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************************************************************************************************ 
ชื่องาน:  Kidscreen Summit 2020 
สถานที:่ ณ โรงแรม InterContinental Miami (ชั้น Lobby และ ช้ัน 2) 
ผู้จัดงาน:  Brunico Communications Ltd. – เป็นบริษัทผู ้ผลิตสื ่อสิ ่งพิมพ์และสื ่อออนไลน์สัญชาติ

แคนาดาที่มีกลุ่มสมาชิกผู้อ่านเป็นบุคคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โฆษณา สื่อ
เพ่ือความบันเทิง สื่อภาพยนตร์ สื่อภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และมีเครือข่าย
กับบรรดาบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิต นิตยสารในเครือ ได้แก่ 
Playback, Strategy, Kidscreen, Realscreen และนอกจากงาน Kidscreen Summit แล้ว ก็
ยังมีการจัดงานการประชุมสัมมนาที่ได้รับการยอมรับอย่างดีทั้งในแคนาดาและสหรัฐฯ มากมาย 
รวมถ ึงในเอเช ีย ได ้แก ่  BANFF (World Media Festival – Canada, ConnectLA – USA, 
ConnectTO – Canada), Realscreen – USA, Realscreen West – USA, Scripted – USA, 
Asian Animation Summit – South Korea, และงานอื่น ๆ ในแคนาดา ได้แก่ ATOMICON, 
Shopper Marketing Forum, AdTechCanada, Marketing Evolution C-Suite Summit 
และ CIX (Canadian Innovation Exchange) 

ค่าเข้าชมงาน: บัตรผ่านเข้าร่วมกิจกรรมในงาน (มีภาพแสดงบนบัตร) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
บัตรผ่านรายบุคคล - ราคา 1,995 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ผู้เข้าร่วมงานครั้งแรกจะได้รับส่วนลดเหลือ 900  
 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อท่าน) 
บัตรผ่านสปอนเซอร์ – ผู้จัดจะให้บัตรผ่านฟรีแก่สปอนเซอร์แต่ละประเภทในจำนวนจำกัด แตกต่างกันไปตาม
ราคาค่าสปอนเซอร์ และยังอนุญาตให้ขอบัตรผ่านเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนแต่จะให้ส่วนลดใบละ 1,325 ดอลลาร์
สหรัฐฯ เหลือเพียงใบละ 670 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
จำนวนคูหา:  พ้ืนที่ให้เช่าซึ่งในงานนี้เรียกรวมว่าเป็นสปอนเซอร์ทั้งสิ้น ในงานมี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ห้องประชุมส่วนบุคคล (21 ห้องขนาดแตกต่างกันไป) - ส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อซึ่งมักจะเป็นราย
ใหญ่ ๆ และต้องการความเป็นส่วนตัว โดยใช้สำหรับการเจรจากับผู้มาเสนองานที่นัดหมายไว้
ล่วงหน้า แบ่งเป็น 2 คือ ห้องแสดงผลงานและห้องนำเสนอผลงาน อาทิ ห้องที ่ได้รับการ
สนับสนุนจาก Moscow Export Center (ภาครัฐ) ซึ่งนำผู้ผลิตในรัสเซียมาร่วมงาน 
2. คูหาแสดงผลงาน (10 คูหาขนาด 10 x 10 ตร. ฟุต) – จัดคูหาในลักษณะ national 
stand รายประเทศ ได้แก่ แคนาดา บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ คอสตาริกา 
จาเมกาและมาเลเซ ีย (นำโดย Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC ซึ ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจทำหน้าที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจรูปแบบดิจิตอล) ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้าของห้อง 
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Ballroom ทีใ่ช้เป็นห้องรับรองแขกแบบเอนกประสงค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานทุกท่านจะต้อง
เข้ามาใช้ ทานอาหาร นั่งประชุม พักผ่อน ฯลฯ   

ผู้เข้าร่วมงาน: เป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลก เนื่องจากผู้ผลิตสื่อ เกม ภาพยนตร์ แอพลิเคชั่นที่เข้าร่วมงาน
สามารถนำเสนองานแก่ผู้ซื้อเป้าหมายในงานได้ด้วย  

