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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

สวััสดีีผู้้�อ่่านทุุกทุ่านครัับ ทุุกวัันนี�เทุคโนโลยีีและเคร่ั�อ่งม่ือ่ดิีจิิทุัลต่่างๆ ไดี�เข้�ามืาเปลี�ยีนแปลง 
สง่ผู้ลต่อ่่วัถีิีชีีวัติ่ข้อ่งผู้้�คนไปอ่ยีา่งมืากมืายี เกิดีโมืเดีลธุรุักจิิรัป้แบบใหมืแ่ละการัก�าวัเข้�าส่้ยีคุดีจิิทิุลั
คอ่นเทุนต่์อ่ยี่างเต็่มืรั้ปแบบ รัวัมืไปถีึงการัแข่้งข้ันทุางการัค�ารัะหว่ัางปรัะเทุศมืีควัามืเข้�มืข้�นมืาก
ยีิ�งข้ึ�น Think Trade Think DITP ฉบับนี�จิึงวั่าดี�วัยีเรั่�อ่งแนวัคิดี Soft Power ทุี�มืีบทุบาทุอ่ยี่างมืาก
ในส่�อ่ดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ และเป็นกลยีุทุธุ์สำาคัญในการันำาจิุดีแข้็งและต่�นทุุนทุางวััฒนธุรัรัมืมืาสรั�าง
ผู้่านมื้ลค่าทุางเศรัษฐกิจิ

กรัมืส่งเสริัมืการัค�ารัะหวั่างปรัะเทุศ ภายีใต่�นโยีบายีข้อ่งทุ่านจิุริันทุรั์ ลักษณวัิศิษฏ์์ รัอ่งนายีก
รัฐัมืนต่รีัและรัฐัมืนต่รีัว่ัาการักรัะทุรัวังพาณชิียี ์ไดี�มืุง่เน�นทุี�จิะนำาแนวัคิดี Soft Power เข้�ามืาผู้สาน
กับอุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ข้อ่งไทุยี ไมื่วั่าจิะเป็นภาพยีนต่รั์ ซีีรัีส์ โทุรัทุัศน์ เกมืส์ และอ่่�นๆ 
ซีึ�งในปีนี�ไดี�จิัดีกิจิกรัรัมื Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 (MOVE) เพ่�อ่สะทุ�อ่นถีึง 
อ่ัต่ลักษณ์ควัามืเป็นไทุยีในเน่�อ่หา พรั�อ่มืสนับสนุนอุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ไทุยีส้่ต่ลาดีโลก

การัค�ายีุค Next Normal ในปีต่่อ่ๆ ไป ยีังคงมืีควัามืทุ�าทุายีอ่ีกมืากทุี�เรัาต่�อ่งเผู้ชีิญ แต่่หากทุุก 
ภาคส่วันให�ควัามืร่ัวัมืมื่อ่และเต่รัียีมืรัับควัามืเปลี�ยีนแปลงทุี�เกิดีขึ้�น โดียีใชี�ควัามืร้ั�ดี�านเทุคโนโลยีี 
และควัามืคิดีสรั�างสรัรัค์ พรั�อ่มืผู้ลักดีัน Soft Power ให�เติ่บโต่ จิะเป็นส่วันสำาคัญทุี�ชี่วัยี 
ข้ับเคล่�อ่นการัค�าไทุยีส้่รัะดีับสากลอ่ยี่างมืั�นคงและยีั�งยี่น ข้อ่บคุณครัับ 

นาย์ภููส่ิต รัตนกุล เส่ร่เริงฤทธิิ�
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อำิทธิิพลส่ร้างส่รรค้์สู่่การก้าว่ทันเศรษฐกิจโลก 
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TRADE INSIGHTS

2. PERU
ยอดขายรถยนต์์ไฟฟ้าในเปรูเพ่ิ่�มข้�นกว่่า 170%  
ในช่่ว่งคร้�งแรกของปี 2565
แม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่เทรนด์รถไฟฟ้าซึ่่่งเริ่มตั้งแต่ปี 2563 กลับเป็นปีที่
รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภททั่วโลกสูงถ่ง 3.2 ล้าน
คัน เพิ่มข่้นคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 43 จากปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ของเปรูและในลาติ
นอเมริกาเองก็เช่นกัน 

ชาวเปรูในปัจจุบันให้ความนิยมเลือกซ้ืึ่อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มข่้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลรายงาน
ของสมาคมยานยนต์ของเปรู ยอดจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ในช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 เพิ่ม
ข่้น 563 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 173 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมคือ นโยบายส่งเสริมของภาครัฐประเทศต่าง ๆ (การปรับลดภาษี การให้
เงินอุดหนุนในการซึ่ื้อรถ EV) กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน
แบตเตอรี่และการผลิตส่วนอื่น ๆ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถานี ชาร์จไฟฟ้า
ที่กระจายอย่างทั่วถ่ง ตลอดจนการสนับสนุนจากภาคเอกชน

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซัึ่นติอาโก / ประเทศเปรู
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1. UNITED STATES 
ร้าน POP-UP ในสหรัฐฯ ลงทุุนน้อยแต์่เข้าถ้งลูกค้า
หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีความรุนแรงลดลง ส่งผลให้ชาวอเมริกันออกมาเลือกซึ่ื้อ
สินค้าตามร้านค้ามากข่้น อีกหน่่งทางเลือกสําหรับเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการลงทุนเปิดร้านที่ความ
เสี่ยงตํ่าและใช้เงินลงทุนน้อย คือ Pop- Up Store หรือร้านค้าแบบชั่วคราว 

แม้ว่า Pop-Up Store ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงอย่าง
ต่อเนื่องจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย โดย Storefront รายงานว่า 80% ของแบรนด์ที่จัด Pop-Up 
Store พ่งพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ โดยแบรนด์ส่วนมากเชื่อว่าการจัด Pop-Up ทําให้แบรนด์สามารถ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และการแนะนําสินค้าใหม่ๆ โดย 44% ของแบรนด์
ใช้งบในการจัด Pop-Up Store ตํ่ากว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อครั้ง โดย Pop-Up Store เป็นทาง
เลือกที่ดีสําหรับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และนักออกแบบสินค้าไทยที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้า
และแบรนด์ของตน เพื่อเป็นการทดลองตลาดโดยไม่ต้องใช้การลงทุนที่สูงนัก

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก / สหรัฐอเมริกา
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3. GERMANY
ส่นค้ากลุ่ม Free Form  
เทุรนด์ส่นค้าแห่งอนาคต์ ในเยอรมนี
สินค้าอาหารกลุ่ม Free Form (อาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่ง 
และเพิ่มสารอาหารต่างๆ เช่น ไม่เติมสารกันบูด ไม่แต่งสี มีไข
มันตํ่า ปลอด GMO ไร้นํ้าตาล และนํ้ามัน เป็นต้น) กําลังเป็นที่
นิยมเพิ่มข่้นในตลาดในเยอรมนี

จากผลการศ่กษาของสถาบันวิจัยการค้าแห่งเมืองโคโลญ  
พบว่าตั้งแต่ปี 2020 กลุ่มผู้ซึ่ื้อผลิตภัณฑ์์อาหาร Free Form  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดย 70 % ของผู้บริโภคอาหารจําพวกน้ี 
ไม่ใช่ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้ส่วนผสมในอาหาร แต่คือผู้บริโภค
ที่ตระหนักถ่งคุณค่าและโภชนาการทางอาหาร จ่งทําให้บริษัท
ผลิตผลิตภัณฑ์์ออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์์ที่ปราศจากสารกลูเตน 
และนํ้าตาลแล็กโทสออกมาแล้วมากกว่า 75 % สถาบันวิจัยการ
ค้าแห่งเมืองโคโลญ ยังระบุว่า 85 % ของลูกค้าในกลุ่ม Free 
Form จะซึ่ื้อสินค้าออร์แกนิกสมํ่าเสมอ ในช่วงระหว่างปี 2019 
ถ่ง 2021 ผลิตภัณฑ์์ Free Form จ่งทํารายได้ให้กับผู้ประกอบ
การเพิ่มข้่นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต / ประเทศเยอรมนี
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อัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
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6. INDIA 
บร่การ e-Learning ในอ่นเดีย ธุุรก่จทุี�น่าเชี่ยร์ให้ไปลงทุุน
สถานการณโ์ควดิในอนิเดยีไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในระบบการศ่กษาทางไกลของอนิเดยี 
และมีส่วนทําให้ธุรกิจบริการด้านการศ่กษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา ผลการ
ศ่กษาจากทั้ง RedSeer and Omidyar Network India และ Aspire Circle ต่างเห็นพ้องกันว่ามี
ธุรกิจการศ่กษาที่ใช้นวัตกรรม (EdTech) เกิดข้่นจํานวนมากเพื่อให้บริการออนไลน์ (e-Learning)

ในขณะเดียวกัน ภาครัฐของอินเดียเองก็พยายามที่จะนํา e-learning นี้เข้ามาแทนที่ระบบการศ่กษา
แบบเดิม ทั้งนี้ รายงานของ Inc42 ได้ประมาณการว่าตลาดของธุรกิจบริการการศ่กษาจะเติบโต
จนมีมูลค่าประมาณ 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 

สําหรับธุรกิจของต่างชาติที่เข้ามาให้บริการด้าน EdTech รัฐบาลอินเดียได้เปิดโอกาสให้ถือหุ้นได้
สูงสุดถ่ง 100% โดยวิธีที่ใช้ในการระดมทุนมีหลายรูปแบบ สะท้อนให้เห็นถ่งโอกาสในการพัฒนา 
EdTech ของไทยให้เข้ามายกระดับการศ่กษา โดยไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่เพียงการให้บริการตาม
หลักสูตรของโรงเรียนหรือการเป็นติวเตอร์เท่านั้น

