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บทคัดย่อ

	 มังงะ	(Manga)	เป็นค�ำภำษำญี่ปุ่นส�ำหรับเรียกกำร์ตูนที่เป็นช่องๆ	และมำจำกประเทศญี่ปุ่น	ในปัจจุบันมังงะได้ถูกจัดจ�ำหนำ่ย
ในกว่ำ	80	ประเทศทั่วโลก	ครอบคลุมพื้นที่ทุกทวีป	โดยมีมูลคำ่ทำงกำรตลำดสูงถึง	13,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรือ่ยๆ	ทกุปี	จำกกำรไหลของวฒันธรรมข้ำมชำตแิละพฤตกิรรมกำรบรโิภคของลกูค้ำทีม่คีวำมซือ่สตัย์ในระดบัสงูต่อแบรนด์สนิค้ำ	(brand	
loyalty)	

Abstract

	 Manga	is	a	Japanese	term	used	for	comics	or	cartoon	drawing	in	a	picture	frame.	Manga,	currently	has	been	
distributed	in	over	80	countries	in	every	continent	throughout	the	world,	is	achieving	market	value	up	to	13,000	million	
dollars	and	tends	to	increase	exponentially	every	year.This	phenomenon	occurs	due	to	the	entry	of	multinational	culture	
and	the	high	brand	loyalty	in	consumer	behavior.

บทน�ำ

	 มังงะถูกพัฒนำมำจำกภำพวำดบนแผ่นไม้ที่เรียกว่ำ	อุกิโยเอะ	(Ukiyo-e)	ในคริสต์ศตวรรษที่	17	ที่ศิลปินใช้บอกเล่ำเรื่องรำวของ
ประวัติศำสตร	์บทละคร	และสภำพแวดล้อมทำงสังคม
	 มังงะ	 แปลตรงตัวว่ำ	 “ภำพตำมอำรมณ์”	 ในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่	2	 ภำยหลังจำกควำมพ่ำยแพ้ของกองทัพญี่ปุ่น	 ทำง						
สหัฐอเมริกำและกลุ่มพันธมิตรได้บีบบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดเสรีภำพแก่สื่อมวลชน	 จึงก่อให้เกิดกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด	 ท�ำให้เกิดเป็น					
มังงะในรูปแบบปัจจุบัน	 ในศตวรรษที่	21	 ค�ำว่ำ	 มังงะ	 ได้เปลี่ยนควำมหมำยกลำยเป็นค�ำที่ใช้แทนหนังสือกำร์ตูนที่มำจำกญี่ปุ่น	 ส่วน				
คอมิก	(comic)	หมำยถึงหนังสือกำร์ตูนของประเทศในโลกตะวันตก	กำร์ตูนทั้งสองประเภทคือ	มังงะและคอมิก	มีแนวทำงกำรน�ำเสนอ
ที่แตกต่ำงกันอยำ่งชัดเจน	
	 อย่ำงไรก็ดี	มังงะมีลักษณะทั้งร่วม	และแตกต่ำงจำกกำร์ตูนจำกประเทศโลกตะวันตกหรือคอมิก	ลักษณะร่วมคือ	มีองค์ประกอบ
พื้นฐำนสำมอย่ำงเหมือนกัน	คือกรอบสี่เหลี่ยม	ภำพลำยเส้น	และค�ำพูด	ส่วนสิ่งที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนก็คือ	ลักษณะภำพลำยเส้นและ
เนื้อหำของกำร์ตูน	 โดยที่ภำพลำยเส้นของมังงะจะมีลักษณะเหมือนจริง	 เช่น	 ขนำดหัวของตัวกำร์ตูนผิดสัดส่วนกับตัว	 ดวงตำของเด็ก				
ผูห้ญงิมขีนำดใหญ่	ล้อมรอบด้วยขนตำเส้นโตๆ	ดวงตำมปีระกำยรปูดำว	แสดงออกถงึบคุลกิแจ่มใสร่ำเรงิ	หรอืถ้ำเป็นดวงตำของตวักำร์ตนู
ที่อยู่ในมิติอื่น	เช่น	ปีศำจ	ดวงตำจะว่ำงเปล่ำเป็นสีขำว	เป็นต้น	
	 ขณะที่คอมิกจะเน้นที่ควำมเหมือนจริง	 ในส่วนของเนื้อหำเองก็จะแตกต่ำงกันตรงที่คอมิกส่วนใหญ่สรำ้งขึ้นส�ำหรับเด็ก	 ขณะที	่		
มังงะมีกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่	โดยในญี่ปุ่นสำมำรถน�ำเสนอมังงะได้อย่ำงอิสระ	แต่เนื้อหำที่น�ำเสนอจะต้องไม่
เป็นเนื้อหำที่ท�ำร้ำยสังคม	(Schodt,	1986,	121-127)
	 ปัจจุบันมังงะได้รับกำรยอมรับจำกคนญี่ปุ่นว่ำเป็นวิจิตรศิลป์และวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งมีควำมส�ำคัญทำงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น		
โดยผู้ที่ถูกกล่ำวว่ำเป็นบิดำของมังงะในยุคปัจจุบันก็คือ	โอซำมุ	เทซุกะ	ผู้เขียนเรื่องแอสโตรบอย	(astro	boy)	ซึ่งเป็นเรื่องรำวของแอสโตร	
บอย	หุ่นยนต์เด็กผู้ชำยที่ถูกสรำ้งขึ้นโดย	ดร.เทนมะ	นักวิทยำศำสตร์อัจฉริยะ	เพื่อทดแทนลูกชำยที่สูญเสียไปของเขำ	(ภำยหลังแอสโตร-
บอย	ได้กลำยเป็นต้นแบบในกำรสร้ำงหุน่ยนต์ทีม่รีปูร่ำงเหมอืนมนษุย์	หรอืทีเ่รำเรยีกว่ำ	แอนดรอยด์ในปัจจบุนั)	(Gravett,	2004,	156-184)

