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สวสัดค่ีะ 
เมือ่พดูถงึความคดิสร้างสรรค์แล้วคนไทยไม่เป็น
รองชาตใิดในโลก สะท้อนให้เหน็ผ่านศลิปะแขนง
ต่างๆ อันเป็นอตัลกัษณ์และความภาคภมูใิจของ
คนไทยมาช้านาน และนีเ่ป็นประเดน็ส�าคญัทีเ่รา
ควรย้อนกลับมามองถงึรากเหง้าและภูมปัิญญา
ของคนไทย ซึง่สามารถปรบัใช้ได้ดกีบัเรือ่งของ
การค้าระหว่างประเทศทีเ่ต็มไปด้วยการแข่งขนั

จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ทีรั่ฐบาล
ต้องการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของไทยให้มกีาร
สร้างมลูค่า จะเหน็ได้ว่าอตุสาหกรรมดจิทิลั
คอนเทนต์เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
โดยคาดการณ์มลูค่าตลาดเกมและแอนิเมชนั
ว่าในปี 2560 จะมมีลูค่าสงูถงึ 16,078 ล้านบาท 

ผลงานดจิทิลัคอนเทนต์สญัชาติไทยมากมาย
ได้เข้าไปครองใจผูบ้รโิภคทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น
เกมอย่าง ARAYA หรอืการ์ตูนไทยแท้อย่าง 
Shelldon ในด้านของวงการแอนนเิมชันและ
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ที่ปรึกษา:

อธิบดี

มาลี โชคล�้าเลิศ

รองอธิบดี

สุพพัต อ่องแสงคุณ

สมเด็จ สุสมบูรณ์

วรรณภรณ์ เกตุทัต

บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้าเลิศ

รองบรรณาธิการบริหาร: จักรินทร์ โกมลศิริ

บรรณาธิการบทความ: อรอนุช ผดุงวิถี

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: อาจพงษ์ ฉันทภิญญา

กองบรรณาธิการ: 

ส�านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

563 ถนนนนทบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

ขอบคุณภาพปก: ARAYA

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนติยสาร

ของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ข้อมลูทัง้หมดที่

ปรากฏในนิตยสารเป ็นข ้อมูลล ่าสุดขณะจัดพิมพ ์ 

ทางกรมฯ และทมีผู้จดัท�าขอสงวนสทิธใินการน�าไปใช้ใน

เชิงพาณิชย์
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www.thinktradethinkditp.com

 Executive  Editor

สเปเชยีลเอฟเฟกต์นัน้ศลิปินไทยกไ็ด้ฉายแวว
ความสามารถในระดับนานาชาติ โดยได้มี
ส่วนร่วมในการผลติแอนเิมชนัของ Disney เช่น 
Frozen, Zootopia เป็นต้น

DITP ในฐานะภาครฐัทีม่บีทบาทในการส่งเสริม
และพฒันาตลาดอตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์
ไทยในต่างประเทศได้มกีารจดักจิกรรมเพือ่สร้าง
โอกาสในการแสดงศกัยภาพและขยายตลาด 
เพือ่สร้างให้ไทยเป็น ASEAN Digital Content 
Hub ทัง้ยงัมุง่มัน่ผลกัดันผูป้ระกอบการไทย
ผ่านกจิกรรมทางการตลาดให้เป็น SME 4.0 ท่ี
สามารถใช้นวตักรรมในการสร้างมลูค่าเพิม่ สร้าง
จดุขายให้กบัสนิค้าและบรกิารของไทย นีจ่งึเป็น
แนวทางทีม่ัน่คงและย่ังยืนส�าหรบัผูป้ระกอบการ
ไทยท่ีจะขยายโอกาสทางการค้า 

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ
อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณชิย์
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Digital Content 
ดาวรุง่พุ่งแรง ยคุ 4.0

ดจิทิลัคอนเทนต์ (Digital Content) คอืความหวงั
อันสดใสของไทย เพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจ
บริการ New S-Curve หรอืธุรกจิแห่งอนาคต
ทีม่โีอกาสพฒันาและเตบิโตอย่างมาก พร้อม
จะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทยในยคุ 
Thailand 4.0 จากท่ีในปี 2558 อุตสาหกรรม
แอนเิมชนัและเกมของไทยมมีลูค่าตลาด 1.27 
หมืน่ล้านบาท

ผลงานทีต้่องอาศยัความคดิสร้างสรรค์และ
จินตนาการเหล่าน้ีเป็นสนิค้าทีค่นทัว่โลกก�าลงั
ต้องการ ซึง่คนไทยขึน้ชือ่เร่ืองฝีมอื และความคดิ
สร้างสรรค์อยูแ่ล้ว 

ผลงานของคนไทยจ�านวนไม่น้อยคว้ารางวลั
ระดับโลกที่การันตีคุณภาพมาแล้ว เช่น 
“Shelldon” การ์ตูนทีวีแอนิเมชันเรือ่งราวของ
เหล่าสัตว์น�้าในท้องทะเลอันดามันที่มีหอย
เป็นตวัเอก ฝีมือการสร้างสรรค์ของ Shellhut 
Entertainment ท่ีมีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายใน
กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ส่วนเกมสยอง
ขวัญส่ันประสาทอย่าง “ARAYA” ของ MAD 
Virtual Reality Studio กข็ึน้แท่นเกมยอดฮติ
ขวัญใจชาวโลกไปแล้ว

นีเ่ป็นเพยีงตวัอย่างส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็
ของนกัสร้างสรรค์ดจิทัิลคอนเทนต์ไทย ท่ีมี
พ้ืนทียื่นอย่างสง่างามในเวทโีลกเรยีบร้อยแล้ว 

ส�าหรับภาพรวมของตลาดดจิทิลัคอนเทนต์โลก 
ประเมินกันว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชัน
โลกมมีลูค่ารวม 2.44 แสนล้านเหรยีญสหรฐั 
(8.54 ล้านล้านบาท) ในปี 2558 ธุรกจิย่อย
ส่วนใหญ่ในอตุสาหกรรมนีเ้ตบิโตปีละ 5% 
วงการน้ีมตีลาดส�าคญั คอื สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา ญีปุ่่น จนี ฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร 
เกาหลใีต้ และเยอรมนี 