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ / ประเทศอินเดีย

4. HUNGARY 

กรีซเช่่�อมทุ่อส่งก๊าซกับบัลแกเรียสำาเร็จ 
เต์รียมเปิดใช่้ส่งหาคมนี�
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายกรัฐมนตรีกรีซึ่ นาย Kyriakos 
Mitsotakis และนายกรัฐมนตรีบลัแกเรีย นาย Kiril Petkov แถลง
ความสําเร็จร่วมกันในโครงการก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซึ่ธรรมชาติ
ระหว่างกรีซึ่และบัลแกเรีย (The Interconnector Greece-
Bulgaria-IGB) และคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในต้นเดือน
สิงหาคมนี้ IGB จะขนส่งก๊าซึ่ธรรมชาติจากอาเซึ่อร์ไบจาน 
สู่ทวีปยุโรปผ่านกรีซึ่ ไปสู่เมือง Stara Zagora ในบัลแกเรีย 
โดยสามารถขนส่งก๊าซึ่ธรรมชาติได้ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  
และคาดการณ์จะส่งได้ถ่ง 5 พันล้านลูกบาศก์ เมตร/ปี  
ได้ภายใน 3-4 ปี 

สคต. บูดาเปสต์ คาดการณ์ว่าการเปิดใช้โครงการท่อส่งก๊าซึ่
ดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจบัลแกเรีย ช่วยลดต้นทุนราคา
พลังงานของสินค้าและบริการภายในประเทศ อาจนําไปสู่การ
บรรเทาปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มข่้นอย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงแต่
จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน แต่ยังช่วยเพิ่มความเช่ือ
มั่นในการใช้จ่าย ซึ่่่งจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
กลับมาฟ้�นตัวได้อีกครั้งในอนาคต

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงบูดาเปสต์ / ประเทศฮัังการี

5. CHINA 
อุต์สาหกรรมเซม่คอนดักเต์อร์ (Semiconductor) ของจีนในปี 2565
อุปกรณ์เซึ่มิคอนดักเตอร์ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในแผงวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครือ
ข่ายการสื่อสาร, เครื่องใช้ในครัวเรือน, Cloud Computing, Big Data, VR/AR และ Internet of 
Things เป็นต้น ซึ่่่งอุตสาหกรรมเซึ่มิคอนดักเตอร์ได้กลายเป็นดัชนีสําคัญอย่างหน่่งในการวัดความ
สามารถในการแข่งขัน และความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ

ปัจจุบันประเทศจีนเริ่มให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมเซึ่มิคอนดักเตอร์เพิ่มมากข้่นเรื่อยๆ แม้จะเริ่ม
ค่อนข้างช้า แต่ภายใต้นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ การกระตุ้นตลาด และการผลักดันด้านเงินทุน 
มีการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเซึ่มิคอนดักเตอร์ให้ก้าวไกล ทําให้จีนกลายเป็นผู้นําอันดับ 1 ใน
อุตสาหกรรมเซึ่มิคอนดักเตอร์ในโลก จากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 11,684 ล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.21 ของโลก อุตสาหกรรมเซึ่มิคอนดักเตอร์ในจีนจ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
กําลังถูกจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการลงทุน หรือตลาดหุ้น 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซึ่ี่ยเหมิน / ประเทศจีน



Experience Innovation

TREND TO WATCH

Subscription 
Economy
โมเดลธิุรกิจไม่ใหม่แต่มาแรง กับการ ‘ติดตาม’ ส่ินค้้า
และบริการท่�ว่ิน-ว่ินกับทั�งผูู้้ประกอำบการและผูู้้บริโภูค้ 

ในยุีคทุี�สินค�าและบรัิการัในทุ�อ่งต่ลาดีนั�นมืีให�ผู้้�บรัิโภคสามืารัถี

เล่อ่กสรัรัไดี�มืากมืายี รัะบบเศรัษฐกิจิแบบ “Subscription 

Economy” จิึงเข้�ามืาอ่ยี้่ในการัรัับรั้�ข้อ่งผู้้�บรัิโภค และไดี�รัับควัามื

นิยีมืเป็นอ่ย่ีางส้ง โดียีหนึ�งในโมืเดีล Subscription อ่ย่ีางธุุรักิจิ

ปรัะเภทุ Streaming ทุี�เรัาคุ�นเคยีกันเป็นอ่ย่ีางดีี เช่ีน Netflix, 

Spotify นั�นมีืยีอ่ดีผู้้�ใชี�รัวัมืส้งถีงึ 100 ล�านคนจิากสถีติ่ขิ้อ่ง Statista 

ปี 2021-2022 และคาดีว่ัาจิะมืยีีอ่ดีผู้้�ใชี�ส้งขึ้�นเร่ั�อ่ยี ๆ

จิึงทุำาให�หลากหลายีอุ่ต่สาหกรัรัมืเรัิ�มืหันมืาใชี� โมืเดีลแบบ 

Subscription กบัธุรุักิจิข้อ่งต่วััเอ่งมืากขึ้�น ไม่ืว่ัาจิะเป็น เครั่�อ่งกรัอ่งนำ�า  

แพลต่ฟอ่รั์มืหนังส่อ่อ่อ่นไลน์  หรั่อ่อ่ยี่างปรัะเทุศญี�ปุ�นเอ่งก็ไดี�มืี

การันำาโมืเดีลนี�มืาใชี�ในฟาร์ัมืผู้ลไมื� จิึงทุำาให�ผู้้�บรัิโภคสามืารัถีใชี�

บรัิการั Subscription เพ่�อ่รัับสินค�าแบบรัายีเดี่อ่นไดี�เชี่นกัน

ข้�อ่ดีีข้อ่งโมืเดีลธุุรักิจินี� ทุำาให�ผู้้�บรัิโภคสามืารัถีเล่อ่กรัับสินค�าทุี�ต่รัง

กับควัามืต่�อ่งการัข้อ่งต่ัวัเอ่งไดี� และสามืารัถีใชี�บรัิการัจิากหลาก

หลายีแบรันดี์พรั�อ่มืกันในเวัลาเดีียีวัดี�วัยีรัาคาทุี�คุ�มืค่ากวั่า ดี�านผู้้�

ปรัะกอ่บการัเอ่งกส็ามืารัถีคำานวัณรัายีรับัและรัายีจ่ิายีไดี�ง่ายียีิ�งขึ้�น 

รัวัมืไปถีึงการัสต่็อ่กสินค�าในอ่นาคต่ และสามืารัถีนำาปรัะวััต่ิการั

บรัิโภคข้อ่งล้กค�ามืาใชี�สำาหรัับการัพัฒนาสินค�าและบรัิการัให�ดีียีิ�ง

ข้ึ�น เพ่�อ่ให�เกิดีปรัะโยีชีน์ส้งสุดีไดี�อ่ีกดี�วัยี

แหล่่งข้้อมููล่ : missiontothemoon.co
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Material Trending Words

TREND TO WATCH

Finfluencer ผูู้้ทรงอำิทธิิพลค้นใหม่แห่งโลกการเงิน

ท่�ดิน Metaverse  
กับภูาว่ะ ‘ฟอำงส่บู่แตก’
สถานการณ์ตลาดที่ดินในโลกเสมือนหรือ “เมตาเวิร์ส” (metaverse) กําลัง
อยู่ในจุดตกต่ําที่สุดอีกครั้ง โดยราคาที่ดินในปี 2022 นั้น ตกลงไป 85% 
หลังความสนใจของผู้ใช้งานลดลง รวมไปถ่งตลาดคริปโทเคอร์เรนซึ่ี เข้า
สู่สถานะ “ตลาดหมี” ในช่วงที่ผ่านมา

จากข้อมูงของ WeMeta พบว่าโครงการที่ดินในโลกเสมือน โดยเฉัพาะราคา
ที่ดินที่ขายใน Decentraland ที่เคยข่้นถ่งจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 
2022 เฉัลี่ยที่ 1.3 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ราคาที่ดินเฉัลี่ยตกลง
มาอยู่ที่ 182,752 บาทเท่านั้น รายงานระบุว่า โดยเฉัลี่ยราคาที่ดินในโลก
เสมือนบนบล็อกเชนของ Ethereum นั้นตกลงจากเฉัลี่ย 600,000 บาท 
เมื่อเดือนมกราคมลดลงเหลือ 88,000 บาท ในเดือนสิงหาคม

Finfluencer

Curation  
Business Model 
โมเดลธุรกิจแบบผู้ประกอบการ
เป็นฝ่ายคัดสรรสินค้าให้จาก
ความต้องการของลูกค้า 

Replenishment 
Business Model 
โมเดลธุรกิจแบบเติมสินค้าให ้
ผู้ใช้บริการ เน้นใช้สําหรับสินค้า
โภคภัณฑ์์ที่มีอายุการใช้งาน  
หรือใช้เป็นประจําทุกเดือน 

Access Business Model 
โมเดลธุรกิจที่มอบสิทธิพิเศษ 
ให้เข้าถ่งบริการ หรือส่วนลด 
ที่ผู้ใช้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่สามารถเข้าถ่งได้ 

TRENDING 
WORDS

อ่ยี่างทุี�ทุรัาบกันวั่าอ่ินฟล้เอ่นเซีอ่รั์ ถ่ีอ่เป็นกลุ่มื
คนทุี�มืีบทุบาทุและอิ่ทุธุิพลเป็นอ่ย่ีางมืากในหลายี
อ่ตุ่สาหกรัรัมื ซีึ�งปจัิจิบัุนไดี�เกดิีอ่นิฟลเ้อ่นเซีอ่รัร์ัป้แบบ
ใหมื่ นั�นก็ค่อ่ “Finfluencer” หรั่อ่ผู้้�ทีุ�มืีอ่ิทุธุิพลทุาง
ดี�านการัเงิน และผู้ลิต่คอ่นเทุนต่์เกี�ยีวักับการับรัิหารั
จิัดีการัเงินให�เกิดีปรัะโยีชีน์ส้งสุดี 

“Finfluencer” เป็นการัผู้สมืกันข้อ่งคำาวั่า Finance 
+ Influencer ซีึ�งในปัจิจิุบัน Finfluencer กำาลัง 
ไดี� รัับควัามืนิยีมืเป็นอ่ยี่าง ส้งบนแพลต่ฟอ่รั์มื
อ่อ่นไลน์อ่ยี่าง TikTok หรั่อ่ Reels บน Instagram 
ซีึ�งเป็นแพลต่ฟอ่รั์มืมืีอิ่ทุธุิพลกับกลุ่มืคนยุีคใหมื่  
โดียีเฉพาะ Gen Z 