 มังงะ: ขุมทรัพย์ทำงกำรตลำดมูลค่ำพันลำ้น
Manga: The Hidden Treasures
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รูปแบบของมังงะ

	 มังงะสำมำรถแบ่งแยกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ	ก็คือ	โชเน็น	(shonen)	หมำยถึง	กำร์ตูนส�ำหรับเด็กผู้ชำยและ	โชโจะ	(shojo)	
หมำยถึงกำร์ตูนส�ำหรับเด็กผู้หญิง	 ซึ่งจะมีรูปหน้ำปกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดและไม่วำงขำยบนชั้นหนังสือเดียวกัน	 โดยจะมีกำรตีพิมพ์					
มังงะ	4	ลักษณะ	ดังนี้	(Brenner,	2007,	81-113)
	 1.	หนังสือกำร์ตูนรำยสัปดำห์	ซึ่งจะเป็นกำรตีพิมพ์มังงะหลำยๆ	เรื่องพร้อมๆ	กัน	โดยแต่ละเรื่องจะมีประมำณ	10	ถึง	40	หน้ำ
ต่อฉบับ	ใช้กระดำษคุณภำพต�่ำและมีจ�ำนวนหน้ำตั้งแต่	200	ถึง	850	หน้ำ	บำงครั้งยังตีพิมพ์กำร์ตูนจบในตอนและกำร์ตูนสี่ช่อง	มังงะ
เรื่องหนึ่งๆ	 อำจจะถูกตีพิมพ์อยู่หลำยปีหำกได้รับควำมนิยมสูง	นักเขียนกำร์ตูนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยกำรเขียนกำร์ตูนจบในตอนก่อน
เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้ตัวเอง	ซึ่งถ้ำได้รับควำมนิยมก็จะได้เขียนมังงะเรื่องยำวต่อไป	(มังงะที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือกำร์ตูนรำยสัปดำห์ยำวนำน
ที่สุดคือ	มังงะเรื่องโคชิกำเม	(Kochikame)	ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี	ค.ศ.	1976	จนถึงปัจจุบัน	นับเป็นเวลำรวมกันถึง	34	ปี)
	 2.	ทังโคบง	(Tungcobong)	หมำยถึง	หนังสือกำร์ตูนแบบรวมเล่ม	เป็นกำรรวบรวมมังงะที่ได้ควำมนิยมจำกหนังสือกำร์ตูนรำย
สัปดำห	์ เพื่อสนองควำมต้องกำรของผู้ที่ต้องกำรจะสะสมมังงะเรื่องนั้นๆ	 โดยทังโคบังจะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบของพ็อคเก็ตบุค	(pocket	
book)	แลใช้คุณภำพของกระดำษที่ดีกว่ำหนังสือกำร์ตูนรำยสัปดำห์	
	 3.	 โอมำเกะ	(Omake)	เป็นกำรตีพิมพ์มังงะตอนพิเศษ	หรือเรื่องรำวอันเป็นข้อมูลพิเศษของมังงะเรื่องนั้นๆ	
	 4.	 โดจินชิ	(Dochinji)	คือมังงะที่ตีพิมพ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยผู้ติดตำมมังงะ	 โดจินชิส่วนมำกจะเขียนขึ้นโดยน�ำตัวละครและ
เนือ้เรือ่งจำกมงังะทีว่ำงขำยอยูใ่นตลำดมำแต่งเตมิ	หรอืไม่กเ็ขยีนเนือ้เรือ่งขึน้มำใหม่แต่ยงัใช้ตวัละครเดมิ	ในประเทศญีปุ่น่จะมบีำงส�ำนกั
พิมพ์ที่ตีพิมพ์โดชินจิออกมำขำย	นอกจำกนี้	ยังมีร้ำนหนังสือที่จะขำยเฉพำะมังงะที่เป็นโดชินจิเท่ำนั้น

ภำพรวมทำงกำรตลำดของมังงะในญี่ปุ่น

	 ในปัจจุบันตลำดมังกะของญี่ปุ่นมี	3	บริษัทใหญ่ๆ	ที่เป็นผู้น�ำทำงธุรกิจอยู่บริษัทแรกคือ	“ซูเอชำ”	(SHUEISHA	Inc.)	ซึ่งผลิตหนังสือ
กำร์ตนูทีข่ำยดทีีส่ดุชือ่	โชเนนจมัพ์	(Shonen	Jump)	ในแต่ละสปัดำห์นัน้	จะมผีูซ้ือ้ไปอ่ำนเฉพำะในญีปุ่น่ถงึ	7.4	ล้ำนฉบบัมรีำยได้มำกกว่ำ	
10.84	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	บริษัทที่สอง	คือ	“โกดันชำ”	(Kodansha	Ltd.)	ซึ่งมีรำยได้	1.84	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	เป็นเจ้ำของโชเนน
แมกกำซีน	(Shonen	Magazine)	บริษัทที่สำม	ได้แก่	โชกะคุกัน	(Shogakukan	Inc.)	ซึ่งก็จ�ำหน่ำย	“ยังซันเดย์”	(Young	Sunday)	จ�ำนวน	
1.2	ล้ำนฉบบัต่อสปัดำห์	ท�ำให้ยอดขำยของบรษิทัสงูถงึ	1.35	พนัล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	นอกจำกนี	้ทัง้	3	บรษิทัยงัมรีำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ
ที่สูงถึงหน้ำละ	300,000	เหรียญสหรัฐฯ	(ComiPress,	2007)