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเกมท่ีทราบกันดี
ว่าอนาคตสดใสแน่นอน ส�าหรับปีนี้มีการ
ประเมนิว่ารายได้จากเกมดจิทิลัในตลาดโลก
จะสงูถงึ 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐั (3.4 ล้าน
ล้านบาท) ซึ่งตลาดท่ีมีอนาคตสดใสมาก
ทีส่ดุคอื Mobile Gaming หรือเกมบนอปุกรณ์
เคลือ่นที ่ ทีข่ยายตวัสงูไปในทศิทางเดยีวกบั
ยอดขายสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และ
คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาด Mobile 
Gaming จะมสีดัส่วนมากกว่าครึง่ของมลูค่า
ตลาดเกมทัง้หมด

ส่วนโอกาสของนักสร้างสรรค์ชาวไทยใน
วงการน้ียังเปิดกว้าง แต่ควรพัฒนาสินค้า
สร้างสรรค์ในชื่อของตัวเองมากขึ้น นอก
เหนือจากรับจ้างผลิตให้กับบริษัทต่างชาติ 
สมาคมดจิทิลัคอนเทนต์ไทย (DCAT) ได้ชี้
ช่องทางน่าสนใจไว้หลายอย่าง เช่น การ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ควบคู่ไปกับสินค้า
หรือบรกิารรูปแบบอ่ืน อาท ิส่ิงพมิพ์ แอปพลิเคชนั 
ธีมอาหาร สวนสนกุธมีการ์ตนู หรอืร่วมมอื
กบัสนิค้าแบรนด์ไทยอืน่ๆ น�าคาแรกเตอร์
การ์ตนูไปอยูบ่นบรรจภุณัฑ์ หรือร่วมมอืกบั
บางจังหวัดในเมืองไทยพัฒนามาสคอต
ประจ�าจังหวัด รวมถึงการขายลิขสิทธิ์
แบรนด์ให้กับประเทศท่ียังไม่ค่อยมีสินค้า
คาแรกเตอร์มากนัก เช่น ประเทศกลุ่ม 
CLMV และจนี 

ถึงวันนี้ต้องให้เครดิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัล
คอนเทนต์ชาวไทยท่ีพิสูจน์ฝีมือให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกแล้ว และหากได้รบัการ
ส่งเสรมิกนัอย่างเตม็ทีใ่นทกุรปูแบบ มัน่ใจได้
เลยว่า ดิจิทัลคอนเทนต์จะกลายเป็น
อตุสาหกรรมเรอืธงของไทยทีพ่ร้อมชงิส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกได้อย่างสวยงาม ชนิดที่เรียก
ได้ว่า “ได้ทัง้เงนิ ได้ทัง้กล่อง” อย่างแน่นอน!

ทีม่า: 

ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

รายงาน Global Animation Industry 2017 

www.newzoo.com

เจาะตลาด
ขายไอเดยี
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มูลคาตลาดแอนิเมชันไทยป 2558
3,851 ลานบาท 

ดิจิทัลคอนเทนต แบงเปน 3 สาขาหลัก 
ไดแก แอนิเมชัน เกม และอีเลิรนนิ่ง

เกม 

แอนิเมชัน

อีเลิรนนิ่ง

5%

มูลคาตลาดเกมไทยป 2558
8,894 ลานบาท 

22.3% ทีม่า: ผลส�ารวจอตุสาหกรรมดจิทัิลคอนเทนต์ 

ปี 2558 โดยส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ

(องค์การมหาชน) ไม่ได้ส�ารวจอีเลร์ินนิง่

คาดการณป์ ี 2560
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เกาะตดิเทคโนโลยเีปลีย่นโลก
เทคโนโลยทีีทั่นสมยัมบีทบาทในชีวิตผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก น�าผู้คนเข้าสูยุ่ค 
Internet of Things  ใช้รถสมาร์ตคาร์ เครือ่งพมิพ์  3 มติ ิกนิอาหาร
สงัเคราะห์ ใช้ชีวิตในโลกเสมอืนจริงและโลกดิจทิลัมากขึน้ ผูป้ระกอบการไทย
จงึจ�าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และต้องเพิม่การวเิคราะห์
ข้อมลูทีม่เีพือ่ใช้ให้เกดิประโยชน์กับธรุกิจของตนเพือ่ให้สามารถคาดการณ์
แนวโน้มของตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่างตรงจุด

เกาะตดิการพัฒนานวตักรรมใหม่เพ่ือรบัมือตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

อีเมล: thaitrade@depfrankfurt.de

1

Trade Insight

ปรบักฎใบรบัรองถ่ินก�าเนิด
หากต้องการส่งสนิค้าไปขายตลาดต่างประเทศให้ราบรืน่จะต้องอพัเดต
กฎระเบยีบของประเทศปลายทางอยู่เสมอ ล่าสดุบราซลิได้ปรบักฎใบรบัรอง
ส�าหรับสนิค้าจากถิน่ก�าเนิดทีไ่ม่ได้รบัมาตรการพิเศษทางการค้า โดยจะรบั
เพียงใบรบัรองแหล่งก�าเนิดสนิค้า (Certificate of Origin) ทีล่งนามโดย
ผูผ้ลติหรือผูส่้งออกเท่าน้ัน ผูส่้งออกไม่ต้องส่งตวัอย่างลายมอืช่ือหรอืตัวอย่าง
ตราประทับของหน่วยงานใดๆ ให้ฝ่ายบราซลิตรวจสอบอกีต่อไป

เกาะตดิความเคลือ่นไหวรอบด้านในตลาดบราซลิ 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล 

อเีมล: thaitcsp@terra.com.br

คุมเขม้อาหารเครือ่งดืม่มไีขมนั-น�า้ตาล
ชาวอนิเดยีเป็นโรคอ้วนและเบาหวานมากขึน้ท�าให้รฐับาลก�าลงัพจิารณาออก
กฎหมายเพ่ือเข้มงวดกบัสนิค้าอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีมไีขมนัและน�า้ตาลเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ให้ผูผ้ลติอาหารตดิฉลากคณุค่าทางอาหารอย่างชดัเจน 
ซ่ึงจะช่วยตอบสนองผูบ้รโิภคทีม่องหาสินค้าเพ่ือสุขภาพได้ดขีึน้ ผูป้ระกอบการไทย
ควรติดตามการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้เพือ่ผลติสนิค้าให้ถกูใจคนอนิเดยีและ
ภาครัฐยคุใหม่ทีใ่ส่ใจสขุภาพ