ผู้เข้าชมงาน: ผู้ซื้อ ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์/ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสื่อสำหรับเยาวชน  
 บริษัทที่เข้าร่วมงานจำนวน 3,169 บริษัท 
 ประเทศที่เข้าร่วมงาน 59 ประเทศ นอกจากประเทศไทยแล้วมีประเทศในประชาคมอาเซียน 2 

ประเทศ ได้แก่ 
1. มาเลเซีย (14 บริษัท) - มี MDEC ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุนธุรกิจดิจิตอลนำบริษัทใน

ท้องถิ่นมาร่วมงานนี้ อีก 13 บริษัทร่วมแสดงผลงานในคูหา 
2. สิงคโปร์ (11 บริษัท) - บริษัทในท้องถิ่น 8 บริษัท และบริษัทต่างชาติ 3 บริษัท 

 
ข้อมูลงาน Kidscreen Summit 2020 เป็นงานในรูปแบบการประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายและเวที
แข่งขันในการเสนองานแก่ผู้ซื้อโดยตรง มีบุคคลและองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ ๆ ในวงการผู้ผลิตสื่อ
ดิจิตอล ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ (เน้นกลุ่มสื่อสำหรับเยาวชนเป็นหลัก) โดยผู้จัดงานเช่าเหมาพ้ืนที่และห้อง
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ 2 ชั้นของโรงแรม InterContinental Miami เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมภายในงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงาน
พอจะจำแนกออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียดได้ดังนี้ 
1. ผู้ซื้อ – แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1.1. ผู้ซื้อรายใหญ่ – เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อรายใหญ่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อและรายการ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่
จ้างช่วงให้ผลิตส่วนประกอบของชิ้นงาน ในสหรัฐฯ อาทิ Netflix, Amazon, Google/YouTube, Apple 
TV, Cartoon Network, Disney Channel, Marvel, Discovery, Nickelodeon, HBO Max, BBC, 
NBC Universal, ฯลฯ และแคนาดา อาทิ 9 Story Media Group, Sinking Ship Entertainment, 
Toon Boom, Marblemedia, Pipeline Studios, ฯลฯ รวมถึง BBC และ CAKE (สหราชอาณาจักร) 
และ Super RTL (เยอรมนี) เข้าร่วมงานในลักษณะสปอนเซอร์โดยเช่าห้องประชุมส่วนบุคคล และเปิด
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โอกาสให้ผู้ผลิตทำนัดหมายล่วงหน้า และหากรับนัดจะให้เวลาผู้ที่มาเสนองานรายละ 30 นาที ผลงาน
มักนำเสนอแนว IPs Original Content เป็นหลัก โอกาสเข้าไปเสนองานเช่นนี้ จะได้มีโอกาสรู้จักและ
เสนองานกับผู้มีอำนาจตัดสินใจของผู้ซื้อรายใหญ่โดยตรงที่ตั้งใจจะหาซื้อ content ใหม่ ๆ ซึ่งโอกาสใน
การเข้าพบในสถานการณ์อย่างอ่ืนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

1.2. ผู้ซื้อท่ีสั่งผลิตชิ้นงาน – ทั้งรายใหญ่และย่อมที่มีความต้องการชิ้นงานชัดเจนแล้วในระดับหนึ่ง จะเปิดห้อง 
Brief รายละเอียดความต้องการ แล้วทำ Speed Pitching เปิดให้ผู ้ผลิตงานที่สนใจจะเข้าแถวกันมา
ลงทะเบียนขอเสนองาน ผู้เสนองานแต่ละรายมีเวลา 8 นาที โดยมีโต๊ะรับเสนองานอยู่รอบงานเพ่ือเจรจา 

2. ผู้ผลิตงาน - ภายใต้สื่อหรือผู้ซื้อรายใหญ่ มักมี Studio อยู่ในเครือข่ายด้วยจึงมีผู้ซื้อบางส่วนที่เป็นผู้ผลิตงาน 
แต่ studio ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมในงานนี้จะเป็นผู้เสนองานให้ผู้ซื้อและเครือข่ายพิจารณาในรูปแบบ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมี 2 รายที่เป็นบริษัทจากประเทศไทยที่เข้าร่วมในงานนี้ ได้แก่ The Monk Studios และ 
M2 Entertainment อาจแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1. ผู้ผลิตงานอิสระ แบ่งเป็น 