มูลค่ำทำงกำรตลำดของมังงะ

	 จำกข้อมูลของบริษัท	Nielsen-Japan	YTD	15	พฤษภำคม	พ.ศ.	2554	ภำพรวมมูลค่ำกำรตลำดของมังงะอยู่ที่	13,000	ล้ำนเหรียญ
สหรฐัฯ		โดยมอีตัรำกำรเตบิโตอยูท่ีร้่อยละ	14	ส�ำหรบัตลำดทีใ่หญ่ทีส่ดุของมงังะยงัเป็นญีปุ่น่	ส่วนตลำดทีใ่หญ่รองลงมำคอื	ไต้หวนั	ฮ่องกง	
จีน	และอินโดนีเซีย	นอกจำกนี้	Nielsen-Japan	ยังร่วมกับเว็บไซต์	Oracle	ท�ำกำรส�ำรวจยอดขำยมังงะทั่วโลก	10	อันดับแรก	YTD	1	
ธันวำคม	พ.ศ.	2554	โดยมีผลกำรส�ำรวจดังนี้	(นันท์นรี	พำนิชกุล,		2555)
	 อันดับที่	1	 คือ	One	Piece		 มียอดจ�ำหน่ำย	 189	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	2	 คือ	Dragon	Ball	 มียอดจ�ำหน่ำย	 152	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	3	 คือ	Kochikame	 มียอดจ�ำหน่ำย	 142	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	4	 คือ	Slam	Dunk	 มียอดจ�ำหน่ำย	 117	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	5	 คือ	Naruto	 มียอดจ�ำหน่ำย	 100.4	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	6	 คือ	JOJO	ล่ำข้ำมศตวรรษ	 มียอดจ�ำหน่ำย	 70	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	7	 คือ	Hokuto	No	Ken	 มียอดจ�ำหน่ำย	 60	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	8	 คือ	Bleach	 มียอดจ�ำหน่ำย	 56	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับที่	9	 คือ	Kinnikuman	 มียอดจ�ำหน่ำย	 53	 ล้ำนเล่ม
	 อันดับ	10	 คือ	Captain	Tsubasa	 มียอดจ�ำหน่ำย	 52	 ล้ำนเล่ม
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กำรตีพิมพ์และจัดจ�ำหน่ำยมังงะในประเทศต่ำงๆ