สนใจตลาดอนิเดยีและนโยบายเศรษฐกจิ

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนวิเดลี 

อเีมล: thaitcnewdelhi@gmail.com

กลยุทธข์ายขนมยุคดจิทิลั
ขนมขบเคี้ยวเป็นสินค้าที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่
ผู้ประกอบการควรคิดหาวิธใีหม่ๆ เพือ่จดัส่งสินค้าให้ถงึมอืผูบ้รโิภคอย่าง
รวดเรว็และง่ายดาย เพราะคนสมยันีม้ชีวีติทีร่บีเร่งและวุน่วาย ไม่ค่อยมเีวลา
ไปซือ้ขนมในซเูปอร์มาร์เกต็ ดงันัน้ การหาวธิจีดัส่งสนิค้าถงึท่ีหรอื
พัฒนาหีบห่อเพือ่วางขายในตูอ้ตัโนมตัอิาจช่วยให้ขายขนมได้ดยีิง่ขึน้ 

สนใจขยายตลาดอาหารในสหรฐัอเมรกิา 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลสิ 

อเีมล: ttcla@live.com

2  บราซิล

4  อินเดีย3  เยอรมนี

1  สหรัฐอเมริกา
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ก�าลังซือ้ในประเทศหนนุเศรษฐกจิ
จนีก�าลังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างย่ังยืน เน้นใช้การบรโิภค
ของประชาชนเป็นตัวขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ เหน็ได้จากยอดค้าปลีกในปี 2559 
ทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้การส่งออกสนิค้าอุปโภคบรโิภคและ
การท่องเท่ียวไทยเติบโตได้ดใีนปัจจบุนั ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมองหา
โอกาสน�าเสนอสนิค้าและบรกิาร พฒันาความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพ่ือเข้าไปอยูใ่นห่วงโซ่ธรุกจิ เช่น e-Commerce และเตบิโตไปพร้อม
กับจีน

เปิดโอกาสธรุกจิใหม่ในจีน ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงกวางโจว 

อีเมล: thaitcguangzhou@ditp.go.th

ผนกึก�าลงัเจาะตลาดดจิทิลัคอนเทนต์
ญีปุ่่นเป็นตลาดดจิทัิลคอนเทนต์ใหญ่ท่ีพร้อมเปิดรับนกัสร้างสรรค์ฝีมอืดี
อยูเ่สมอ และมกัจบัมอืทมีงานต่างชาตเิพือ่ผลติผลงานเจ๋งๆ ป้อนตลาด
อย่างต่อเนือ่ง ตอนนีญ้ีปุ่น่ขาดแคลนนกัวาดการ์ตูน และคอมพวิเตอร์
กราฟิก ซึง่คนไทยท่ีมคีวามคดิสร้างสรรค์และฝีมอืเป็นทีย่อมรับระดบัโลก
อยูแ่ล้ว และเป็นเป้าหมายส�าคญัทีบ่รษิทัผลติดจิทิลัคอนเทนต์ญีปุ่่น
สนใจดงึไปร่วมงานด้วย

สนใจร่วมงานแสดงสนิค้าดจิทิลัคอนเทนต์ในญ่ีปุน่ 

ตดิต่อส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกยีว 

อเีมล: thaitctokyo@thaitrade.jp

5  จีน 6  ญี่ปุ่น

2

5
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Virtual Reality 
มิติใหม่ดูหนัง 360 องศา

Happening

เบือ่กนัหรอืยงักบัการดหูนงัทีบ่อกเล่าเรือ่งราวเพยีง
ด้านเดยีวผ่านมมุกล้องที่ก�าหนดไว้แล้ว ปัจจุบัน
เทคโนโลย ีVR (Virtual Reality) ได้เข้ามาเปลีย่น
ประสบการณ์การดหูนงัให้น่าสนใจย่ิงกว่าเดิม

แอนิเมชันสั้นเรื่อง PEARL ผลงานของแพทริค 
ออสบอร์น นกัแอนเิมชนัรางวลัออสการ์ คอืหนงั
ต้นแบบทีเ่ปิดมติใิหม่ด้วยมมุมองแบบ 360 องศา 
เสมอืนคนดไูด้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของเรือ่ง ได้เดนิทาง
ไปพร้อมๆ กับตัวละคร และได้เห็นมุมมองที่
แตกต่างกนัออกไปผ่านทีน่ัง่ข้างคนขับ คนดสูามารถ
เลอืกมองมมุไหนกไ็ด้ในแบบ 360 องศา ทัง้ในรถ
และววิทวิทศัน์ด้านนอก ซึง่นอกจาก PEARL จะมอบ
ประสบการณ์ใหม่ส�าหรับคอหนงั แต่ยงัเป็นเร่ืองราวท่ี
น่ารกัและซึง้กนิใจอกีด้วย 

ทีม่า : www.latimes.com 

ภาพจาก: www.techcrunch.com
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ลองจนิตนาการว่าการดหูนงัจะสนกุตืน่เต้นขนาดไหน 
ถ้าคนทัง้โรงหนงัรูส้กึเหมอืนได้หลดุเข้าไปอยู่ในโลกของ
หนงัเรือ่งนัน้จรงิๆ โดยพร้อมเพรยีงกนั!

‘Virtual Reality Cinema’ โรงหนงัสุดล�า้ในกรุง
อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ คอืโรงหนงั VR 
แห่งแรกของโลกทีค่นดแูค่สวมเครือ่ง VR ทีต่ดิกบั
โทรศพัท์มอืถอืและหฟัูง พร้อมกับนัง่บนเก้าอีท้ีส่ามารถ
หมนุได้รอบตวั 360 องศา เพยีงเท่านีค้นดกูจ็ะรูส้กึ
เหมอืนกบัว่าก�าลงันัง่อยูต่รงกลางของฉาก สามารถหนั
มองได้ทกุทศิทางรอบตวั เสมอืนเป็นส่วนหนึง่ของหนงั
จรงิๆ 

แม้ปัจจุบนัโรงหนงัแห่งน้ีจะยงัฉายแค่หนงัพเิศษทีท่�าขึน้
มาเพือ่รองรบัเฉพาะการรบัชมด้วยเคร่ือง VR  แต่นี่
คอืต้นแบบทีส่ามารถจะพฒันาต่อไป และเชือ่ว่าอกี
ไม่นานเราจะได้ดหูนังทีใ่ห้อรรถรสเสมอืนจรงิแบบนี้
พร้อมกนัทัว่โลกอย่างแน่นอน

ทีม่า: www.thevrcinema.com 

ภาพจาก: www.simplyamsterdam.nl

โรงหนงั
เสมอืนจรงิสุดล�า้
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ในช่วงปีกว่าทีผ่่านมา หลายคนคงได้ยนิช่ือเกมสยองขวญั
ทีม่ยีอดววิในยทููปมากกว่า 50 ล้านววิ พร้อมการ
รวีวิจากนกัแคสต์เกม (Game Caster) ท่ัวโลก จน
เกิดเป็นกระแสบอกต่อกันอย่างแพร่หลาย แต่
หลายคนอาจยงัไม่รูว่้า ‘ARAYA’ คอืเกมของคนไทย!