2.1.1. ผู้ที่มาร่วมงานเองเพื่อเน้นเสนองานกับผู้ซื้อโดยตรง – กลุ่มนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการ
เสนองานมาก่อนแล้วบ้าง หรือเคยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง จึงจะมีโอกาสที่จะนัด
เข้าไปเสนองานกับผู้ซื้อรายใหญ่ได้ (เช่น The Monk Studios ของไทย) สำหรับรายใหม่ ๆ อาจมี
เพียงโอกาสเสนองานแบบ Speed Pitching เท่านั้น 

2.1.2. ผู้ที่มาร่วมงานเป็นคณะร่วมกับองค์กรส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศตน (ซึ่งมาเป็น
สปอนเซอร์) - สำหรับผู้ผลิตงานรายใหม่ ๆ การร่วมคณะมาพร้อมกับองค์กรฯ ดังกล่าว จะได้
ประโยชน์หลายประการ อาทิ ส่วนลดค่าบัตรผ่านกว่าร้อยละ 70 มีโอกาสนำผลงานมาแสดงให้
ผู้เข้าร่วมงาน มีโอกาสที่ผู้ซื้อซึ่งรู้จักองค์กรดังกล่าวมาก่อนจะสนใจเข้ามาชมผลงาน ได้มีโอกาสเสริม
ประสบการณ์ในการเสนองานแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ บางรายอาจมีโอกาสได้เสนองานกับรายใหญ่ 

2.2. ผู้ผลิตงานที่อยู่ในเครือข่ายบริษัทต่างประเทศ – บางประเทศสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ผลิตมาผลิตงานใน
ประเทศตน จึงมีหลายบริษัทที่มีสาขาในหลายประเทศท่ีรัฐบาลมีแรงจูงใจดังกล่าว รวมถึงการขยายสาขา
ออกไปยังประเทศที่เป็นแหล่งผลิตผลงานชั้นดี และที่มีต้นทุนต่ำ ในงานนี้จะเห็นว่ามีบริษัทในลักษณะนี้
อยู่มากมาย รวมถึง M2 Entertainment (บริษัทแม่สัญชาติเดนมาร์ก) ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทยและ
สหรัฐฯ ด้วย 

3. องค์กรส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่าง ๆ – หลายประเทศที่เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจนี้ มักจะมี
องค์กรส่งเสริมธุรกิจนี้ที่เป็นหัวหอกพาผู้ผลิตงานชั้นดีมาเปิดตลาดในงานนี้ และบางประเทศเป็นสปอนเซอร์
เช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศมีโอกาสมาแสดงผลงาน รวมถึงการดึงดูดผู้ผลิตใช้ประเทศตนเป็นแหล่งผลิต
งาน อาทิ มาเลเซีย (กลุ ่มงาน Digital Creative Content ของรัฐวิสาหกิจ Malaysia Digital Economy 
Corporation), จาเมกา (JAMPRO Trade & Investment Jamaica, Office of Prime Minister), เกาหลีใต้ 
(Ministry of Culture & Tourism), สหราชอาณาจักร (Department of International Trade), ออสเตรเลีย 
(Australian Children's Television Foundation), บราซิล (Brazilian Content), แคนาดา (Canadian 
Heritage), คอสตาริกา (Essential Costa Rica), สเปน (Animation from Spain – ICEX Spain Trade & 
Investment), ญี่ปุ่น (Visual Industry Promotion Organization) และรัสเซีย (Moscow Export Center) 

4. ผู้บรรยาย/คณะเสวนา - เป็นบุคคลมีชื่อเสียงในวงการ ส่วนใหญ่มาจากบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ หรือผู้ผลิตงานที่มี
ชื่อเสียงซึ่งมักมาร่วมงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยอยู่แล้ว เป็นการเปิดห้องสัมมนาสั้น ๆ แนะนำเทคนิค
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การนำเสนองานให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการถกปัญหาในวงการและหาทางออกโดยบุคคลมีชื่อเสียง 
ห้องสัมมนามีรายการบรรยาย อาทิ Pitch Doctoring, Majoring in Trendspotting, Master the Art of 
Storyboarding, Anatomy of an SVOD Deal, Countdown to Licensing, Moving Mountain (Creating 
Content for Displaced Kids), Digital 360 Strategies (Making the Money Works), Are You Smarter 
Than a Smart Speaker, Beyond YouTube, Future-proof Your Franchise, Let Us Blow Your Mind 
(Storytelling Reinvented), The Successful Pivot (A Gigantosaurus Case Study) และ Keynotes เล่า
ประสบการณ์ต่าง ๆ  