	 มังงะหลำยเรื่องถูกแปลและจ�ำหน่ำยในหลำยประเทศทั่ว
โลก	โดยในสหรัฐอเมริกำ	มีบริษัท	วิซมีเดีย	(VIZ	Media)	ซึ่งได้
ลิขสิทธิ์มังงะในเครือของบริษัทโชกะคุกัน	และบริษัท	ซูเอชำ	จัด
จ�ำหน่ำย	นอกจำกนี้ยังมีบริษัท	 โตเกียวป๊อป	(Tokyopop)	ซึ่งใช้
กำรพิมพ์มังงะโดยคงวิธีกำรอ่ำนแบบญี่ปุ่นไว้เป็นจุดขำย	 และได้
รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้สร้ำงควำมนิยมมังงะในอเมริกำ	โดยเฉพำะ
ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นหญิง	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังมีนักวิจำรณ์บำงกลุ่มกล่ำว
ว่ำทำงบริษัทเน้นปริมำณมำกกว่ำคุณภำพ	แปลได้ใจควำมไม่ตรง
กับต้นฉบับ	และภำษำที่ใช้	(หลังจำกกำรแปลแล้ว)	ค่อนข้ำงหยำบ
คำย	ส่วนมังงะในประเทศอื่นๆ	มีดังต่อไปนี้	(Leonard,	2004)
	 สหรัฐอเมริกำ	ธุรกิจมังงะยังมีขนำดเล็ก	 โดยเฉพำะเมื่อ
เทียบกับธุรกิจอะนิเมะซึ่งประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง	 แต่นัก
วิเครำะห์ของ	Wall	Street	Journal	ได้วิเครำะห์แนวโน้มทำงกำร
ตลำดของธุรกิจมังงะในสหรัฐอเมริกำว่ำในปี	ค.ศ.	2012	นี้	ภำพ
รวมของตลำดจะมีกำรเติบโตมำกกว่ำร้อยละ	25	
	 ฝรั่งเศส	บริษัทใหญ่ที่ตีพิมพ์มังงะ	คือส�ำนักพิมพ์เกลนำต	
(Glénat)	ตพีมิพ์มงังะแนวโชโจะซึง่ได้รบัควำมนยิมเป็นอย่ำงมำก
ในประเทศฝรั่งเศส	 และยังตีพิมพ์มังงะในเครือของบริษัทโชกะคุ
กันอีกด้วย	 นอกจำกนี้	 มังงะที่ไม่ค่อยได้รับควำมนิยมในตลำดที่
อื่นแต่กลับเฟื่องฟูมำกในฝรั่งเศส	 คือมังงะแนวกำรเมืองและแนว
ดรำม่ำ	(drama)	
	 ฮ่องกงและไต้หวัน	 มีส�ำนักพิมพ์ตงลี่และบริษัทคัลเจอร์
คอม	ซึ่งทั้งสองได้ลิขสิทธิ์ในกำรพิมพ์และจัดจ�ำหน่ำยมังงะจำก	3	
บรษิทัใหญ่ในญีปุ่น่เท่ำๆ	กนัแต่สิง่ทีแ่ตกต่ำงกนั	คอืส�ำนกัพมิพ์ตง
ลีจ่ะเป็นเจ้ำของลขิสทิธิเ์นือ้เรือ่งของกำร์ตนูก�ำลงัภำยในซึง่พฒันำ