สาเหตุ่ทุี� Finfluencer นั�นเรัิ�มืไดี�รัับควัามืนิยีมืส้ง
ขึ้�นอ่ยี่างต่่อ่เน่�อ่งในชี่วัง 1-2 ปีทุี�ผู้่านมืา เพรัาะ 
Finfluencer หลายีคนนั�นเปน็คนธุรัรัมืดีา ไมืใ่ชีบ่คุคล
มืีชี่�อ่เสียีง นักธุุรักิจิชี่�อ่ดีัง หรั่อ่คนใหญ่คนโต่ ควัามื
ใกล�ต่ัวัและใกล�ชีิดีเหล่านี�จิึงทุำาให�ผู้้�คนรั้�สึกสามืารัถี
ทุำาต่ามืไดี�จิรัิง รัวัมืไปถีึงธุรัรัมืชีาต่ิข้อ่งแพลต่ฟอ่รั์มื
อ่ยี่าง TikTok และ Reels บน Instagram ทุี�เป็นคลิป
สั�น ๆ  สามืารัถีทุำาควัามืเข้�าใจิและเสพข้�อ่มืล้ไดี�ในเวัลา
อ่ันสั�น ทุำาให� Finfluencer เป็นกลุ่มืคนมืีอ่ิทุธุิพลกับ
คนรัุ่นใหมื่โดียีเฉพาะกลุ่มื Gen Z จิึงถี่อ่เป็นเทุรันดี์ทุี�
น่าจิับต่ามือ่งเป็นอ่ยี่างมืาก

แหล่่งข้้อมููล่ : The Gaurdian
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ซอำฟต์พาว่เว่อำร์ไทย์ไปถึงไหน
Power

THAI
Soft
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เวัลาพ้ดีถีึงคำาวั่าซีอ่ฟต่์ พาวัเวัอ่รั์ (Soft Power) ก่อ่นหน�านี�เรัามืักจิะนึกถีึงซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ในมืุมืควัามืสัมืพันธุ์
ทุางการัเมือ่่งรัะหวัา่งปรัะเทุศโดียีใชี�สิ�งทุี�ละมืนุละมือ่่มื ทุี�ต่รังกนัข้�ามืกับสิ�งทุี�ฮารัต์่ๆ อ่ยีา่งนโยีบายีทุางการัทุหารั
หรัอ่่ทุางเศรัษฐกจิิ ในการัเข้�าไปมื ีอ่ทิุธุพิลเหนอ่่ผู้้�คน ในเชีงิทุศันคต่ ิคา่นยิีมื รัสนยิีมื ซีึ�งสว่ันมืากกม็ืกัจิะหนไีมืพ่�น
การัใชี�วััฒนธุรัรัมืสมืัยีใหมื่ต่่างๆ ไมื่วั่าจิะเป็นภาพยีนต่รั์ ดีนต่รัี ฯลฯ ซีึ�งจิะมืีการัสอ่ดีแทุรักคุณค่า หรั่อ่อุ่ดีมืคต่ิ
บางอ่ยี่างลงไปในนั�น เห็นไดี�จิากภาพยีนต่รั์ฮอ่ลลีวั้�ดีในยีุคสงครัามืเยี็น 
 
ในปัจิจิุบันนี�คำาวั่าซีอ่ฟต่์ พาวัเวัอ่รั์ ทุี�เป็นกรัะแสพ้ดีถีึงกันเป็นอ่ยี่างมืาก เชี่น ในเชีิงการัเพิ�มืมื้ลค่าทุางเศรัษฐกิจิ
ทุี�เรัียีกวั่าเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์ (Creative Economy) เสียีมืากกวั่า พ้ดีง่ายีๆ ก็ค่อ่เปลี�ยีนจิากเรั่�อ่งการัมืีอ่ำานาจิ
เหน่อ่ทุางการัเมื่อ่งวัฒันธุรัรัมืมืาเปน็การัหาเงนิเข้�าปรัะเทุศ ซีึ�งก็มืีทุั�งรัะดีบัซีอ่ฟต่์ พาวัเวัอ่รั์ ทุี�เรัามืีต่�นทุุนอ่ยี้่แล�วั 
เชีน่ การัทุอ่่งเทีุ�ยีวั ข้นบธุรัรัมืเนยีีมืปรัะเพณวัีัฒนธุรัรัมืต่า่งๆ กบัรัะดีบัซีอ่ฟต่ ์พาวัเวัอ่รั ์ทุี�ต่�อ่งสรั�างขึ้�นมืาใหมืเ่พ่�อ่
แปลงคุณค่าให�สามืารัถีสรั�างมื้ลค่ากลับมืาไดี�
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และแน่นอ่นว่ัาปรัะเทุศทุี�มืกัจิถีก้หยีบิยีกขึ้�นมืาเป็นโมืเดีลในการัศึกษานั�น
ก็ค่อ่เกาหลีใต่� แต่่ทุี�จิรัิงแล�วัซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ในเชีิงเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์ทุี�
คนไทุยีคุ�นเคยีกันดีีก่อ่นเกาหลีใต่� ทุี�ใชี�วััฒนธุรัรัมืสมืัยีใหม่ืมืาล�วังเงินใน
กรัะเป๋าคนไทุยีไปไดี�ก่อ่นเกาหลีเสียีอ่ีกนั�นก็ค่อ่ปรัะเทุศญี�ปุ�น 

ส่ร้างอำาทิตย์์อำุทัย์ด้ว่ย์นโย์บาย์ Cool Japan
หลงัจิากญี�ปุ�นพา่ยีแพ�ในสงครัามืโลกครัั�งทุี� 2 ซีึ�งแทุบจิะเรัยีีกไดี�วัา่สิ�นเน่�อ่
ปรัะดีาต่ัวัต่�อ่งสรั�างบ�านแปลงเมื่อ่งกันข้ึ�นมืาใหมื่ หนึ�งในนโยีบายีทุี�ญี�ปุ�น
นำามืาใชี�เพ่�อ่สรั�างปรัะเทุศให�ข้ึ�นมืาเปน็ผู้้�นำารัะดีับโลกไดี�นั�นก็ค่อ่นโยีบายี 
‘Cool Japan’ อ่นัเปน็การันำาวััฒนธุรัรัมืญี�ปุ�นทุี�คนทุี�ไมืใ่ช่ีชีาวัญี�ปุ�นมือ่งวัา่  
‘เจิ๋ง’ มืาใชี�เป็นส่วันหนึ�งข้อ่งกลยุีทุธุ์การัสรั�างควัามืเป็นญี�ปุ�นแบบใหมื่
และส่งอ่อ่กทุั�วัโลก ซีึ�งมืีต่ั�งแต่่เกมื มืังงะ อ่ะนิเมืะ แฟชัี�น อ่าหารัญี�ปุ�น 
วััฒนธุรัรัมืดัี�งเดิีมื ไปจินถึีงหุ่นยีนต่ ์เทุคโนโลยีแีละผู้ลติ่ภัณฑ์์อ่ตุ่สาหกรัรัมื
ไฮเทุคอ่่�นๆ ซีึ�งต่่อ่มืานโยีบายีนี�ถี้กนับวั่าเป็นการัใชี�ซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์แรักๆ 
ข้อ่งโลกเลยีทุีเดีียีวั
 
ญี�ปุ�นเรัิ�มืจิากการัสอ่ดีแทุรัก ‘ควัามืเจิง๋’ ข้อ่งญี�ปุ�นลงไปในซีีรัสีแ์ละสง่อ่อ่ก
ไปทุั�วัโลกในชี่วังต่�นยีุค 1980s ซีึ�งซีีรัีส์เรั่�อ่งนั�นก็ค่อ่ ‘โอ่ชีิน’ ทุี�ชีาวัไทุยีเอ่ง
ก็มืีโอ่กาสไดี�ดี้ โดียีถี้กฉายีใน 46 ปรัะเทุศดี�วัยีกัน ต่ามืมืาดี�วัยีการันำาเอ่า 
วััฒนธุรัรัมืคนรัุ่นใหมื่ทุั�งหลายีมืาผู้ลักดีันให�กลายีเป็นสินค�ารัะดีับโลก  

ไมื่วั่าจิะเป็นเพลง J-Pop, J-Rock หรั่อ่ต่ัวัการั์ต่้นทุี�มืีต่ั�งแต่่ Hello Kitty, 
Doraemon และ Pokemon 
 
มืังงะ หรั่อ่หนังส่อ่การั์ต่้นญี�ปุ�นเรั่�อ่งแรักทุี�กลายีเป็นวััฒนธุรัรัมืส่งอ่อ่กทุี�
โดีง่ดีงัให�กับปรัะเทุศญี�ปุ�นก็คอ่่ Astro Boy ในข้ณะทุี� Pokemon ซีึ�งคลอ่ดี
ในปี 1996 กลายีมืาเป็นมืังงะทุี�สรั�างเมื็ดีเงินไดี�มืากทุี�สุดีข้อ่งญี�ปุ�น กวั่า 
150 พนัล�านเหรีัยีญสหรัฐั แต่ห่ากเป็นยีอ่ดีข้ายีเฉพาะต่วััเล่มื Naruto นั�น
ถ่ีอ่เป็นมัืงงะทุี�มืยีีอ่ดีข้ายีส้งสุดีกว่ัา 500 ล�านเล่มืทุั�วัโลก ไมืเ่พียีงแคค่วัามื
สรั�างสรัรัคเ์ทุ่านั�นทุี�ทุำาให�สิ�งเหล่านี�กลายีเป็นซีอ่ฟต่พ์าวัเวัอ่ร์ัส่งอ่อ่กไปทุั�วั
โลก แต่่การัต่่อ่ยีอ่ดีจิากวััฒนธุรัรัมืไปส่้ผู้ลงานดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ยีังทุำาให�
ญี�ปุ�นเต่ิบโต่มืากยีิ�งข้ึ�นอ่ีกดี�วัยี
 