5. สปอนเซอร์ในส่วนอ่ืน ๆ ของงาน - ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณา อาทิ นำสติ๊กเกอร์มาติดตามพ้ืน บันได ลิฟท์ จุด
ลงทะเบียนเข้างาน ขวดน้ำที่นำมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน ฯลฯ 

กิจกรรมในงานโดยหลัก ๆ จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาเลือกซื้องานและการเสนองาน แทรกด้วย
กิจกรรมสร้างเครือข่าย อาทิ งานปาร์ตี้คอกเทล (เป็นโอกาสได้พบปะพูดคุยกันระหว่างคนในวงการและผู้ซื้อราย
ใหญ่ที่จะมาพูดแนวทางสิ่งที่ต้องการให้ผู้ร่วมงานรับฟัง Tencent Video, BBC Studios, PBS KIDS, Super RTL, 
Sesame Workshop, Disney, France Télévisions และ Nickelodeon) และเลี้ยงอาหารกลางวัน (ทานกลางวัน
พร้อมฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน License และ ด้าน Digital Media) นอกจากนี้ยังมีการแจกรางวัลแก่ผู้มี
ผลงานดีเด่นในวงการ Kidscreen Awards คล้ายการแจกรางวัลเอมี่ส์ สำหรับผลงานการผลิตสื่อสำหรับเยาวชน
ภายในงานด้วย 
ผลการเยือนงานนิทรรศการ  

ด้วยศักยภาพของคนไทยในด้านงานความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะ สคต. ไมอามีเล็งเห็น
ความสำคัญของธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างงานที่สามารถทำรายได้ระดับสูงให้กับบุคลากรในธุรกิจนี้
จำนวนมากได้จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเยือนงานนี้ ภายในงานโดยรวมแล้ว บรรยากาศของงานค่อนข้างจะ
เคร่งเครียดทั่วบริเวณ ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ล้วนมาด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างเอาจริงเอาจัง ตลอดทั้งสองวนัที่
เดินชม มีผู้คนเดิน/นั่งประชุมเต็มพ้ืนที่ ทั้งนี้เพราะเป็นงานในลักษณะที่ผู้ซื้อต้องการจะมองหาผลงานที่โดดเด่นและ
เทคนิคใหม่ ๆ มาเพิ่มในผลงานและสื่อของตน ส่วนผู้เสนองานตั้งใจจะเสนองานอย่างดี เห็นได้จากห้องบอลรมูมีผู้
นั่งประชุมด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมมาหมุนเวียนกันเต็มเกือบทุกโต๊ะตลอดเวลา บริเวณหน้าห้องประชุมส่วนบุคคลของ
ผู้ซื้อรายใหญ่มีผู้ที่เตรียมเสนองานพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดขณะรออยู่หน้าห้อง บริเวณท่ีมีบรรยากาศเคร่งเครียด
ที่สุดคือบริเวณห้องที่ใช้สำหรับ Speed Pitching ผู้สนใจเสนองานจะต้องเข้าแถวรอลงทะเบียนขอเข้าฟัง ผู้ซื้อจะ
ยืนบรรยายความต้องการอยู่หน้าห้องประมาณ 30 นาที ผู้สนใจนั่งฟัง ซักถามและถกกันอย่างจริงจัง เมื่อบรรยาย
จบก็นั่งถกกันบ้าง เตรียมการเสนองานเงียบ ๆ บ้าง ภายในห้อง Speed Pitching จัดโต๊ะ 8 ตัว แต่ละตัวมีเก้าอ้ี 3 
ตัววางห่างกัน 2 ฟุต เรียงต่อกันรอบกำแพงห้อง มีผู้รับฟังการเสนองานนั่งประจำอยู่อย่างเคร่งเครียด เมื่อถูกเรียก
ให้เข้าไปเสนองาน ก็จะต้องเสนองานให้จบภายใน 8 นาทีต่อราย 