คณุต้น อารันดร์ อาชาพลิาส ผูร่้วมก่อตัง้และประธาน
บรหิารบรษัิท MAD Virtual Reality Studio จ�ากดั 
กล่าวถงึจุดเริม่ต้นของเกมผไีทยทีก่�าลงัโด่งดงัไปทัว่โลกว่า

“ผมภมูใิจมากทีจ่ะบอกว่า ARAYA เป็นฝีมอืของ
เดก็ไทย และทีเ่จ๋งไปกว่านัน้ คอืตอนสร้างเกมนี้
พวกเขายงัเรียนไม่จบด้วยซ�า้” 

Inspiration & Success    

เกมผีไทย 
ขาย “ความกลัว” ไปทั่วโลก
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คณุต้นเล่าให้ฟังว่าในปี 2558 เขาได้เหน็ผลงาน
วิทยานิพนธ ์ของนักศึกษาชั้นป ี ท่ี  4 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 คน แล้วมองว่า
สามารถต่อยอดในทางธุรกิจได้ จงึร่วมกนัตัง้
บริษทัขึน้มา โดยใช้เวลาพัฒนาเกม 13 เดือน 
และเริม่วางจ�าหน่ายในปี 2559 ซึง่ ARAYA 
ได้รบัการตอบรบัทีด่มีากจากทัว่โลกทนัททีี่
วางตลาด และภายในเวลาเพยีงเดอืนครึง่กท็�า
ก�าไรให้บรษิทัได้แล้ว 

ผู ้บริหารหนุ ่มให ้เหตุผลท่ีน ่าสนใจว ่า 
“ประเทศไทยเราโดดเด่นในด้านดิจิทัล
คอนเทนต์อยูแ่ล้วครบั และผคีอืหนึง่ในคอนเทนต์
ทีเ่ราท�าได้ด”ี 

เมือ่ความโดดเด่นด้านความคดิสร้างสรรค์ของ
คนไทยผนวกกบัศกัยภาพด้านเทคโนโลยจีงึ
ท�าให ้เรื่องราวสุดหลอนของผีสาวใน
โรงพยาบาลร้างกลายเป็นเกมผีสุดฮิต
ทีข่าย “ความกลวั” ไปทัว่โลกได้ส�าเรจ็

คุณต้นบอกว่า ตอนแรกต่างชาติค่อนข้าง
ประหลาดใจ เพราะท่ีผ่านมาไทยเป็น 
outsource ด้านกราฟิกและแอนเิมชนัให้ต่าง
ประเทศอย่างญีปุ่น่และอเมรกิามาโดยตลอด 
แต ่ตอนนี้ประเทศไทยมี เกมที่ ใช ้กับ
เทคโนโลย ีVR แบบเตม็รปูแบบจ�าหน่ายเอง
ได้ส�าเรจ็ 

แน่นอนว่า “ก�าไร” คอืความส�าเรจ็เชงิมลูค่า 
แต่ “ความภาคภมูใิจ” คอืความส�าเรจ็เชงิ
คณุค่าทางจติใจ 

“พวกเราภมูใิจท่ีเป็นแค่บรษิทัเกมเลก็ๆ แต่
สามารถปล่อยเกมทีม่สีเกลใหญ่ขนาดนีไ้ด้ 
ตอนไปออกบูทในงาน Tokyo Game Show 
2016 ท่ีประเทศญี่ปุ ่น มีนักแคสต์เกม
ตวัท็อปของญีปุ่น่หลายคนมาเล่นเกมของเรา
และชอบ ผมว่ามันคือก้าวแรกที่ท�าให้เขา
เหน็ว่าประเทศไทยเรากม็เีกมนะ ไม่ใช่แต่จะ
เล่นเกมจากญีปุ่่นอย่างเดียวอกีต่อไปแล้ว”
 
กระนัน้ความส�าเรจ็ของ ARAYA จะเกดิขึน้
เพยีงล�าพงัไม่ได้ หากไม่ได้รบัการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานของรัฐที่พร ้อมผลักดัน
อตุสาหกรรมนี ้“ผมต้องขอบคณุ DITP ที่
เปิดโอกาสให้ผมได้ไปออกบทูในงาน Tokyo 
Game Show และอีกหลายๆ งาน ท�าให้คน
รูจ้กัเรามากขึน้ และมลีกูค้าเข้ามามากขึน้
ด้วยครบั” 
  
ARAYA คอืหนึง่ในบทพิสจูน์ว่าคนไทยเก่ง
และโดดเด่นในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไม่แพ้
ชาติใดในโลก เพียงแต่ต้องมองหาโอกาส
เพือ่ดงึศกัยภาพของตวัเองออกมาให้ได้ 

รับค�าปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
ดจิิทลัคอนเทนต์ ตดิต่อส�านกัส่งเสริมธรุกจิ
สร้างสรรค์ โทร. 02-507-8439
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DITP Society

ตวัการ์ตูนคาแรกเตอร์ไทยเก๋ไก๋ไม่แพ้ใคร DITP จึงจัดกจิกรรมส่งเสรมิการจ�าหน่ายสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ทีม่คีาแรกเตอร์ไทยทีร้่าน Tokyu Hands ในกรงุโตเกยีว ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมนี้ 
มีการ์ตูนไทย 7 คาแรกเตอร์คือ Bloody Bunny, Jay the Rabbit, Majory, Mamuang, 
Shewsheep, Eggy egg และ Nuts…so mond’ Sters ไปอวดโฉมในงาน พร้อมมสีนิค้าคาแรกเตอร์
แบบ Limited Edition เช่น ผ้าขนหนู แก้วกาแฟ ที่ผสมผสานความเป็นไทยและญี่ปุ่นให้ลูกค้าเลือกซื้อ