ในปี 2010 ญี�ปุ�นไดี�ต่ั�งสำานักงานส่งเสรัิมือุ่ต่สาหกรัรัมืสรั�างสรัรัค์ ภายี
ใต่�กรัะทุรัวังเศรัษฐกิจิขึ้�นมืาเพ่�อ่ด้ีแลและสนับสนุนนโยีบายีการัใชี�ซีอ่ฟต่์
พาวัเวัอ่ร์ัเพ่�อ่สรั�างเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์ในการันำาเงินเข้�าส่้ปรัะเทุศโดียี
เฉพาะ และเรัาก็คงไดี�เห็นกันแล�วัวั่าต่ลอ่ดีรัะยีะเวัลากวั่า 40 ปีทุี�ผู้่านมืา 
ญี�ปุ�นปรัะสบควัามืสำาเรั็จิมืากแค่ไหน สำาหรัับคนชี่วังอ่ายีุ 40 ปี ต่อ่นเดี็ก
เรัาเลี�ยีงทุามืาก็อ่ต่จิ ิด้ีการัต์่น้โดีรัาเอ่มือ่น และปัจิจุิบันเรัายัีงต่�อ่งวิั�งไลจ่ิบั
โปเกมือ่นและดี้ภาพยีนต่รั์อ่ะนิเมืชีั�นจิากญี�ปุ�นอ่ยี้่เลยี
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ควัามืแยีบยีลข้อ่งเกาหลีใต่�ค่อ่การัผู้สมืผู้สานวััฒนธุรัรัมืดัี�งเดีิมืกับ

วััฒนธุรัรัมืร่ัวัมืสมืยัีไปพรั�อ่มืๆ กนั เช่ีน ในข้ณะทุี�เรัาด้ีซีรีัส์ีเกาหลี ซีึ�งเป็น
วััฒนธุรัรัมืสมืยัีนยิีมื เรัากอ็่ยีากกนิอ่าหารัเกาหลซีีึ�งเป็นวััฒนธุรัรัมืดัี�งเดิีมืไป
ดี�วัยี หรัอ่่แมื�แต่่การัสอ่ดีแทุรักอ่ตุ่สาหกรัรัมือ่่�นๆ ทุี�จิะนำาเงนิมืาส่้ปรัะเทุศไดี�
ผู่้านซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่ร์ั เช่ีน เหล�าโซีจิทุ้ี�เห็นไดี�ในทุกุซีรีัส์ีเกาหลี เทุรันด์ีการัแต่่ง
หน�าแบบดิีวัอ่ี� (dewy) ข้อ่งเหล่าเคป๊อ่ปไอ่ดีอ่ลหรัอ่่ดีารัาเกาหลทีุั�งหลายีก็
นำามืาส่้การัข้ยีายีต่วััข้อ่งแบรันด์ีเคร่ั�อ่งสำาอ่างเกาหล ีเช่ีนเดีียีวักนักบัแฟชัี�น
สไต่ล์เกาหลีทุี�ถ้ีกแผู้งไวั�ในทุกุๆ ส่�อ่ซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่ร์ัข้อ่งเกาหลเีช่ีนเดีียีวักนั 
 
หรัอ่่แมื�แต่่ปรัะเดีน็เรั่�อ่งสต่าร์ัทุอ่พัอ่นัเป็นหมืดุีหมืายีใหม่ืทุางเศรัษฐกิจิข้อ่ง
เกาหลใีต่� กเ็หน็ไดี�จิากซีรีัส์ีเรั่�อ่ง ‘Start-Up’ ทุี�ไม่ืใช่ีแค่ควัามืบันเทุงิทุั�วัไป 
แต่่มืนัมืาดี�วัยีควัามืแยีบยีลภายีใต่�แผู้นการั ‘สรั�างเกาหลีใต่�ให�เป็นปรัะเทุศ
สต่าร์ัทุอ่พั’ ปัจิจุิบนัเกาหลีใต่�มืสีต่าร์ัทุอ่พั 3 หม่ื�นกว่ัาแห่ง รัวัมืไปถึีงยีงัมืยีี้
นคิอ่ร์ัน (ธุรุักจิิสต่าร์ัทุอ่พัทุี�มืมีืล้ค่ากว่ัาพนัล�านเหรัยีีญสหรัฐั) 12 แห่ง และ
ต่ั�งเป้าไวั�ว่ัาจิะมืีให�ไดี� 20 แห่งภายีในปีนี� โดียีแผู้นนี�ยีังมืาพรั�อ่มืดี�วัยีเงิน
สนบัสนนุ 12 ล�านล�านวัอ่น (ปรัะมืาณ 360 ล�านล�านบาทุ) เพ่�อ่ทุี�จิะทุำาให�
แผู้นกลายีเป็นจิรังิ จิะเห็นไดี�ว่ัา ‘ควัามืบนัเทิุง’ ข้อ่งเกาหลีนั�น ผู้ก้พันแนบ
แน่นกับแผู้นการัพัฒนาปรัะเทุศ และนั�นคอ่่สิ�งทุี�ทุำาให�เกาหลใีต่�เป็นต่วััอ่ย่ีาง
ปรัะเทุศทุี�ใชี�ซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่ร์ัไดี�อ่ย่ีางทุรังอ่ทิุธุพิลทุี�สดุีในโลกในต่อ่นนี�

เกาหล่ใต้ กระแส่ค้ล่�นลูกใหม่ท่�โลกจับตามอำง
ปรัะเทุศทุี�เป็นต่�นแบบข้อ่งการัส่งอ่อ่กซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่ร์ัในปัจิจิุบันทุี�จิรัิงก็มีื
โมืเดีลไม่ืแต่กต่่างจิากญี�ปุ�น โดียีมีืจิุดีเรัิ�มืต่�นจิากควัามืต่�อ่งการัสรั�างข้ีดี
ควัามืสามืารัถีในการัแข่้งขั้นข้อ่งปรัะเทุศหลังวัิกฤต่การัเงินต่�มืยีำากุ�งในปี 
1997 ทุำาให�เกาหลีใต่�หันมืาส่งเสรัิมืวััฒนธุรัรัมืสมืัยีนิยีมืและส่งอ่อ่กให�
กลายีเป็นสนิค�าหลกัข้อ่งปรัะเทุศ ภายีใต่�แผู้น ‘Hallyu Industry Support 
Development Plan’ หรัอ่่ทุี�เรัารั้�จัิกกนัในนามื Korean Wave 
 
ในสมืยัีปรัะธุานาธุบิดีีลีเมืยีีงบคั มืกีารัจิดัีต่ั�งคณะกรัรัมืการัขึ้�นมืารับัผู้ดิีชีอ่บ
บ้รัณาการันโยีบายี ซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่ร์ัให�เป็นไปในทิุศทุางเดีียีวักัน เช่ีน “คณะ 
กรัรัมืการัข้อ่งปรัะธุานาธุบิดีีว่ัาดี�วัยีภาพลกัษณ์ข้อ่งชีาต่”ิ (Presidential 
Committee on National Branding) ในปลายีทุศวัรัรัษ 2000 และแน่นอ่น
ว่ัาไม่ืใช่ีแค่ต่ั�งคณะกรัรัมืการั แต่่ยีังอั่ดีเม็ืดีเงินลงไปอ่ีกดี�วัยี โดียีรััฐบาล
เกาหลใีต่�ไดี�ข้ยีายีงบปรัะมืาณสำาหรับั ‘อุ่ต่สาหกรัรัมืวััฒนธุรัรัมื’ จิาก 14 
ล�านเหรัยีีญสหรัฐัในปี 1998 เป็น 84 ล�านเหรีัยีญสหรัฐัในปี 2001 และ
เป็นการัทุำางานภายีใต่�รัป้แบบควัามืร่ัวัมืมือ่่รัฐั-เอ่กชีนอ่ย่ีางแนบแน่น จิน
ทุำาให�เกิดีปรัากฏ์การัณ์เคป๊อ่ปฟีเวัอ่ร์ัทุั�วัโลกดีงัเช่ีนทุกุวัันนี�
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ซอำฟต์พาว่เว่อำร์ไทย์ อำย์ู่จุดไหนในว่ันน่�
กลับมืาทุี�ปรัะเทุศไทุยี ทุี�ปรัะเดี็นเรั่�อ่งซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ถี้กจิุดีข้ึ�นมืาอ่ีกครัั�ง  
ทุี�จิรัิงใชี่วั่าปรัะเทุศไทุยีจิะไมื่เคยีมืีซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์หรั่อ่ใชี�ซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ 
เพ่�อ่สรั�างเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์และนำาเ งินกลับมืาส่้ปรัะเทุศเลยี 
ปรัะเทุศไทุยีเรัาเป็นทุี�รั้�จิักไปทุั�วัโลกในฐานะเมื่อ่งทุ่อ่งเทุี�ยีวั เชี่นเดีียีวักัน
กับอ่าหารัไทุยี การันวัดี ฯลฯ ทุี�ขึ้�นช่ี�อ่ แต่่สิ�งนั�นเป็นการัต่่อ่ยีอ่ดี 
จิากทุรััพยีากรัวััฒนธุรัรัมืดีั�งเดีิมืทุี�เรัามืีอ่ยี้่แล�วั 
 
ในดี�านวััฒนธุรัรัมืรั่วัมืสมืัยี เรัาก็มืีศักยีภาพไมื่น�อ่ยี และกำาลังเต่ิบโต่ 
ในรัะดัีบโลกอ่ยี่างน่าสนใจิ ไมื่ว่ัาจิะเป็นเรั่�อ่งดีนต่รีั ทุี�มืีผู้้�นำาทุัพไป
ก่อ่นหน�านี�แล�วัอ่ยี่าง Phum Viphurit ต่ามืมืาดี�วัยี MILLI ทุี�นำากรัะแส 
ข้�าวัเหนียีวัมืะมื่วังไทุยีขึ้�นส่้เวัทีุ Coachella จินกลายีเป็นปรัากฏ์การัณ์
รัะดีับโลก และล่าสุดีกับกรัะแส T-Pop ทุี�นำาโดียีวัง 4MIX ทุี�ข้�ามืนำ�าข้�ามื
ทุะเลไปเปิดีการัแสดีงทุี�เมื็กซีิโก 
 
ซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่ร์ัอ่ีกหนึ�งอ่ยี่างข้อ่งไทุยีทุี�กำาลังเติ่บโต่อ่ยี่างต่่อ่เน่�อ่งและ 
มืาแรังทุี�สุดีก็ค่อ่ ‘ซีีรัีส์วัายี’ ทุี�กลายีเป็นกรัะแสไปทุั�วัโลกทุั�งจิีน ฟิลิปปินส์ 
เวัียีดีนามื ญี�ปุ�น และเกาหลีใต่� หรั่อ่แมื�กรัะทุั�งในฝั่ั�งลาต่ินอ่เมืรัิกาเอ่ง 
อ่ยี่างในปรัะเทุศจิีนเกิดีแฟนมืีต่ต่ิ�งซีีรัีส์วัายีเรั่�อ่ยีมืาต่ั�งแต่่ปี 2559 และ
ในปี 2563 ซีีรัีส์วัายีไทุยี เรั่�อ่ง ‘เพรัาะเรัาค้่กัน (2gether)’ จิาก GMMTV 
ถี้กซี่�อ่ลิข้สิทุธุิ�เข้�าไปฉายีในฟลิิปปนิส ์จินก่อ่ให�เกิดีปรัากฏ์การัณ์ซีีรัีสว์ัายี
ไทุยีฟีเวัอ่รั์ในฟิลิปปินส์ 
 

ล่าสุดี ‘เพรัาะเรัาค้่กัน (2gether The Movie)’ ในรั้ปแบบภาพยีนต่รั์ทุี�ไดี�
เข้�าฉายีทุี�ปรัะเทุศญี�ปุ�น ซึี�งกรัะแสควัามืฟีเวัอ่รั์ข้อ่งไบรัทุ์-วิัน จิากเพรัาะ
เรัาค้กั่น ในปรัะเทุศญี�ปุ�น ยีงัสง่ผู้ลให�เกดิีการันำาเอ่าซีรีัวีัายีส์หลายีเรั่�อ่งไป
แปลเปน็ภาษาญี�ปุ�นในรัป้แบบมืงังะอ่กีดี�วัยี ทุั�งเรั่�อ่งเพรัาะเรัาค้กั่น, โซีตั่ส 
พี�วั�ากต่วััรั�ายีกับนายีปหีนึ�ง, นทิุานพนัดีาวั, พฤติ่การัณท์ุี�ต่ายี และดี�ายีแดีง 
 
รัายีงานจิากกรัมืส่งเสรัิมืการัค�ารัะหวั่างปรัะเทุศ กรัะทุรัวังพาณิชียี์  
รัะบุว่ัาอุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ถ่ีอ่เป็นอุ่ต่สาหกรัรัมืทีุ�มืีศักยีภาพ 
ส่งอ่อ่ก โดียีผู้ลการัสำารัวัจิเมื่�อ่ปี 2020 อุ่ต่สาหกรัรัมืนี�มืีมื้ลค่าส้งถีึง  
2 แสนล�านบาทุ คิดีเป็นมื้ลค่ารัวัมืมืากกวั่า 3 หมื่�นล�านบาทุ และภาครััฐ
ไดี�เข้�ามืาส่งเสรัิมืให�ซีีรัีส์วัายีในฐานะซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ไทุยีเต่ิบโต่ไปไดี�ไกล
ในต่า่งแดีนมืากขึ้�น ในปี 2021 ทุี�ผู่้านมืา กรัะทุรัวังพาณชิีย์ีไดี�จิดัีโครังการั
ส่งเสรัิมืผู้้�ผู้ลิต่คอ่นเทุนต่์ซีีรัีส์วัายี โดียีนำาเอ่าผู้้�ผู้ลิต่ซีีรัีส์วัายี 10 รัายี  
นัดีหมืายีเจิรัจิาธุุรักิจิกับต่่างปรัะเทุศ ซีึ�งสามืารัถีก่อ่ให�เกิดีการัเจิรัจิาไดี�
กว่ัา 158 นดัีหมืายี และคาดีวัา่สามืารัถีสรั�างรัายีไดี�มืากกว่ัา 360 ล�านบาทุ 
 
อุ่ต่สาหกรัรัมืดิีจิิทัุลคอ่นเทุนต่์ข้อ่งไทุยีทีุ�ไปเต่ิบโต่ในต่่างปรัะเทุศไมื่ไดี�
มืีเพียีงแค่ซีีรีัส์วัายีเทุ่านั�น แต่่ยัีงมืีงานแอ่นิเมืชัี�น อ่ยี่างเชี่น ต่ัวัการั์ต่้น 
Bloody Bunny ทุี�เคยี ไดี�รัางวััลดี�าน Animations ถีึง 3 ปรัะเภทุ  
จิากงาน Bangkok International Digital Content Festival 2016 
(BIDC Awards 2016) ค่อ่ Best Animation Series, Best Short 
Animation และ Character of the Year 
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และอ่ีกหนึ�งดิีจิิทัุลคอ่นเทุนต่์ข้อ่งไทุยีทุี�เป็นทุี�รั้�จิักในรัะดีับโลกนั�นก็ค่อ่
เกมืผู้ีไทุยี ‘ARAYA’ ทุี�นำาเอ่าบรัิบทุควัามืเป็นไทุยี ผู้สมืผู้สานลงไปใน
เกมืจินเกิดีเป็นเอ่กลักษณ์ทุี�ไมื่เหม่ือ่นใครั จินต่ิดีอ่ันดีับ Top Seller  
ข้อ่ง Steamในรัะดีับโลกอ่ีกดี�วัยี ซีึ�งควัามืสำาเรั็จิข้อ่งเกมื ARAYA นั�น 
ส่วันหนึ�งไดี�รัับการัสนับสนุนจิาก DITP ทุี�เปิดีโอ่กาสให�ไดี�ไปอ่อ่กบ้�ทุ 
ในงาน Tokyo Game Show 2016 ทุี�ปรัะเทุศญี�ปุ�น 
 
ไมื่เพียีงแค่นั�น กรัะทุรัวังพาณิชียี์ โดียีสำานักส่งเสรัิมืนวััต่กรัรัมืและ 
สรั�างมื้ลค่าเพิ�มืเพ่�อ่การัค�า หรั่อ่ DITP ยีังมืีการัผู้ลักดีันซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์
ข้อ่งไทุยีในสาข้าอ่่�นๆ อ่ีก ไมื่วั่าจิะเป็นการัทุำาควัามืเข้�าใจิดี�านการัค�า 
หรั่อ่ Mini FTA รัะหวั่าง DITP และ  Busan Economic Promotion 
Agency (BEPA) เพ่�อ่ส่งอ่อ่กวััฒนธุรัรัมืไทุยีไปเกาหลี ป้ซีานเอ่งก็ถี่อ่เป็น
เมื่อ่งอุ่ต่สาหกรัรัมืวััฒนธุรัรัมืสรั�างสรัรัค์ข้อ่งเกาหลีใต่� โดียีในอ่นาคต่จิะ
มืีการัจัิดีงานภาพยีนต่รั์นานาชีาต่ิและงานแสดีงสินค�าเกมืส์ทุี�ใหญ่ทุี�สุดี 
ในสาธุารัณรััฐเกาหลี ซีึ�งจิะเป็นโอ่กาสอ่ันดีีทุี�ทุั�งสอ่งปรัะเทุศจิะไดี�ใชี� 
ควัามืรั่วัมืมื่อ่ดี�านการัค�าผู้่านซีอ่ฟพาวัเวัอ่รั์อ่ยี่างเป็นรั้ปธุรัรัมื
 
ซีอ่ฟต่์พาวัเวัอ่รั์ข้อ่งไทุยีอ่ันเกิดีจิากวััฒนธุรัรัมืรั่วัมืสมืัยียีังรัวัมืไปถึีง
งานอ่อ่กแบบสรั�างสรัรัค์อ่ีกดี�วัยี ซีึ�งเป็นสิ�งทุี�ภาครััฐผู้ลักดีันและให�การั
สนับสนุนมืาโดียีต่ลอ่ดี ดีังเชี่นโครังการัส่งเสรัิมืนักอ่อ่กแบบไทุยีส่้ต่ลาดี
โลก (Designers Room/Talent Thai Promotion) ในงาน Maison & 
Objet 2022 ณ กรัุงปารัีส สาธุารัณรััฐฝั่รัั�งเศส ซีึ�งทุาง DITP ทุำามืาอ่ยี่าง
ต่่อ่เน่�อ่งเพ่�อ่ให�กลุ่มืนักอ่อ่กแบบสินค�าไลฟ์สไต่ล์ข้อ่งไทุยีไดี�รัับโอ่กาส
ในการัเจิรัจิาการัค�าในเวัทีุการัค�าในรัะดัีบสากล ผู้ลักดัีนให�สินค�าแนวั
สรั�างสรัรัคข์้อ่งไทุยีให�ไดี�รับัการัยีอ่มืรับัในต่ลาดีโลก และสามืารัถีสง่อ่อ่ก

สนิค�าเพ่�อ่ชีว่ัยีสรั�างรัายีเข้�าส่้รัะบบเศรัษฐกจิิข้อ่งปรัะเทุศเพิ�มืมืากขึ้�นต่ามื
แนวัทุางเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์
 
จิะเหน็ไดี�ว่ัาปรัะเทุศไทุยีเอ่งมืศีกัยีภาพและทุรัพัยีากรัไมืน่�อ่ยีไม่ืวัา่จิะเป็น
วััฒนธุรัรัมืดีั�งเดีิมืหรั่อ่วััฒนธุรัรัมืรั่วัมืสมืัยี ในการัทุี�จิะแปลงให�เป็นซีอ่ฟต่์
พาวัเวัอ่รั์และสรั�างมื้ลค่าในแบบเศรัษฐกิจิสรั�างสรัรัค์ส่งอ่อ่กส้่รัะดีับโลก
ถีึงเวัลาแล�วัทุี�เรัาทุุกคนทุั�งภาครััฐและเอ่กชีนจิะต่�อ่งรั่วัมืมื่อ่อ่ยี่างจิริังจิัง 
ผู้ลักดีันซีอ่ฟต่์เพาเวัอ่รั์ข้อ่งไทุยีให�มืีอ่ิธุิพลไปทุั�วัโลก
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SUCCESS CASE

