป็นที่โปรดปรานของ

กลุ่มผู้ชมที่ต้องการความต่ืนเต้นและหวาดกลัว ดังจะเหน็ได้ว่าในจ านวน 
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หนังไทยที่ฉายในไต้หวันจ านวน 9 เร่ืองเป็นหนังผถีึง 8 เร่ือง แน่นอนว่านอกจากแนวสยองขวัญแล้ว 

ในระยะหลังมานี้ตลาดไต้หวันกเ็ร่ิมรับภาพยนตร์แนวกุก๊กิ๊กวัยใสของ

ไทยเข้าสู่ตลาดมากขึ้น หลังจากที่ภาพยนตร์เร่ืองสิ่งเลก็ๆที่เรียกว่ารัก 

มาออกฉายในปี 2010 และสร้างกระแสฮือฮาได้ไม่น้อย อย่างไรกด็ี 

ในส่วนนี้ รายได้จากการออกฉายจะไม่หวือหวา แต่กม็อีอกฉายเป็น

ประจ าทุกปี เช่น คิดถึงวิทยาในปี 2014 และ ไอฟาย แทงกิ้ว เลิฟยู้ 

ในปี 2015 เป็นต้น    
 
6. ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของส านกังานส่งเสริมการคา้ฯ ไทเป 

1. ขอให้ผู้ประกอบการมองตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในลักษณะที่กว้างกว่า

ขอบเขตของประเทศ คือให้มองภาพถึงตลาดของผู้ใช้ภาษาจีนทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยผู้คนที่ใช้

ภาษาจีนเป็นหลักที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย อนิโดนีเซีย 

สงิคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา จะพบว่าตลาดของผู้คนที่

ใช้ภาษาจีนนั้นใหญ่มาก  และอาจจะเป็นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสงูกว่าการสร้างภาพยนตร์ไทยที่พูด

ภาษาองักฤษเสยีอกี หากภาพยนตร์ไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มตลาดศักยภาพนี้  จะสร้าง

รายได้ให้กบัผู้ประกอบการและธุรกจิบริการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้อย่างมหาศาลเลยทเีดียว  
2. เป็นที่น่าสนใจว่า ในปี 2014 มีภาพยนตร์ที่ใช้บทพูดภาษาจีนเป็นหลักจากประเทศ

อาเซียนคือมาเลเซียและพม่ามาเข้าฉายในไต้หวันด้วย โดยผลงานจากพม่าเร่ือง Ice Poison 
สามารถท ารายได้ถึง 1.24 ล้านเหรียญไต้หวัน เหน็ได้

ชัดว่าผู้ชมไต้หวันให้การยอมรับภาพยนตร์ที่พูด

ภาษาจีนได้ง่ายกว่า ผู้ประกอบการไทยจึงน่าที่จะ

วางแผนต้ังแต่ช่วงถ่ายท าให้มีการใช้บทพูดภาษาจีน

ควบคู่ไปกบัภาษาไทย เช่นเดียวกบัภาพยนตร์จาก

ฮ่องกงที่จะมีทั้งแบบที่พูดภาษากวางตุ้งและภาษาจีน

กลางออกฉายควบคู่กนั  
นอกจากนี้  ในช่วงปี 2015 ที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ไต้หวันเร่ืองหนึ่งสามารถท ารายได้จาก

การออกฉายในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่รวมกนัได้มากกว่า 2,000 ล้านเหรียญไต้หวัน คือเร่ือง 
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Our Times ซ่ึงบทภาพยนตร์มีเค้าโครงเร่ืองคล้ายกบัภาพยนตร์ไทยเร่ืองสิ่งเลก็ๆที่เรียกว่ารัก เป็น
อย่างมาก แสดงให้เหน็ว่าความน่ารักสดใสในแบบของภาพยนตร์ไทยกเ็ป็นที่ถูกรสนิยมของผู้ชม

ไต้หวันและจีนเช่นกนั แต่ควรจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่บทพูดเป็นภาษาจีนจึงจะเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่า  
3. ต้องอย่าลืมว่าความส าเรจ็จากการประกอบธุรกจิในไต้หวันจะส่งผลให้สามารถน า

ผลงานเข้าสู่ตลาดจีนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาดจีนง่ายขึ้นด้วย 

ดังนั้น การใช้ไต้หวันเป็นกระดานหกหรือแสวงหาพันธมิตรไต้หวัน ในการเข้าสู่ตลาดจีนจึงถือเป็น

ทางเลือกที่ดีมากอกีทางหนึ่ง 

 

E-Mail  : 
Tel       : 
Fax   : 

thaicom.taipei@msa.hinet.net 
(886 2) 2723-1800 
(886 2) 2723-1821 

ส ำนกังำนสง่เสริมกำรค้ำในตำ่งประเทศ 
ณ กรุงมะนิลำ (สว่นท่ี 2) 

มีนำคม 2559 
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