สนใจกิจกรรมขยายตลาดในญี่ปุ่น 

ติดต่อส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 

อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp

คาแรกเตอรไ์ทย
พิชติแดนซามไูร

ไม่อยากให้โลกร้อนไปกว่านี้ควรพกถุงผ้าและลดการใช้พลาสติก ชาว 
DITP จึงปิ๊งไอเดียรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้และน�าไปบริจาคให้โรงพยาบาล

พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อให้คนไข้ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก ปลื้มใจกันไป
ถ้วนหน้ากับถุงผ้าจาก DITP

สนใจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท�าดีเพื่อสังคมของ DITP 

ติดต่อ DITP Call Center 1169

DITP แบง่ปัน
ถงุผา้เหลอืใช้
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สานต่อความส�าเรจ็กนัเป็นประจ�าทกุปีกบังานแสดงสนิค้าอาหารระดบันานาชาตทิีใ่หญ่และครบวงจรทีสุ่ดใน
เอเชยี THAIFEX-World of Food Asia 2017 ทีป่ระกาศความยิง่ใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารไทย 

ตอกย�า้ความเป็นครวัโลก ในวนัที ่31 พฤษภาคม-4 มถินุายน ณ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีทีผ่่านมา 
นอกจากการเจรจาธรุกจิและจ�าหน่ายสนิค้าจากกว่า 2,200 บรษิทัจาก 40 ประเทศแล้ว 

ยงัมกีจิกรรมน่าสนใจอกีเพยีบ อาทิ การแข่งขนัสดุยอดเชฟ โชว์ศลิปะกาแฟลาเต้ 
และงานสมัมนาเพิม่ศกัยภาพการส่งออกสนิค้าอาหารสูเ่วทโีลก

เกาะตดิข้อมลูกจิกรรมของ DITP ได้ที ่www.ditp.go.th

นานาชาตริว่ม
THAIFEX 2017 คกึคกั

Thai Night Cannes 2017-Where Films Come Alive เป็นอกีงานใหญ่ของ DITP ทีจ่ดัขึน้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
โดยทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี เสดจ็เป็นองค์ประธาน 
งานคร้ังนีไ้ด้รบัการตอบอย่างดจีากบคุลากรในวงการภาพยนตร์และอตุสาหกรรม
บนัเทงิทัว่โลกทีส่นใจมาชืน่ชมผลงานและพบปะนกัสร้างสรรค์ชาวไทย

ตดิตามกจิกรรมส่งเสรมิธุรกจิสร้างสรรค์ของ DITP ได้ที ่www.ditp.go.th

ตอกย�า้ศกัยภาพ
ภาพยนตรไ์ทย
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DITP Insider

จุดเด่นของธรุกจิดจิทิลัคอนเทนต์ญีปุ่น่
ดจิทิลัคอนเทนต์ของญ่ีปุน่มพีฒันาการมานานและมคีวามหลากหลาย เช่น หนงัสอืการ์ตนู (Manga) 
ทีแ่ทบเรยีกได้ว่าเป็นวฒันธรรมหนึง่ของญ่ีปุน่ จนพฒันามาเป็นหนงัแอนเิมชนั และสือ่ดจิทิลัอืน่ เช่น 
ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ และญีปุ่น่ยังคดิสิง่อ่ืนพ่วงไปกบัดจิทัิลคอนเทนต์ อาท ิคาราโอเกะและเกม
ปาชิงโกะ ท�าให้ตลาดมมูีลค่าเพิม่ขึน้ไปอีก

ดจิิทัลคอนเทนต์ทีม่โีอกาสเตบิโตสงู
สมาคมดจิทิลัคอนเทนต์ญ่ีปุน่รายงานว่า กลุม่ท่ีมอีตัราการขยายตวัมาก ได้แก่ e-magazine e-book 
เสยีงและดนตรี เกมออนไลน์ และโฆษณาทางอนิเทอร์เนต็/มือถอื 

โอกาสของผูป้ระกอบการไทยในญีปุ่น่
คนไทยมคีวามคดิสร้างสรรค์ ผลติงานทีม่คีณุภาพในราคาทีไ่ม่สงูมากท�าให้ญีปุ่น่สนใจ outsource 
งานให้ไทยมาโดยตลอด ปัจจุบนัญีปุ่น่ขาดแคลนนกัวาดการ์ตนู และคอมพวิเตอร์กราฟิก ซึง่บาง
โปรแกรมต้องใช้คูม่อืภาษาองักฤษทีช่าวญีปุ่น่ไม่ถนดั ท�าให้หนัมา outsource หรือ co-production 
งานแอนเิมชนั และคอมพวิเตอร์กราฟิกให้บคุลากรในประเทศอืน่ท�ามากข้ึน ซึง่ไทยเป็นเป้าหมาย
หนึง่ทีญ่ีปุ่น่ติดต่องานด้านนีเ้ข้ามามาก บรกิารของไทยทีญ่ีปุ่น่สนใจได้แก่ คอมพวิเตอร์กราฟิก 
สเปเชียลเอฟเฟกต์ และวชิวลเอฟเฟกต์

บทเรียนจากดจิิทลัคอนเทนต์ญีปุ่น่
ญีปุ่น่มวีฒันธรรมการท�างานทีพ่ยายามคดิค้นสนิค้าใหม่ของตวัเองออกมาอยูเ่สมอ ผูป้ระกอบการ
ไทยอย่าเพยีงรบัจ้างผลติงานแอนเิมชนัให้กบัฮอลลวีูด้หรอืบรษิทัญีปุ่น่อย่างเดยีว แต่ควร
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย

กจิกรรมส่งเสริมธรุกจิดจิิทลัคอนเทนต์
นอกจากน�าผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสนิค้าท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเจรจาธุรกจิกบั
นกัธรุกจิญีปุ่น่มาอย่างต่อเนือ่ง ส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุโตเกยีว 
ยังท�าโครงการน�าสนิค้าทีม่คีาร์แรก็เตอร์ของตวัการ์ตนู (Cartoon Characters)ไทย
ไปจ�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้าไลฟ์สไตล์ชือ่ดงัของญ่ีปุน่ ซึง่งานดังกล่าวจะจดัขึน้
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมน้ี โดยน�าผู้เชีย่วชาญด้านสนิค้าไลฟ์สไตล์ของ
ญีปุ่่นมาเลือกคาร์แรก็เตอร์ของตวัการ์ตนูไทย 7 ตวั และพฒันาสนิค้า 3 ชนดิ
ทีม่กีาร์ตนูไทยอยูบ่นสินค้า รวมทัง้น�าสนิค้าท่ีวางขายในเมอืงไทยอยูแ่ล้วจาก
บรษัิทการ์ตูนทีไ่ด้รบัคดัเลือกมาจ�าหน่ายในห้างนีท้ีญ่ีปุ่่นบางสาขาด้วย

