
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
   ที่  ป. 5 / 2547

เร่ือง   การกํ าหนดความหมายของงาน  Digital  Content
----------------------

ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปดใหการสงเสริมกิจการซอฟตแวร
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  13  และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  

พ.ศ 2520 สํ านักงานโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 11  
มิถุนายน  พ.ศ.  2547  เห็นควรกํ าหนดความหมายของงานในกลุม  Digital   Content  สํ าหรับกิจการ
ซอฟตแวร   ดังนี้

ประเภท คํ าจํ ากัดความ
1.  Animation, Cartoon & Characters การสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือถายทอด

เร่ืองราวโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ไมวาจะอยูในลักษณะ
การตูน, ลายเสน 2 มิติ (2D) และ/หรือ ลักษณะ 3 มิติ (3D)
รวมถึงการพัฒนาและสรางสรรคตัวละคร (Character)  เพ่ือใช
เปนหุนจํ าลอง (Model)  เพ่ือประกอบการสรางสรรคงานภาพ
เคลื่อนไหว

2. Computer-generated  Imagery
(CGI)

ภาพเคลื่อนไหว  (Animated  Graphic)   ซึ่งเกิดจากการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางสรรคงาน  โดยเผยแพรผานงาน
ทางภาพยนตร  (Feature  Film),  โทรทัศน   และวีดีทัศน
ประเภทตาง ๆ

3. Web – based  Application แอพพลิเคชั่นที่สามารถเขาถึงไดโดยผานบราวเซอร หรือใช http
(Hypertext  Transfer  Protocol   เปนโปรโตคอลหลักในการ
ติดตอส่ือสารและนํ าเสนอขอมูลใหกับผูใชในรูปแบบของภาษา
html  หรือ ภาษาอื่นๆ สวนมากจะประกอบดวย Thin – client
tier (web  browser),   Presentation  tier (web  server),
Application  tier (application  server)  และ  database  tier
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ประเภท คํ าจํ ากัดความ
4.  Interactive  Application แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่ครอบคลุมถึงการนํ าเสนอ multimedia

object  ในรูปแบบตางๆ โดยอนุญาตใหผูใชสามารถปฏิสัมพันธ
กับแอพพลิเคชั่นหรือระบบ   ดวยการปอนขอมูลหรือคํ าส่ังจาก
ผูใชและไดรับการตอบสนองในรูปแบบมัลติมีเดีย    โดยมีการ
ออกแบบและกํ าหนดแนวทางหรือลักษณะที่ผูใชปฏิสัมพันธกับ
แอพพลิเคชั่นหรือระบบและการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น
หรือระบบไวลวงหนา    ตัวอยางของแอพพลิเคชั่นหรือระบบ
ไดแก  interactive  game,  interactive  TV,  digital  movies,
และ virtual  reality  applications

5. Game เชน  Windows-based,
    Mobile Platform,Console, PDA,
    Online  Game,  Massive  Multi -
    Player Online Game  (MMOG)       
    เปนตน

ซอฟตแวรประเภทบันเทิงซึ่งทํ างานบนอุปกรณตางๆ ที่ประกอบ
ดวยกราฟฟคและการโปรแกรมมิ่ง  มีกฎ   กติกา  เง่ือนไขของ
เกม  ใหผูเลนสามารถเลนผานตามกฎได

6. Wireless  Location-Based  Services
    Content  เชน  Mobile e-payments,
    video-on-demand, music-on-
    demand, e-entertainment, Wireless,
    Advertising, Broadband Advertising,
    Multimedia  Messaging  เปนตน

ขอมูล (Content) สํ าหรับการใหบริการ ณ พ้ืนที่ (Location-
based  service) โดยผานอุปกรณไรสาย  ผูใชสามารถตอเช่ือม
เขากับระบบและดึงขอมูล (Content) ผานอุปกรณไรสาย ไดแก
Mobile e-payment, music-on-demand, video-on-demand,
e-entertainment, wireless  advertising, broadband
advertising, multimedia  messaging, รวมถึง location-based
gaming และ  location-based entertainment  เปนตน

7. Visual   Effects การสรางภาพเทคนิคพิเศษเพื่อใชงานภาพเคลื่อนไหว (Motion
Pictures)  ของภาพยนตร  (Feature  Film) งานที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศนและ/หรือวีดีทัศนประเภทตางๆ เชน วีซีดี (VCD)
ดีวีดี  (DVD)  เปนตน  โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวย
ในการสรางสรรคงาน       เพ่ือใหภาพเคล่ือนไหวดังกลาวมี
ความสมจริงและ/ หรือ มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ประเภท คํ าจํ ากัดความ
8. Multimedia  Video  Conferencing
     applications

แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุม และ/หรือ ติดตอประสาน
งานระยะไกล  โดยสวนมากแลวจะประกอบดวย  ระบบเสียง
แบบเรียลไทม (real-time audio) วีดีโอ และแอพพลิเคชั่น
ในการวาดภาพรวมกัน  (shared  drawing  application)  ผาน
ระบบอินเทอรเนตหรืออินทราเน็ต เชน  webcast,  e-seminar,
online collaborative  work  เปนตน

9. E-learning  Content  via
     Broadband  and  Multimedia

ส่ือการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนรูปแบบอิเลคทรอนิกส
เพ่ือใหแพรภาพหรือขอมูลไดบนเทคโนโลยีบรอดแบรนดหรือ
อินเตอรเนต มีเนื้อหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาและมี
ศีลธรรม โดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดยตัวอักษร (Text) รูปภาพ
(Image/Graphic) และ/หรือ ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ (2D)หรือ
3 มิติ (3D) และ/หรือ มีเสียงประกอบการบรรยาย

10.  CIA (Computer-aided Instruction) ส่ือการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยใชซอฟตแวรพิเศษท่ีชวยในการสรางหรือการดํ าเนินการ
เร่ืองราวของการเคลื่อนไหวของภาพ   เนื้อหาขอมูลจะใชเพ่ือ
เสริมการเรียนการสอนในหองเรียน  หรือเพ่ือใชเปนบทเรียน
ดานการศึกษาที่มีศีลธรรมและสรางประโยชนตอสังคมและการ
เรียนรู  โดยเนื้อหาจะถูกบรรยายโดยตัวอักษร (Text) รูปภาพ
(Image/Graphic) และ/หรือภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D) หรือ
3  มิติ (3D)  และ/หรือมีเสียงประกอบ    ซึ่งสามารถบันทึก
ลงบนหรือเรียกใชงานไดจากแผนบรรจุขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เชน   แผนซีดีรอม  หรือแผนดีวีดี  หรือแผนบรรจุขอมูลที่ใช
วิทยาการที่ทันสมัยขึ้นเปนตน

ทั้งนี้    ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ   ณ   วันที่   7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

       (นายสมพงษ    วนาภา)
      เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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