ค้ว่ามหว่ัง (อำ่ก) ค้รั�งใหม่ 
บันเทิงไทย์สู่่ระดับโลก

SOFT POWER 
เรีียกได้้ว่่ากลายเป็็นกรีะแสตื่่�นตื่ัว่เมื่องไทยไมื่น้อย กับคำำาว่่า ‘Soft Power’ 

หรี่อการีขยายอิทธิิพลทางว่ัฒนธิรีรีมื คำ่านิยมืและคำว่ามืคำิด้ผ่่านทางศิิลป็ะบันเทิง 
ไมื่ใช่่เพียงป็รีะกาศิให้โลกรี้้ว่่าคำว่ามืบันเทิงไทยมืีศิักยภาพมืากพอในสายตื่าช่าว่โลก ทว่่าเรีายังมืีว่ัตื่ถุุด้ิบ

อันอุด้มืเสน่ห์อีกมืากมืายที�จะอยากให้คำนทั�งโลกได้้รี้้จักและหลงรีัก 

Think Trade ฉบับนี�มืีโอ่กาสไดี�พ้ดีคุยีกับ คุณโขม- 
ก้้องเก้่ยรติุ โขมศิิริ นักสรั�างภาพยีนต่รั์มื่อ่ฉมืังผู้้�เป็น 
เบ่�อ่งหลังควัามืสำาเรั็จิข้อ่งผู้ลงานทุั�งจิอ่เงินและจิอ่แก�วัข้อ่ง
เมื่อ่งไทุยีมืาแล�วัหลายีสิบเรั่�อ่ง วั่าดี�วัยีเรั่�อ่งทุิศทุางข้อ่ง Soft 
Power กับส่วันผู้สมืทุี�ลงต่ัวั และการัสนับสนุนจิากภาครััฐทุี�
จิรัิงจิังอ่ยี่างเพียีงพอ่ เพ่�อ่ผู้งาดีรัะดีับโลกในอ่นาคต่อ่ันใกล�

คุณโข้มื นับเป็นหนึ�งในผู้้�กำากับม่ือ่เก๋าทุี�โลดีแล่นอ่ยี้่ในวังการั
มืายีาวันานกว่ัา 2 ทุศวัรัรัษ และไดี�ผู้ลิต่ผู้ลงานมืานับไมื่
ถี�วัน ไมื่ว่ัาจิะเป็นเรั่�อ่ง ลอ่งข้อ่ง, เฉ่อ่น, อ่ันธุพาล, ขุ้นพันธุ์ 

1,2 (และ 3 ทุี�กำาลังจิะฉายีในปลายีปีนี�) และหนึ�งในผู้ลงาน
ล่าสุดีค่อ่ Bangkok Breaking อ่อ่รัิจิินัลซีีรีัส์ไทุยีลำาดีับทุี� 2 
ข้อ่ง NETFLIX ทุี�โดี่งดีังทุั�งในไทุยีและต่่างปรัะเทุศ “Bangkok 
Breaking เป็นโปรัเจ็ิกต่์ทุี�เรัิ�มืต่�นจิากการัเจิรัจิารัะหวั่างคุณ
ปรัาบดีา หยีุน่ และชีาวัต่า่งชีาต่อิ่กีคนผู้้�เปน็เจิ�าข้อ่งไอ่เดีียีเกี�ยีวั
กบังานก้�ภยัีในเมือ่่งไทุยีทุี�มืคีวัามืต่่�นลกึหนาบางซ่ีอ่นอ่ยี้ ่ซีึ�งมืนั
นา่สนใจิ เข้าอ่ยีากไดี�ซีรีีัสท์ุี�มืคีวัามืดีารัก์ปรัะมืาณ Gotham ใน
รัา่งแรักๆ มืนัดีารัก์และต่แีผู้ห่ลายีเร่ั�อ่งรัาวัมืาก หลังจิากไดี�ทุำา
รัีเสิรั์ชีมืาพอ่สมืควัรัครัับ” 

แค่ฟังจิากแทุคไลน์ “อ่ยี้่เมื่อ่งนี� อ่ยี่ารั้�เยีอ่ะ” ก็คงพอ่จิะเดีากัน
ไดี�วั่าเรั่�อ่ง Bangkok Breaking หรั่อ่ ‘มืหานครัเมื่อ่งลวัง’ คง
ไมื่ไดี�นำาเสนอ่กรัุงเทุพฯ ในมืุมืมือ่งข้อ่งคนทุั�วัไป “เรัาอ่ยีากนำา
เสนอ่กรุังเทุพฯ ต่ามืควัามืเปน็จิรังิทุี�มืคีวัามืยี�อ่นแยี�ง กรุังเทุพฯ 
เหม่ือ่นผู้้�หญิงสวัยี มืีเสน่ห์เยี�ายีวันแต่่ข้ณะเดีียีวักันก็มืีควัามื
อ่ันต่รัายีซี่อ่นอ่ยี้่ เรัาเล่าผู้่านต่ัวัละครัทุี�เป็นเดี็กต่่างจิังหวััดีมืา
ทุำางานในกรังุเทุพฯ เข้าต่�อ่งเผู้ชีญิอ่ะไรัหลายีอ่ยีา่งทุี�นี� สิ�งยีั�วัยีุ

มืากมืายี เข้าจิะต่�อ่งต่่อ่ส้�อ่ยี่างไรัเพ่�อ่ไดี�เจิอ่ควัามืถี้กต่�อ่งและ

พบควัามืงดีงามืทุี�นี�ไดี�” คุณโข้มือ่ธุิบายี “ฟีดีแบ็คทุี�ไดี�ก็โอ่เค 
นะครัับ ถี�าในส่วันข้อ่ง Netflix ก็ต่ิดีอ่ันดีับ Top 10 อ่ยี้่รัาวั  
2 เด่ีอ่น จิากต่วััเลข้ยีอ่ดีคนด้ีทุั�วัโลกกวัา่ 200 ปรัะเทุศ เรัาเปน็
ทุี� 2 รัอ่งจิาก Squid Game สำาหรัับ Netflix เข้าแฮปปี�มืากกับ
เรั่�อ่งนี� และนา่จิะมืกีารัสานต่อ่่ทุำาคอ่นเทุนต่ไ์ทุยีต่อ่่ไป สว่ันใน
เมื่อ่งไทุยีก็มืีการัวัิจิารัณ์กันค่อ่นข้�างกวั�างข้วัางครัับ” 

ถีัดีมืาอ่ีกหนึ�งเรั่�อ่งทุี�อ่อ่กมืาไล่เลี�ยีกัน แต่่กลับเป็นคนละแนวั
กันอ่ยี่างสิ�นเชีิง ค่อ่ซีีรัีส์เรั่�อ่ง KinnPorsche ซีีรัีส์สายีวัายี
เน่�อ่หาแหวักแนวัทุี�สรั�างแรังกรัะเพ่�อ่มืใหมื่ให�กับโลกข้อ่งซีีรีัส์

วัายีทุั�งในเมือ่่งไทุยีและต่า่งปรัะเทุศอ่กีครัั�ง เข้าพ้ดีถึีงเรั่�อ่งนี�ว่ัา  
“จิะยีอ่มืรัับหรั่อ่ไมื่ก็ต่ามื แต่่กรัะแส LGBTQ เกิดีขึ้�นทุั�งโลก 
เหม่ือ่นป�าล�อ่มืเมื่อ่ง ทุี�ไมื่ไดี�เกิดีจิากส่�อ่หลัก แต่่เกิดีจิาก 
ชี่อ่งทุางโซีเชีียีลต่่างๆ ทุวัิต่เต่อ่รั์ สต่รัีมืมืิ�งอ่่�นๆ เหมื่อ่นการั
ด้ีหนังต่�อ่งห�ามืบนพ่�นทุี�ทุี�ไดี�รัับอ่นุญาต่ กลายีเป็นธุุรักิจินี�มืัน
ทุำางาน เกิดีเมื็ดีเงิน คนรัอ่ทุำาซีีรัีส์แนวันี�อ่ีกเยีอ่ะ ในข้ณะทุี�ผู้มื 
ไมื่ถีนัดีเลยี แต่่ทุางโปรัดีิวัเซีอ่รั์ ผู้้�จิัดี เข้าชีอ่บเรั่�อ่ง ‘เฉ่อ่น’  
ในเรั่�อ่งนั�นน่าจิะใกล�เคียีงกับคำาวั่าหนังรัักทุี�สุดีข้อ่งเรัาแล�วั  
แต่่เป็นเร่ั�อ่งข้อ่งมืนุษยี์รัักกัน และเข้าอ่ยีากไดี�ซีีรัีส์วัายีทุี� 
แต่กต่่างไปจิากเดีิมื มืีควัามืแอ่็คชีั�น มืีสัดีส่วันควัามืเป็นผู้้�ชีายี
ทุี�ต่รังโจิทุย์ีเรัา กก็ลายีเปน็ปรัากฏ์การัณ์ซีรีัส์ีวัายีทุี�ผู้้�ชีายีก็ด้ีไดี� 
กลุ่มืคนดี้เดีิมืก็มืี กลุ่มืแฟนคลับนิยีายีเรั่�อ่งนี�เข้าก็รัอ่ดี้มืานาน 
การัถ่ีายีทุำามัืนฮาร์ัดีคอ่รัม์ืาก ทุั�งฉากบ้�ดี�วัยี มืนัรุันแรังแต่ไ่มืไ่ดี� 
รัุนแรังแบบลามืกจิกเปรัต่ (ยีิ�มื) อ่ะไรัทุี�โดีนเซี็นเซีอ่รั์คนก็จิะ 
ยีิ�งไปขุ้ดีคุ�ยีหาด้ีเลยียีิ�งเป็นกรัะแส ส่วันเม่ือ่งนอ่กทุี�ไดี�ด้ีเข้าก็ 
โอ่�โห...พอ่ฉายีใน IQIYI น�อ่งนักแสดีง 12 คนมืีคนรั้�จิักมืีทุี�ยี่น 
มืี World Tour ข้ายีบัต่รัในหลายีปรัะเทุศ ในอ่นาคต่อ่าจิจิะมืี

ซีีซีั�น 2 หรั่อ่การัรั่วัมืงานกับปรัะเทุศอ่่�นดี�วัยีครัับ”