ค�าแนะน�าเพิม่เตมิส�าหรบัผูป้ระกอบการไทย
เพือ่สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ผูป้ระกอบการควรร่วมงานแสดงสนิค้าอย่าง 
Licensing Expo หรอื Licensing Japan หรอื Tokyo Game Show หรอืร่วม
ประกวดการออกแบบเกมออนไลน์ต่างๆ ของผูจ้ดัต่างๆ เช่น  ASEAN-Japan 
Center เพราะการน�าเสนองานในเวทีเหล่านีจ้ะช่วยพัฒนาฝีมอื ได้เรยีนรู้และ
เข้าใจตลาด ได้ท�าความรูจั้กกบัผูซ้ื้อและพันธมติร รวมถึงคูแ่ข่งในตลาดโลกมากขึน้ 

การสร้างผลงานดจิทิลัคอนเทนต์ใหม่ให้ตดิตลาดต้องใช้เวลา นกัสร้างสรรค์ไทย
ควรเริม่ท�าตัง้แต่บดันีใ้ห้สอดคล้องกบันโยบาย Thailand 4.0 ท่ีเน้น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ เพือ่ท�าให้ไทยก้าวขึน้เป็นเจ้าของการ์ตนู 
แอนเิมชัน เกมชือ่ดงัในระดบัโลก สร้างรายได้จากทรพัย์สนิทาง
ปัญญาและสร้างมลูค่าเพ่ิมต่อยอดต่อไป

รบัค�าปรกึษาเพือ่พฒันาและท�าการตลาดดจิทิลัคอนเทนต์
ตดิต่อ ส�านกัส่งเสรมิธรุกจิสร้างสรรค์ โทร. 02-507-8439

THINK TRADE THINK DITP ได้สมัภาษณ์
คุณณัฐิยา สุจินดา ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุง
โตเกยีว ท่ีมาฉายภาพข้อมลูเจาะลกึทกุแง่มุม
ของตลาดขายความคดิสร้างสรรค์ทีย่ิง่ใหญ่ 
และชีโ้อกาสทองให้ผูป้ระกอบการไทย
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พูดถึงผู้น�าของวงการดจิทัิลคอนเทนต์ 
(Digital Content) ของโลก 

คนส่วนใหญม่กัคิดถึง “ญีปุ่น่” 
แหล่งผลิตสินคา้สร้างสรรคส์ารพัด

รูปแบบและสูงดว้ยคณุภาพ
ปอ้นตลาดอินเตอร์มาอย่างยาวนาน 

ซึง่ตลาดอุตสาหกรรมดิจทัิล 
คอนเทนตข์องญีปุ่น่มีมลูคา่สงูถึง 

7.89 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 
2.63 ล้านล้านบาท ในป ี2557

Digital Content
เสกฝัน เป็นเงนิ
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Friends of DITP

เยยีวยา “เสรีทางการคา้”
การเปิดเสรทีางการค้าท�าให้การค้าระหว่างประเทศคล่องตวัขึน้ 
แต่กส่็งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการบางส่วนทีย่งัปรบัตวัรบัการ
เปลีย่นแปลงไม่ทนัท่วงท ี กระทรวงพาณิชย์จงึจัดท�าโครงการ
เยยีวยากลุม่ผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า เพือ่ให้ภาคการผลติและบรกิารปรบัตวัเพ่ือแข่งขนั
ในตลาดโลก ซึง่ทีผ่่านมาม ี3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการศกึษาตลาด ออกแบบ และปรบัปรงุมาตรฐาน
สนิค้าไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ภายในบ้านส�าหรบักลุม่ประเทศ 
CLMV เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคแล้วน�ามาปรับปรุง 
ออกแบบ และพฒันาผลติภัณฑ์ให้มมีาตรฐานระดบัสากล
 
2. โครงการยกมาตรฐานอตุสาหกรรมผลติยาแผนโบราณให้
ได้ตามหลกัเกณฑ์ GMP PIC/S เพือ่ส่งเสรมิการส่งออกยา
แผนโบราณสูต่ลาดอาเซยีนและตลาดโลก เสรมิความรูแ้ละ
ทักษะแก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง 

3. โครงการพฒันาผลติภณัฑ์และเพิม่ขดีความสามารถการ
แข่งขนัหตัถกรรมสิง่ทอภาคเหนอืตอนบนด้านนวตักรรมและ
วฒันธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือรวบรวมข้อมลู
ด้านวัตถุดิบการผลิตฝ้ายธรรมชาตจิากพนัธุท้์องถิน่ และสย้ีอม
ธรรมชาต ิตลอดจนพฒันากระบวนการผลติและแปรรูป

ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี สามารถสอบถาม

ข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

                          THINK TRADE พฤษภาคม 256016



ต่อยอดธุรกิจด้วย AR 
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ปีทีแ่ล้วกระแส Pokemon GO ได้สร้างสถิตใิหม่ให้กบัวงการ
เกมออนไลน์ทั้งรายได้และยอดดาวน์โหลด ซึ่งปัจจัย
ความส�าเรจ็ คอืการน�าเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) 
มาสร้างตัวการ์ตูนให้ปรากฏเป็นภาพเสมือนจริงบน
สมาร์ตโฟนในสถานทีต่่างๆ ซึง่ความโด่งดงัของเกมดงักล่าว 
ท�าให้เทคโนโลย ีAR เป็นทีรู้่จกัมากข้ึน โดยผูป้ระกอบการ
ธรุกจิต่างๆ สามารถน�าเทคโนโลยนีีม้าประยกุต์ใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ได้ เช่น 

• การประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิการขาย เช่น IKEA น�าเสนอ
แอปพลเิคชนั AR ทีล่กูค้าสามารถเลอืกเฟอร์นิเจอร์จากรายการ
สนิค้าด้วยสมาร์ตโฟนหรอืแทบ็เลต็แล้วส่องไปยงับรเิวณที่
ต้องการตดิตัง้เฟอร์นิเจอร์ ภาพเฟอร์นิเจอร์เสมอืนจรงิ
จะปรากฏในบรเิวณดงักล่าว ช่วยให้ลกูค้าสามารถตดัสนิใจ
เลอืกซือ้เฟอร์นเิจอร์ให้เข้ากบัสถานท่ีตดิตัง้ได้อย่างเหมาะสม