สคต. ไมอามียังได้พบผู้เข้าร่วมงานที่มาจากประเทศไทย 2 บริษัท ได้แก่ 
1. คุณสุภณวิชญ์ สมสมาน (หรือคุณ Juck) ผู ้ก ่อตั ้งและ Creative Director ของบร ิษัท 

เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิตอลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวสามมิติ (3 D 
Animation) และ FX สำหรับภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย มาร่วมงานครั้งนี้เป็น
ครั้งแรกโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SMEs Pro-Active ในรูปแบบ B2B Matching เพื่อเสนองานแก่ผู้ซื้อ
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รายใหญ่ในสหรัฐฯ และสร้างเครือข่ายในวงการ ส่วนผลการเสนองาน ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะการรักษา
ความลับเรื่องการเจรจาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการรับโอกาสเข้าไปเสนองานและยังได้เล่าถึงที่มาของความสำเร็จ
เนื่องจากโอกาสที่เคยเรียนและทำงานในสหรัฐฯ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้วงการนี้ในประเทศไทย
ไม่พัฒนาเท่าที่ควร แม้บุคคลากรไทยจะมีความสามารถโดดเด่นมาก 

2. Ms. Marianna Knaze, Senior Producer ของบริษัท M2 Animation ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ
ไทยและมีบริษัทแม่จากเดนมาร์ก (M2 Film) และอีกสำนักงานหนึ่งอยู่ในสหรัฐฯ (M2 Entertainment)  
 นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้พูดคุยกับ Mr. Hasnul Hadi Samsudin, VP – Digital Creative 
Content ของบริษัท Malaysia Digital Economy Corporation Sdn. Bhd. (MDEC) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การ
กำกับดูแลของรัฐฯ ตามนโยบายรัฐบาลที่ริเริ่มสร้าง Multimedia Super Corridor (MSC Malaysia) ขึ้นเพื่อให้
มาเลเซียมีวิวัฒนาการด้านมัลติมีเดียและอุตสาหกรรมไฮเทคแบบก้าวกระโดด โดยพัฒนาตั้งแต่ด้านการศึกษาเพ่ือ
สร ้างบุคคลากรขึ ้นมารองร ับการขยายตัวของอุตสาหกรรมใหม่  มีบร ิษ ัท Multimedia Development 
Corporation เป็นผู้กำกับดูแลการพัฒนาดังกล่าว ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น MDEC ซึ่งเป็นเหมือนรัฐวิสาหกิจที่รับงาน
จากภาครัฐฯ และมีกิจการด้านไอทีที่ทำให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ และยังสามารถผลักดันให้ประเทศก้าวไปตาม
ทิศทางของโลกในยุคข้อมูลข่าวสารได้ทัน พัฒนาการในด้านธุรกิจไฮเทคทุกรูปแบบจึงมีวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องและ
มั่นคง ในส่วนของ Digital Creative Content นี้เป็นเพียงกลุ่มงานหนึ่งในพัฒนาการด้านไอทีทั้งหมดของมาเลเซีย
เท่านั้น และในปัจจุบันถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง สามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าไปสร้างงานในมาเลเซีย
ได้มากมาย ทั้งนี้ด้วยความสม่ำเสมอในการนำผู้ประกอบการในวงการนี้มาเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นหมู่
คณะ MDEC มาร่วมงาน Kidscreen Summit มาเกือบ 10 ปีติดต่อกันแล้ว และประสบความสำเร็จมากขึ้น
ตามลำดับ มีผู้ประกอบการที่มาเสนองานได้รับงานระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
มาเลเซียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังมีการให้แรงจูงใจเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อนานาชาติเข้าไป
ผลิตงานถ่ายทำภาพยนตร์ภายในประเทศด้วยการให้ทุนการผลิตคืน (Cash Rebate) ร้อยละ 30 ของต้นทุนการ
ผลิตตั้งแต่ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป และยังมีแรงจูงใจให้มีการจ้างงานส่วนการผลิตสื่อ (Production และ 
Post-production) ที่มีต้นทุน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป รวมถึงแม้เพียงงานตัดต่อหลังการถ่ายทำ/ผลิต
เท่านั้น (Post-production Only) หากจ้างงานในประเทศด้วยทุนเพียง 360,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปก็ได้รับ
สิทธิ์คืนเงินในอัตราเท่ากัน ซึ่งสามารถดึงดูดงานจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศมากขึ้น อีกทั้งบุคคลากรในวงการนี้
ยังได้มีโอกาสรับงานระดับโลก ได้รับถ่ายทอดเทคนิคทันสมัยและพัฒนาทักษะให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งใน
ตลาดโลกได้ 