มำจำกมงังะของญีปุ่น่ถงึร้อยละ	45	ในตลำดของฮ่องกงและไต้หวนั	
โดยแต่ละสัปดำห์ทั้งสองส�ำนักพิมพ์จ�ำหน่ำยมังงะได้มำกกว่ำ	3	
ล้ำนเล่ม	(Wong,	2004)
	 สิงคโปร์	มีส�ำนักพิมพ์ชวงยีตีพิมพ์มังงะเป็นภำษำอังกฤษ
และภำษำจีนจัดจ�ำหน่ำยและยังส ่งออกไปจัดจ�ำหน่ำยใน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
	 อินโดนีเซีย	มังงะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด	ท�ำให้
อินโดนีเซียเป็นตลำดมังงะขนำดใหญ่ที่สุดนอกญี่ปุ่น	 ส�ำนักพิมพ์
ในอินโดนีเชียที่มีชื่อเสียงได้แก่	 อีเล็กซ์มีเดียคอมพุทินโด	(Elex	
Media	Komputindo)	 อะโคไลท์	 (Acolyte)	 และกรำมีเดีย	
(Gramedia)	นอกจำกนีม้งังะยงัเป็นตวัจดุประกำยกำร์ตนูเชือ้สำย
อินโดนีเซียอีกด้วย
	 เกำหลี	 บริษัทที่ตีพิมพ์มังงะมีบริษัท	 ไดวอน	(Daiwon)	
และโซลมังฮวำซำ	(Seol	Munhwasa)	 แต่กำรซื้อมังงะแบบเป็น

ฉบับในเกำหลีนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมมำกนัก	 ส่วนมำกผู้บริโภคมัก
จะอ่ำนมังงะจำกอินเทอร์เน็ตที่แปลเป็นภำษำเกำหลีหรืออังกฤษที่
เรียกว่ำ	สแกนเลชัน
	 ส�ำหรบัในประเทศไทย	มงังะเล่มทีต่พีมิพ์จดัจ�ำหน่ำยกค็อื	
มังงะเรื่อง	สิงห์น้อยเจ้ำป่ำ	ซึ่งตีพิมพ์จ�ำหน่ำยในปี	ค.ศ.	1951	ใน
รำคำเล่มละ	2	บำท	หลังจำกนั้น	มังงะหลำยเรื่องก็ทยอยเข้ำมำ
ในประเทศไทย	 โดยในยุคแรกๆ	 ใช้กำรส่งแฟกซ์มังงะจำกญี่ปุ่น
เพือ่ท�ำกำรแปลและจดัจ�ำหน่ำยอย่ำงไม่ถกูลขิสทิธิ	์หลงัจำกนัน้	ใน
ปี	ค.ศ.	1993	มีกำรกวำดล้ำงมังงะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
และกำรตพีมิพ์และจดัจ�ำหน่ำยมงังะทีถ่กูลขิสทิธิ	์โดยมสี�ำนกัพมิพ์
วิบูลย์กิจ	ส�ำนักพิมพ์สยำมอินเตอร์คอมิกส์	และบริษัท	เนชั่น	เอ็ด
ดเูทนเมนท์	เป็นผูน้�ำในกำรพมิพ์จดัจ�ำหน่ำยมงังะทีซ่ือ้ลขิสทิธิจ์ำก
ญี่ปุ่นในรูปแบบของนิตยสำรรำยสัปดำห์ในชื่อ	 ซีคิดส์	บูม	และ			
เคซีวีคลีย์