•  การศกึษาและการฝึกอบรม เช่น BMW สร้างภาพจ�าลอง
ขัน้ตอนการประกอบชิน้ส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลย ีAR พร้อม
ระบเุครือ่งมอืทีจ่�าเป็นต้องใช้ในแต่ละขัน้ตอน เพือ่ใช้เป็นสือ่
ในการฝึกอบรมพนกังาน 

•  การเดนิทาง เช่น Urban Engines พฒันาแอปพลเิคชนั
น�าทาง โดยน�าเทคโนโลย ีAR  มาต่อยอดกบั Google Maps 
ซึ่งนอกจากจะช่วยค้นหาเส้นทาง แต่ยังช่วยประเมิน
ความหนาแน่นของจ�านวนรถยนต์เป็นรปู 3 มติิ เพือ่ช่วย
วางแผนการเดนิทางได้ดข้ึีน

ทีม่า: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย



Trade Watch

สง่ออกแลว้...
ท�าไมไมไ่ดเ้งนิ?
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การส่งออกข้าวเป็นธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการไทย
มคีวามเชีย่วชาญมากเพราะติดอนัดบัผูส่้งออก
รายใหญ่ของโลกมายาวนานไม่น้อยกว่า 20 
ปี ด้วยมูลค่าส่งออกปีละกว่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรฐั แล้วอย่ๆู  จะบอกว่าผูส่้งออกไทย
เจอความเสี่ยง หลายคนคงสงสัยว่าเป็น
ไปได้อย่างไร

กรณทีีจ่ะเล่าให้ฟังนีจ้ะช่วยไขข้อสงสยัและชี้
ให้เหน็ว่า แม้ผู้ส่งออกมัน่ใจว่าการค้าขายกบั
คูค้่า หรอืเทรดเดอร์ท่ีรูจ้กักันมานานจนเชือ่มัน่
ว่ามฐีานะการเงนิด ีสามารถช�าระค่าสนิค้าได้
แน่นอน ทีส่�าคญัเป็นคูค้่าจากประเทศทีไ่ด้ชือ่
ว่าเป็นต้นต�ารบัของ Trading Nation อย่าง
สงิคโปร์ หรือสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ กยั็งไม่วาย
เจอเรือ่งทีไ่ม่คาดคดิ

คอืหลงัจากผูส่้งออกไทยได้รบัค�าสัง่ซือ้จาก
เทรดเดอร์ในสงิคโปร์ให้ส่งมอบข้าวให้ตลาด
ปลายทางในแอฟริกาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
แต่เม่ือถึงก�าหนดช�าระเงิน เทรดเดอร์กลบั
ไม่สามารถช�าระเงนิได้ตามเวลาทีต่กลงกัน
ไว้ ความมาแตกเมือ่เทรดเดอร์บอกว่าเกดิ
จากปลายทางเป็นประเทศในแอฟรกิาท่ีก�าลัง
ประสบปัญหาใหญ่ 2 เรือ่ง คอื 1. ขาดแคลน
เงนิเหรยีญสหรฐัอย่างหนกั และ 2. เศรษฐกจิ
ย�า่แย่ในช่วงหลายปีมานี ้ เพราะต้องพ่ึงพา
รายได้จากสนิค้าโภคภณัฑ์ และน�า้มนัราคา
ลดฮวบลงมาก

เมือ่ผูซ้ือ้ในตลาดปลายทางไม่สามารถช�าระ
เงนิค่าสนิค้าให้เทรดเดอร์ได้ จงึกระทบกันเป็น
ลกูโซ่ ท�าให้เทรดเดอร์ไม่สามารถช�าระเงนิให้
ผูส่้งออกไทยได้เหมอืนกนั สดุท้ายผูส่้งออกไทย 
รายนีจ้งึต้องสญูทัง้สนิค้าคือข้าว และรายได้ 
ทีค่วรจะได้รบั

ปัจจุบันธุรกิจส่งออกข้าวมีความเสี่ยงที่จะ
เผชญิกบัปัญหานีม้ากขึน้เพราะทวปีแอฟรกิา
เป็นผู้น�าเข้าข้าวรายใหญ่อนัดบั 1 ของโลก 
ต้องการบรโิภคข้าวปีละประมาณ 30 ล้านตัน 
แต่ความเสีย่งกม็มีาก จนองค์กรรับประกนั
ความเสีย่งท่ัวโลกก�าลงัจับตามองอย่างใกล้ชดิ

ในกรณนีีเ้ทรดเดอร์มีความแขง็แกร่งมาก แต่
ปัญหามาจากผูซ้ือ้ปลายทาง และหากคูค้่า
เป็นเทรดเดอร์ทีไ่ม่แข็งแกร่ง สถานการณ์ที่
ผูส่้งออกจะต้องเผชญิจะยิง่ย�า่แย่กว่านี้

ดังนั้น การท�าการค้าระหว่างประเทศ 
ผู้ประกอบการอย่ามองแค่ผู้ท่ีเป็นคูค้่าโดยตรง
ของเราเท่านัน้ การจะได้รบัช�าระเงินหรอืไม่
ยังข้ึนอยู ่กับสถานการณ์ตลาดของผู ้ซื้อ
ปลายทางด้วย ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่�าคญัไม่
น้อยทเีดยีว

ต้องการขอค�าปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

ตดิต่อ DITP Call Center 1169

ข้อมลู: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
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02
 กลุ่มเป้าหมาย (Target)

กำหนดกลุมท่ีเหมาะกับสินคาและบริการของบริษัท 

เพ่ือนำเสนอไดตรงความตองการของผูบริโภค

  03
Creating the Right Story 

ควรนำเสนอเร่ืองราวท่ีถูกตอง เหมาะกับลูกคาและคุณคาของบริษัท

Inviting Customers to Experience the Story 

ควรใหลูกคามีสวนรวมกับเรื่องราวของบริษัทผานชองทางหลากหลาย 

เชน หนาราน ภายในราน สื่อออนไลน

How to Tell A Story 

สื่อสารเรื่องราวโดยเชื่อมโยงตำนานประวัติศาสตรที่มีคุณคาของผูผลิต 

และจุดเดนในการออกแบบสรางสรรคเพื่อเปนการสื่อสารทางอารมณ

กระตุนใหลูกคาเห็นคุณคาและเกิดความตองการ 

ชาวยุโรป 33% - คือกลุมที่กลับมาซื้อของที่มีเรื่องราว

ชาวยุโรป 48% - รูสึกเหมือนฝนเปนจริงท่ีไดซ้ือสินคาท่ีมีเร่ืองราว

  04
 ลักษณะเฉพาะ (Code)