สคต. ไมอามีสอบถามความเห็นหากมาร่วมงานในลักษณะเดียวกันนี้ในนามภูมิภาคอาเซียน จะ
ทำให้เพิ่มแรงดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ภมิภาคได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่บุคคลากรในประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเครือข่ายกัน
ด้วย โดย MDEC ก็เห็นด้วยและสนใจหากมีทางเป็นไปได้ด้วยความหลากหลายจะสามารถดึงดูดงานเข้ามาใน
ภูมิภาคได้มากขึ้นและเพ่ิมโอกาสให้กับทุกประเทศได้ 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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 ในหลายประเทศเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจสร้างสรรค์ที ่สามารถสร้างงานรายได้สูงให้
บุคคลากรและสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจได้ โดยเริ่มจากสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ผู ้ผลิตงานเข้ามาผลิตงานภายในประเทศของตน โดยจะคืนเงินที่ลงทุนในการผลิตงาน
ภายในประเทศตนให้ผู้ผลิตถึงร้อยละ 30 บริษัทผู้ผลิตจึงเริ่มมีการขยายกิจการออกไปผลิตงานในประเทศที่ให้สิทธิ
ดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งต่อมารัฐบาลในประเทศอ่ืน ๆ ก็สร้างแรงจูงใจแข่งกันในลักษณะเดียวกัน อาทิ แคนาดา และอีก
หลายประเทศ  
 สคต. ไมอามีเห็นว่า ประเทศไทยจัดว่ามีพ้ืนฐานด้านบุคลากรที่มีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
และความถนัดในการสร้างผลงานศิลปะที่โดดเด่นได้ในระดับโลก แต่เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมไป 
ประกอบกับทุนจากผู้ซื้อจำนวนน้อยภายในประเทศและเม็ดเงินที่จำกัด ทำให้มีการพัฒนาไปสู่ตลาดระดับประเทศ
น้อยมาก หากผู้ประกอบการไทยรับงานเฉพาะภายในประเทศก็แทบไม่มีโอกาสขยายตัว การสร้างโอกาสให้ไปหา
ประสบการณ์เสนองานในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อและผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ จะเป็นการส่งเสริม
ให้มีพัฒนาการได้เร็วขึ้นหากประเทศไทยมีแรงจูงใจดังกล่าวน่าจะดึงดูดงานและเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามา
ได้มากขึ้น   
 
 
 ดังนั้นภาครัฐจึงควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้ง
ในรูปแบบการจัด Training เทคนิคการนำเสนองาน และโครงการความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ต่างๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมระดับโลก รวมถึงข้อสำคัญจะต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมาร่วมงานในลักษณะ
นี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถือว่าเป็นงานใหญ่ของวงการที่จะทำให้ได้พบกับผู้ซื้อระดับโลก โดยเฉพาะในปัจจุบัน 
Netflix ถือเป็นเจ้าแห่งวงการ TV การได้นำเสนองานแก่ผู้ซื้อจะทำให้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ประการไทยได้ก้าวเข้าสู่
วงการในระดับโลก ทั้งนี้รูปแบบในการเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วิธีคือ  

1. การเข้าร่วมงานในลักษณะ B2B (เหมือนที่บริษัท Monk ดำเนินการ) ซี่งจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ค่าเข้างาน
เพียงแค่ 1,995 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน (มีส่วนลดหากมาครั้งแรก) โดยการเข้าร่วมงานลักษณะนี้จะต้อง
ทำการบ้านมาก่อน และเข้าร่วมการประมูลงานใน Speed Pitching ที ่เปิดโอกาสให้ผู ้ผลิตงานที่
ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ไว้ล่วงหน้าเข้าแถวกันมาหมุนเวียนกันเสนองานแบบรวดเร็วโดยให้เวลาบริษัท
ละ 8 นาที  