มูลค่ำทำงกำรตลำดของมังงะในประเทศไทย

	 ผลกำรศึกษำของบริษัท	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	จ�ำกัด	พบว่ำ	
มูลค่ำทำงกำรตลำดของมังงะในประเทศมีมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ	156		
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	และมแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	5-7	
จำกปัจจยับวกในกำรด�ำเนนินโยบำยกำรส่งเสรมิกำรอ่ำนของภำค
รัฐที่มีนโยบำยที่จะท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของกำรอ่ำน
หนังสือและนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ	 แรงผลัก
ดนัจำกกระแสนยิมญีปุ่น่	สือ่โทรทศัน์	วฒันธรรมบรโิภคเสร	ีกำรน�ำ
เสนอวัฒนธรรมอย่ำงมีเทคนิคของญี่ปุ่นเอง	 ตลอดจนกำรแพร่
กระจำยทำงวัฒนธรรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลเป็นปัจจัยบวกในกำร
ขยำยตัวของมังงะในประเทศไทย	 รวมถึงควำมพยำยำมในกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทและส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิตมังงะลิขสิทธิ์แปล
ไทย	 ในกำรจัดหำและตีพิมพ์มังงะให้เนื้อหำมีควำมหลำกหลำย
และตรงกับควำมต้องกำรของผู้อ่ำนแต่ละกลุ่มมำกขึ้น	
	 ในกำรท�ำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในเรื่องช่องทำงกำรจัด
จ�ำหน่ำยโดยอำศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูงในรูป
แบบสำมจีเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงมังงะ	 ส�ำนักพิมพ์
หลำยแห่งเริ่มดัดแปลงมังงะของตนเองให้อยู ่ในรูปแบบของ						
แอพพลเิคชัน่ในโทรศพัท์ประเภทสมำร์ทโฟนและแทบ็เลต็เพือ่เพิม่
ควำมสะดวกสบำยของผูบ้รโิภค	ข้อดขีองกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบ
กำรพิมพ์มังงะในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น	 คือผู้บริโภคไม่จ�ำเป็น
ต้องเข้ำถึงมังงะในช่องทำงแบบเดิมๆ	นั่นก็คือ	กำรซื้อมังงะที่ร้ำน
ขำยกำร์ตูน	แต่สะดวกในกำรซื้อหำได้ทุกที่ทุกเวลำและยังมีข้อได้
เปรียบด้ำนควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและพื้นที่กำรเก็บ
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	 นอกจำกปัจจัยบวกดังกล่ำวแล้ว	 ตลำดของมังงะใน
ประเทศไทยยังพบปัจจัยลบจำกแนวโน้มรำคำกระดำษในประเทศ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น	กำรขยำยตัวของร้ำนหนังสือเช่ำ	กำรขยำยตัวของ
สินค้ำทดแทน	กำร์ตูนแอนิเมชั่น	และปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์