การสรางลักษณะเฉพาะหรือนำเสนอ Style 

ที่เปนภาพจำของแบรนด เชน Hermes 

มีตราโลโกเปนรูปรถมา ใชสีสมเปนสีประจำ

บริษัท มีจุดเดนที่รอยเย็บบนเครื่องหนัง

  01
คุณค่า (Values)

เลือกคุณคาเฉพาะท่ีบริษัทมีความโดดเดน 3-5 อยาง

ใชคำที่เจาะจงลักษณะเดนเพื่อสื่อสารถึงลูกคา

ไดชัดเจน เชน Quality Crafts Expertise, 

French Elegance, Updating Tradition, Luxury

  05
 ดีเอ็นเอ (DNA)

การรักษาเอกลักษณของแบรนดที่เปน Style เฉพาะทำใหแบรนดคงคุณคา

และนำเสนอความสำเร็จที่สั่งสมมาเปนจุดขายได โดยสามารถเปลี่ยน

คอลเล็กชันสินคาใหใหมอยูเสมอผานลักษณะ DNA เดิม เชน บริษัทคาเทียร 

สามารถรักษาเอกลักษณของสินคาไวได และมีสินคาขายดีที่เปนสินคา

ประจำของบริษัท 

  06
 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

สินคาในอุตสาหกรรมตางๆ มักถูกลอกเลียนแบบ ซ่ึงสะทอนวาสินคาน้ัน

ประสบความสำเร็จ แตการลอกเลียนแบบเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ดังน้ัน 

การมีความคิดสรางสรรคของแบรนดจะชวยตอยอดความสำเร็จในทิศทาง

ที่ตางไปได

  07

การสรางการมีสวนรวมของบริษัทและลูกคาใหตระหนักรูถึงตัวตนของบริษัท

สู่การสร้างแบรนด์  7กุญแจ

DNA

CODEแบรนด์ 
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                      DITP Club

Bloody Bunny  
“เราเกิดจากการผสานศิลปะสไตล์ญี่ปุ่น
และอเมริกาที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับ
ไลฟ์สไตล์แบบไทยๆ ให้เราเป็นตุก๊ตากระต่าย
สีขาว หน้าตาสะอาด แต่หลายคนเรียกเราว่า
กระต่ายขาโหด เพราะเร่ืองราวของเรามาจาก
อดีตของเด็กผูห้ญงิท่ีโดนจบัและท�าให้กลาย
ร่างไปอยู่ในตุก๊ตากระต่าย เราเลยแอบมคีวาม
โหดเพ่ือไล่ปราบปรามพวกมอนสเตอร์ท่ีคอย
จบัพวกมนุษย์ให้กลายร่างไปเป็นตุ๊กตา 

แต่ยงัไงกต็าม เรากม็แีฟนๆ อยูท่ัว่โลกทัง้ 
ฮ่องกง สงิคโปร์ ญ่ีปุ่น ไต้หวนั อเมริกา และ

ทีเ่รามแีฟนคลบัมากมายขนาดนี ้ เราต้องขอ
ขอบคณุ DITP ท่ีเปิดโอกาสให้เราไปแนะน�า
ตวัในต่างประเทศหลายงานมาก เช่น งาน 
ASEAN Animation Summit 2015 ซึ่งจัด
ขึน้ท่ีเชจ ู ประเทศเกาหลใีต้ เรือ่งราวของเรา
เป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนประเทศไทยที่ได้ส่ง 
ผลงานแอนเิมชันเข้าร่วม pitching ได้รบัการ
ชืน่ชมว่าน�าเสนอได้ด ีมผีูซ้ือ้และบรษิทัยักษ์ใหญ่
ให้ความสนใจ และล่าสดุ งาน Bangkok 
International Digital Content Festival 2016 
(BIDC Awards 2016) เราได้รางวัลด้าน 
Animations 3 ประเภท คอื Best Animation 

Series Best Short Animation และ Character 
of the Year อกีด้วย 

มาถงึจดุนี ้เราขอเป็นตวัแทนแนะน�าให้เพือ่นๆ 
ทัง้ในวงการ digital และอุตสาหกรรมอืน่เข้า
มาท�าความรูจ้กั DITP กนัไว้ เพราะเขาสร้าง
โอกาสพร้อมส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยไป
เตบิโตในต่างประเทศได้จริงๆ … เช่ือเราเถอะ 
เราไปมาแล้ว”

Bloody Bunny
2Spot Communications
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การที่สินค�าของคุณถูก Copy 
แปลว�าสินค�านั้นประสบความสำเร�จ
การลอกเลียนแบบเป�นสิ�งที่หลีกเลี่ยงไม�ได�
แต�สิ�งที่คนอื่นทำไม�ได� 
คือ การมี “ความคิดสร�างสรรค�”
                                                        

    - Mr. David Landart,
      Asia Sales Director,
      Carlin Group, France 

                                                        

DITP Calendar

ปฏิทนิกจิกรรม
และการสัมมนา
ความรูเ้บือ้งตน้ในการประกอบธุรกิจสง่ออก
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60

การจดัการโลจสิติกสเ์พ่ือการสง่ออก
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60

การค�านวณตน้ทนุและการต้ังราคาเพ่ือการสง่ออก
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60

การตลาดออนไลน์
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60

ความรูเ้บือ้งตน้ดา้นสนิคา้ฮาลาล
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
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การที่สินค�าของคุณถูก Copy 
แปลว�าสินค�านั้นประสบความสำเร�จ
การลอกเลียนแบบเป�นสิ�งที่หลีกเลี่ยงไม�ได�
แต�สิ�งที่คนอื่นทำไม�ได� 
คือ การมี “ความคิดสร�างสรรค�”
                                                        

    - Mr. David Landart,
      Asia Sales Director,
      Carlin Group, France 

                                                        

              Healthy Thought              Healthy Thought
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