2. การจัดคูหาประเทศไทย คูหาแบบ National Stand จะมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่และคูหามาตรฐานขนาด 
10 x 10 ตร. ฟุต ราคา 14,995 ดอลลาร์สหรัฐฯ (รวมโฆษณา 4 สี ครึ่งหน้าในหนังสือแนะนำงาน/
แผ่นพับ 1 ชิ้นในถุงที่แจกให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน/บัตรผ่านสำหรับ 2 ท่าน) อนึ่ง จากการหารือกับคูหา
ของประเทศมาเลเซีย แจ้งว่ามีความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดแสดงในลักษณะคูหาแบบ Reginal 
Pavilion เพื่อดึงดูดความสนใจเข้าสู่กลุ่มอาเซียน ทั้งนี้มาเลเซียเข้าร่วมงานดังกล่าวมาหลายปีแล้ว การ
ร่วมกันจัดแสดงจะช่วยให้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยได้ดีขึ้น (และลดค่าใช้จ่ายด้วย)  

 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
ด้วยบุคลากรของไทยในประเทศที่กำลังเติบโตและมีพ้ืนฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ จึงจะเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ประเด็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตสื่อดิจิตอลคือ การได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของภาครัฐในการนำเสนอผลงานให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในโลกขณะนี้มีผู้



 

หน้าที่ 7 จาก 10 หน้า 

ซื้อรายสำคัญๆ เพียงไม่กี ่รายได้แก่ Netflix, HBO, Disney, Nickelodeon การเดินทางไปร่วมงานในลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยให้มีการสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อเหล่านี้ ซึ่งจะไปปรากฏตัวเพียงไม่กี่งานเท่านั้น จะเห็นได้ว่าการจัด
งานในลักษณะ Summit ได้มีความพยายามจัดงานในประเทศต่าง ๆ เช่น ในฝรั่งเศส เกาหลี หรือแม้แต่ประเทศ
ไทยเอง แต่สิ่งสำคัญท่ีสุดที่จะดึงดูดคนให้ไปร่วมงาน ไม่ใช่เพียงแค่หัวข้อในการจัดสัมมนาน่าสนใจเท่านั้น การสร้าง
เครือข่ายกับผู้ซื้อกลับเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้มีผู ้สนใจเข้าร่วมงานมากขึ้นด้วย ดังเช่นงาน Kidscreen นี้ 
เนื่องจากสร้างโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานแก่ผู้ซื้อรายใหญ่ๆ ได้ 

********************************************** 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี 

20 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน 

 

  

  

  

ภาพจากขวา 
Mr. Nelson Huyn – Sr. Account Mgr, Kidscreen 

น.ส. นธิิมา ศิริโภคากิจ – ผอ. สคตไมอามี 
น.ส. นฤณัฐ เอื้อตระการวิวัฒน์ - สคต. ไมอามี 

 

สื่อประชาสัมพันธ์ Sponsor หลายรูปแบบ 

 
บรรยากาศในห้องสัมมนา เวทีเสวนา 



 

หน้าที่ 9 จาก 10 หน้า 

 
 ห้องรับรองที่แทบทุกโต๊ะถูกใช้สหรับการประชุมย่อย 

 

ห้อง Brief ก่อนจะมี Speed Pitching 

 
ภาพจากซ้าย (บริเวณหน้าคูหาของ MDEC) 
Mr. Hasnul Hadi Samsudin – MDEC 

นาย สุภณวิชญ์ สมสมาน – The Monk Studios 
นายวรวุฒิ วิริยะเลิศ – สคต. ไมอามี กำลังเตรียมเวลาประกาศ Kidscreen Awards 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

หน้าที่ 10 จาก 10 หน้า 

ภาพคูหาของประเทศต่าง ๆ 

   
จาเมกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น 

   
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา 

   
คอสตาริกา บราซิล เกาหลีใต้ 

    
สเปน ตัวอย่างห้องประชุมส่วนบุคคล 

 