อนำคตของมังงะในตลำดโลก

	 จำกแผนยุทธศำสตร์	“คูล	เจแปน”	ของรัฐบำลญี่ปุ่นในปี	
ค.ศ.	2002	 ที่ต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์จำกวัฒน-
ธรรมของกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์	 และส่งเสริมกำรส่งออก
วฒันธรรมป๊อบไปยงัตลำดโลกท�ำให้มงังะได้รบัควำมนยิมในตลำด
โลกมำกขึ้น	 หลังเหตุกำรณ์ระเบิดของเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน
โรงงำนไฟฟ้ำที่ฟุคุชิมะ	ในปี	ค.ศ.	2011	ท�ำให้กระทรวงเศรษฐกิจ
กำรค้ำอุตสำหกรรมญี่ปุ ่น	 (มิทติ)	 หันมำใช้กลุ่มอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์แทนกลุ่มอุตสำหกรรมหนัก	(อย่ำงเช่น	 รถยนต์	 และ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)	 โดยมังงะเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมหลัก
ที่เป็นเป้ำหมำย	 โดยเป้ำหมำยของมิทติ	 คือเพิ่มยอดกำรส่งออก
สินค้ำทำงวัฒนธรรมโดยเฉพำะมังงะให้เป็น	11	 ล้ำนล้ำนเยน	
(ประมำณ	4.4	ล้ำนล้ำนบำท)	ในปี	ค.ศ.	2020	ซึ่งเป็นจ�ำนวนมำก
เท่ำกับที่ญี่ปุ่นได้รับจำกกำรส่งออกรถยนต์	 โดยพยำยำมลดกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ลงให้ได้ร้อยละ	50

สรุป

	 ด้วยรูปแบบของเนื้อหำ	รูปแบบ	และกำรน�ำเสนอที่ไม่ถูก
ตกีรอบมำกนกั	ท�ำให้มงังะสำมำรถตอบสนอง	พฤตกิรรม	รปูแบบ	
และรสนยิมของผูบ้รโิภคได้ครอบคลมุทกุกลุม่ไม่ว่ำจะเป็นกลุม่ของ
เด็กผู้ชำย	 เด็กผู้หญิง	 วัยรุ่นชำย	 วัยรุ่นหญิง	 ผู้ชำยวัยท�ำงำน									
ผู ้หญิงวัยท�ำงำน	 จนกระทั่งถึงกลุ ่มของเพศที่สำมในสังคม	
(Lesbian	Gay	Bisexual	และ	Transgender	)	นอกจำกนี้มังงะยัง
ได้รับแรงส่งจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร	
อินเทอร์เน็ต	 และควำมเป็นโลกำภิวัตน์	 ท�ำให้ปัจจุบันมังงะไม่ได้
ถกูจ�ำกดัแต่ในประเทศญีปุ่น่เท่ำนัน้		เหนอืสิง่อืน่ใดเลยกค็อืลกัษณะ
เด่นเฉพำะตัวของมังงะที่มีเนื้อเรื่องเป็นตอนยำว	 ท�ำให้ผู้บริโภคที่
อ่ำนมังงะเรื่องหนึ่งแล้วจะต้องติดตำมมังงะเรื่องนั้นไปจนจบ	
นอกจำกนี	้ผูบ้รโิภคของมงังะยงัมคีวำมภกัดต่ีอตรำสนิค้ำทีส่งูมำก
ทัง้ในแง่ของพฤตกิรรมในกำรซือ้	(purchase	behavior)	ทีม่กีำรตดิ	
ตำมซื้อมังงะตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มจบ	 มีกำรบอกเชิญชวน								
ผู้บริโภคคนอื่นมำกถึง	1	 ต่อ	3	 คน	 ในส่วนมุมมองเชิงจิตวิทยำ	
(psychological)	ผูบ้รโิภคนัน้มทีศันคตทิีด่แีละมคีวำมรูส้กึผกูพนั
ต่อมงังะเป็นอย่ำงมำก	ดงัจะเหน็จำกกระทูพ้ดูคยุแลกเปลีย่นควำม
คดิเหน็เกีย่วกบัมงังะเรือ่งต่ำงๆ	เป็นจ�ำนวนมำกในอนิเทอร์เนต็
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