#TEAMTHAIENTERTAINMENT 
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“Soft Power คืือสิ่่�งที่่�เรา 
จะบอกกับคืนที่ั�งโลกได้้ว่่า  

คืนของเรามี ่จิิตุวิญญาณ มี่ คุณธัรรม 
มี่ ก้ารตุ่อสู้้้เพื่่�อความถู้ก้ตุ้อง 
แมี้ว่่ามีันอาจไมี่สิ่มีบูรณ์์ก็ตามี  
ซึ่่�ง Soft Power มีันมี่หลายเฉด้  
ข่�นอยู่กับว่่าคืุณ์จะเล่าเฉด้ไหน  

ด้ำามีาก ด้ำาน้อย เที่า หรือจะสิ่่ชมีพูู”
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ในมืมุืมือ่งข้อ่งผู้้�กำากบั คณุโข้มืบอ่กวัา่คอ่นเทุนต่ใ์นสายีนี�กเ็ปน็
หนึ�งใน Soft Power ทุี�ทุำาให�เมื่อ่งไทุยีเป็นทุี�รั้�จิักยีิ�งข้ึ�นในต่่าง
ปรัะเทุศ “เป็น Soft Power แบบเดีียีวักับทุี�ต่่างชีาต่ิรั้�จิักสีลมื
ซีอ่ยี 4 หลายีคนเข้ามืาเทุี�ยีวัเพ่�อ่สิ�งนี�ทุี�นี� เรัาต่�อ่งอ่ยี่าพยีายีามื
โกหกวั่าปรัะเทุศเรัาไมื่มืีอ่ะไรัแบบนี� มืีก็ค่อ่มืี เพียีงแต่่วั่าเรัามืี
อ่ยี่างอ่่�นอ่ีกมืากมืายีดี�วัยีเชี่นกัน เช่ีน เรัามืีสถีานทีุ�ทุ่อ่งเทุี�ยีวั
สวัยีๆ เรัามือี่าหารัอ่รัอ่่ยี ผู้มืวัา่อ่ะไรัแบบนี�มืนัคอ่่ Soft Power 
ผู้มืเคยีมืไีอ่เดีียีอ่ยีากทุำาโปรัเจิก็ต่เ์กี�ยีวักับรัสมือ่่แมื ่เพรัาะเคยี
มืีเพ่�อ่นต่่างชีาต่ิมืาทุี�บ�าน เรัาผู้ัดีกะเพรัาให�เข้ากินดี�วัยีเน่�อ่ใน
ต่้�เยี็น แล�วัอ่อ่กไปเด็ีดีใบกะเพรัาข้�างบ�าน เข้าก็ต่่�นเต่�น ผู้มื
วั่าอ่ะไรัทุี�มืันเรัียีบ มืีควัามืงามืในต่ัวัเอ่งแบบทุี�ไมื่ต่�อ่งแต่่งเต่ิมื  
มืันมืีพลังมืากนะครัับ” 

นอ่กจิากซีีรัีส์วัายีแล�วั หนังอ่ีกปรัะเภทุหนึ�งทีุ�กำาลังเป็นทุี�
นิยีมืมืากยีิ�งขึ้�นในเมื่อ่งไทุยีและต่่างปรัะเทุศก็ค่อ่หนังทุี�สอ่ดี
แทุรักค่านิยีมืหรั่อ่คุณธุรัรัมืต่่างๆ ซีึ�งคุณโข้มืมือ่งเร่ั�อ่งนี�วั่า  
“เรัาต่�อ่งมืวิีัธุทีุำาหนงัทุี�เกี�ยีวักบัคา่นยิีมืเหลา่นี� ถี�าเรัาสรั�างอ่อ่ก
มืาโต่�งๆ มืันไมื่ต่่างอ่ะไรักับการัให�เด็ีกมืายี่นหน�าเสาธุงเพ่�อ่
ทุอ่่งคำาปฏ์ญิาณแบบนกแก�วันกขุ้นทุอ่ง แต่ค่ณุต่�อ่งต่ั�งคำาถีามื
วั่าคุณธุรัรัมืในชีีวัิต่จิรัิงค่อ่อ่ะไรั คุณธุรัรัมืมืันเป็นสีเทุาๆ หนัง
สไต่ล์นี�ไมื่ผู้ิดีเลยี แต่่เรัาต่�อ่งมืีวัิธุีทุำา ถี�าอ่ยีากให�มืันปรัะสบ
ควัามืสำาเรั็จิ ต่�อ่งใชี�อ่ะไรับ�าง หรั่อ่อ่าจิจิะใชี�ต่ัวัแทุนเล่าเรั่�อ่ง
อ่อ่กมืาเป็นคา่นยิีมื อ่ยีา่งการัต่อ่่ส้�เพ่�อ่ให�ไดี�มืาซึี�งชียัีชีนะ เรัาไมื่
จิำาเป็นต่�อ่งบอ่กเข้าวัา่จิงเปน็คนแบบนี� อ่กีอ่ยีา่งคอ่่คา่นยิีมืควัรั
เป็นสิ�งทุี�ต่ั�งคำาถีามืไดี� ไมื่ใชี�กฎทุี�ห�ามืข้�ามื เมื่�อ่ไหรั่ทุี�สามืารัถี
เปิดีใจิไดี�อ่ยี่างนี� ค่านิยีมืทุี�วั่าจิะสามืารัถีเข้�าไปอ่ยี้่ในใจิคนไดี�
อ่ยี่างเป็นธุรัรัมืชีาต่ิ ผู้มืวั่าถี�าอ่ยีากปล้กฝั่ังเรั่�อ่งนี� เรัาต่�อ่งยี�อ่น
กลับไปหารัากข้อ่งเรัา”

แต่่แมื�จิะเป็นหนังแนวัไหน ในฐานะคนสรั�างสรัรัค์ เข้ายี่นยีัน
วั่าอุ่ต่สาหกรัรัมืบันเทุิงค่อ่ Soft Power ทุี�สำาคัญ และควัรัจิะ
ไดี�รัับการัสนับสนุน ไมื่ใชี่เพรัาะเข้าเป็นคนไทุยี แต่่เพรัาะเข้า
เชี่�อ่วัา่คนไทุยีมืศีกัยีภาพทุี�จิะปรัะสบควัามืสำาเร็ัจิในรัะดีบัโลก
ไดี� เพียีงแคย่ีงัข้าดีแรังเสรัมิืให�ไปต่อ่่ “จิรังิๆ เด็ีกไทุยีมืศีกัยีภาพ
มืาก และเข้าก็รัักเมื่อ่งไทุยีในแบบข้อ่งเข้า เพียีงแค่ต่อ่นนี�เข้า
ยีังข้าดีโอ่กาส ซีึ�งเรัาผู้้�ใหญ่ต่อ่บโจิทุยี์ต่รังนี�ไดี� เรัาจิะไดี�พลัง
อ่ีกก�อ่นหนึ�งทุี�มืหาศาลมืากเลยี แต่่ไมื่ไดี�หมืายีควัามืว่ัาทุำามืา
รั�อ่ยีโปรัเจิก็ต่จ์ิะดีีทุั�งหมืดี แต่อ่่ยีา่งน�อ่ยีอ่อ่กมืาดีี 40 โปรัเจิก็ต่์  
มืีทุ็อ่ปๆ สัก 5-10 โปรัเจิ็กต่์ อ่ีกไมื่เกิน 10 ปีเรัาก็ส้�เข้าไดี�แล�วั
ครับั ลอ่งกลับไปด้ีปรัะเทุศอ่่�นๆ คอ่นเทุนต่ต์่า่งปรัะเทุศทุั�งหมืดี
เรัาด้ีจิะรั้�เลยีว่ัามืาจิากชีาต่ิไหน แต่่ข้อ่งไทุยียีังเป็นอ่ะไรัก็ไดี� 
ทุี�ดีงั เรัาจิงึมืงีานทุี�หน�าต่าคล�ายีๆ หลายีทุี� ถี�าเหน็ควัามืสำาคญั
เรั่�อ่งนี� ก็ควัรัจิะยีกให�เป็นหนึ�งในวัารัะแห่งชีาต่ิ ผู้มืยีังยี่นยีัน
วั่าคนไทุยีมืีศักยีภาพไปรัะดีับโลกไดี� รั้�ไหมืว่ัาเรัามืีคนไทุยีทุำา 

SUCCESS CASE

“Soft Power ในเม่องไที่ยม่หลายร้ปีแบับั 
มานานแล้ว ต้มียำากุ้ง, มีว่ยไที่ย  
หรือรถตุ�กตุ�ก แต่ก็ที่ำากันอยู่เที่่านั�น 
ที่ั�งที่่�ต้มียำากุ้งนำ�าใสิ่ก็มี่นะ น่�คืือคืว่ามีคืร่เอที่่ฟ 
ซึ่่�งถู้าคุณอยาก้ให้ม่พื่ลัง  
คุณตุ้องม่นโยบัายมาสู้นับัสู้นุน”
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CG อ่ยี้่ในทุีมืงาน Pixar (Animation Studio ภายีใต่� Walt 
Disney Studio) ทุั�งนั�นเลยี หนังอ่ินเดีียีทุี�มืาถี่ายีในเมื่อ่งไทุยี  
เข้าใชี�โปรัดีักชัี�นข้อ่งบ�านเรัานะ ฝั่รัั�งมืาจิ�างเรัา มืาใชี�พ่�นทุี�  
เกาะ อุ่ทุยีานทุี�บ�านเรัา แต่่มืันต่�อ่งมืีพ่�นทุี� มืีควัามือ่ิสรัะแล�วั
มืันจิะเกิดีเป็นควัามืสรั�างสรัรัค์ และมืีควัามืหลากหลายีขึ้�น” 
เข้าบอ่ก 

“Soft Power เป็นสิ�งทุี�มืีพลัง ต่ัวัอ่ยี่างทุี�ดีีค่อ่วังการับันเทิุง
เกาหลีใต่� ทุำาไมื Korean Wave ถีึงโดี่งดีังไปทุั�วัโลก ก็เพรัาะ
รััฐฯ เข้�ามืาสนับสนุนจิริังจิังจินวังการับันเทุิงเข้ามืีศักยีภาพ 
เป็นหนึ�งเดีียีวักันในการัต่่อ่รัอ่งกลับไปทุี�รััฐไดี� นอ่กจิากนี�ต่่าง
ปรัะเทุศ เข้าสนับสนุนในดี�านอ่่�นๆ ดี�วัยี เชี่น การัการัันต่ีรัอ่บ
ฉายีหนงั เทุ่ากบัเปน็การัเปดิีพ่�นทุี�ให�เข้ากล�าลงทุนุสรั�าง ไมืใ่ชี่
ฉายีไปไม่ืกี�วัันไมื่ทุำาเงินก็โดีนดีีดีทุิ�ง” คุณโข้มืให�ควัามืเห็น  
“ผู้มืมือ่งวั่าศิลปะบันเทิุงค่อ่อ่าวัุธุเชิีงวััฒนธุรัรัมืทุี�ต่ีแผู้่อ่อ่กไป
ไดี� มืันมืีมืานานแล�วั แต่่มืันกรัะทุ่อ่นกรัะแทุ่นและมืีคนทุี�อ่ยี้่
รัอ่ดีไดี�เพียีงหยีิบมื่อ่ ไมื่ใชี่ต่ลาดีทุี�เดีินเป็นกอ่งทุัพไปดี�วัยีกัน 
มืันจิะน่าภ้มิืใจิมืาก ถี�าพ้ดีไดี�ว่ัาคอ่นเทุนต่์ไทุยีทุุกอ่ย่ีางค่อ่ 
Soft Power ค่อ่น่าสนใจิไปหมืดี ผู้มืวั่าสิ�งนี�เรัาควัรัร่ัวัมืมื่อ่ 
รั่วัมืทุุนกัน ทุั�งภาครััฐและเอ่กชีน บางอ่ยี่างก็อ่าจิจิะต่�อ่งลง
รัายีละเอ่ียีดี เชี่น สวััสดีิภาพข้อ่งคนทุำางาน ชีั�วัโมืงการัทุำางาน 
เรั่�อ่งการัเซ็ีนเซีอ่รั์โดียีคนกลุ่มืเดีียีวั ทุ�ายีสุดีแล�วัก็ค่อ่เรัาต่�อ่ง
เป็นมืนุษยี์ทุี�มือ่งแบบมืนุษยี์ดี�วัยีกัน เพรัาะศิลปะจิะงอ่กงามื
จิากควัามืเป็นมืนุษยี์นี�เอ่ง”

“เราคืว่รร่ว่มีมืีอ ร่ว่มีทีุ่นกัน  
ที่ั�งภาคืรัฐและเอกชน ที่้ายสุิ่ด้แล้ว่ก็คืือ

เราต้องเป็็นมีนุษย์ที่่�มีองแบบมีนุษย์ 
ด้้ว่ยกัน เพื่ราะศิิลปีะจิะงอก้งาม 

จิาก้ความเปี็นมนุษย์น่�เอง”



DITP บุกตลาดโลก ‘จุรินทร์’ จัดงาน 

MOVE 2022  
ดัน Soft Power ไทย์ เป็นฮับอำุตส่าหกรรมดิจิทัลค้อำนเทนต ์

ขอำงเอำเช่ย์ ค้าดส่ร้างราย์กว่่า 500 ล้านบาท
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นายีจิุรัินทุรั์ ลักษณวัิศิษฏ์์ รัอ่งนายีกรััฐมืนต่รัีและรััฐมืนต่รัีวั่าการั
กรัะทุรัวังพาณิชียี์ พรั�อ่มืดี�วัยีนายีภ้สิต่ รััต่นกุล เสรัีเรัิงฤทุธุิ� อ่ธุิบายีกรัมื
สง่เสรัมิืการัค�ารัะหวัา่งปรัะเทุศ ไดี�รัว่ัมืกนัเป็นปรัะธุานในพธิุเีปิดีโครังการั 
Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 หรั่อ่ มื้ฟ (MOVE) เมื่�อ่ 
วัันทุี� 1 สิงหาคมื 2565 ทุี�ผู้่านมืานี� โดียีเป็นโครังการัเจิรัจิาการัค�ารัะหวั่าง
ผู้้�ปรัะกอ่บธุรุักจิิดิีจิทิุลัคอ่นเทุนต่ข์้อ่งไทุยีกบัผู้้�ปรัะกอ่บการัในต่า่งปรัะเทุศ
จิากหลากหลายีปรัะเทุศผู้่านแพลต่ฟอ่รั์มือ่อ่นไลน์

โดียีในงาน MOVE ปีนี�ไดี�มืุ่งเน�นไปทุี�การัส่งเสรัิมืผู้้�ปรัะกอ่บการัในกลุ่มื
ภาพยีนต่รั์และแอ่นิเมืชีันบรัิการัเกี�ยีวัเน่�อ่งกับรั้ปแบบอ่อ่นไลน์ ซีึ�งมืี
กิจิกรัรัมื 2 กิจิกรัรัมืหลักดี�วัยีกัน ค่อ่ กิจิกรัรัมืจิับค้่ธุุรักิจิอ่อ่นไลน์รัะหวั่าง 
ผู้้�ปรัะกอ่บการัข้อ่งไทุยี 30 รัายีและต่่างปรัะเทุศทุี�เข้�ามืาซี่�อ่ 40-50 รัายี 
และกิจิกรัรัมืพิชีชีิ�ง (Pitching) ให� 5 บรัิษัทุข้อ่งไทุยี นำาเสนอ่ผู้ลงานให�  
15 บรัิษัทุต่่างปรัะเทุศ เพ่�อ่ซ่ี�อ่หรั่อ่เจิรัจิาต่่อ่ไปเพ่�อ่ทุำาต่ัวัเลข้ให�กับ
อุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ไทุยี กิจิกรัรัมืเหล่านี�คาดีวั่าจิะสามืารัถี

สรั�างมืล้คา่การัค�าแกอ่่ตุ่สาหกรัรัมืภาพยีนต่รัไ์ดี�ไม่ืน�อ่ยีกว่ัา 500 ล�านบาทุ
นายีจิริุันทุรัก์ลา่วัถีงึเปา้หมืายีทุี�จิะนำาแนวัคดิีซีอ่ฟต์่พาวัเวัอ่รัเ์ข้�ามืาผู้สาน
กับอุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทุัลคอ่นเทุนต่์ข้อ่งไทุยีเพ่�อ่สะทุ�อ่นถึีงอ่ัต่ลักษณ์ควัามื
เป็นไทุยีในเน่�อ่หาดีิจิิทุัล ไมื่วั่าจิะเป็นภาพยีนต่รั์ ซีีรัีส์ โทุรัทุัศน์ เกมืส์ หรั่อ่
อ่่�นๆ มืากข้ึ�นในอ่นาคต่ เพ่�อ่ให�นำาไปส้่ม้ืลค่าทุางเศรัษฐกิจิ รัวัมืไปถีึงการั
ไดี�เผู้ยีแพรั่ศิลปะวััฒนธุรัรัมื และวัิถีีชีีวัิต่ข้อ่งควัามืเป็นไทุยีดี�วัยีเชี่นกัน  
หมืุดีหมืายีข้อ่งการัจัิดีงานและการัร่ัวัมืมื่อ่กับภาคเอ่กชีนนั�น ค่อ่การั
สรั�างปรัะเทุศไทุยีให�เป็นฮับข้อ่งอุ่ต่สาหกรัรัมืดีิจิิทัุลคอ่นเทุนต่์ข้อ่งเอ่เชีียี
ในอ่นาคต่ โดียีทุี�ผู้่านมืา จิากผู้ลสำารัวัจิในปี 2563 มื้ลค่าอุ่ต่สาหกรัรัมื
ดีิจิิทัุลคอ่นเทุนต์่ข้อ่งไทุยีมีืมื้ลค่าส้งมืากถีึง 200,000 ล�านบาทุ โดียี
เป็นมื้ลค่าทุี�เกิดีจิากภาพยีนต่รั์กับโทุรัทุัศน์รัวัมืกัน 153,000 ล�านบาทุ  
ซีึ�งเป็นธุุรักิจิให�ชีมืภาพยีนต่รั์ผู้่านอ่อ่นไลน์ถีึง 36,000 ล�านบาทุ สะทุ�อ่น
ให�เห็นว่ัาอุ่ต่สาหกรัรัมืดิีจิิทัุลคอ่นเทุนต์่เป็นแรังกรัะตุ่�นสำาคัญทุี�จิะช่ีวัยี 
ข้ับเคล่�อ่นจิีดีีพีข้อ่งปรัะเทุศ 
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BCG NOW
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ภูารกิจพิชิต 

ในปีนี�กรัมืไดี�จิัดีทุำาส่�อ่ VDO เพ่�อ่สรั�างอ่งค์ควัามืร้ั�ควัามืเข้�าใจิแก่ผู้้�ปรัะกอ่บ
การัส่้รัะบบการัค�า ผู้่านการัจิัดีทุำาส่�อ่ปรัะชีาสัมืพันธุ์ในรั้ปแบบ VDO และ 
Infographic เพ่�อ่มืุ่งเน�นสรั�างควัามืเข้�าใจิดี�าน BCG และเผู้ยีแพรั่อ่งค์ควัามืรั้� 
เกี�ยีวักับโมืเดีลเศรัษฐกิจิ BCG ดี�านการัค�าทุี�เป็นรั้ปธุรัรัมื สรั�างการัต่รัะหนัก
รัับรั้�กรัะตุ่�นให�เห็นถีึงควัามืสำาคัญข้อ่งการัปรัับต่ัวัเพ่�อ่สรั�างข้ีดีควัามืสามืารัถี
ทุางการัแข้่งขั้นอ่ยี่างยีั�งยี่น ในช่ี�อ่ ค้่ม่ือ่ BCG ฉบับผู้้�ปรัะกอ่บการั (BCG 
Journey) รัวัมืถีึง Checklist ทุี�สามืารัถีต่รัวัจิสอ่บไดี�ง่ายีๆ วั่าเรัาเข้�าข้่ายีเป็น

ผู้้�ปรัะกอ่บการั BCG หรั่อ่ยีัง

สามืารัถีรัับชีมืไดี�ทุี� Youtube: DITP Design Channel  
หรั่อ่ www.valuecreation.ditp.go.th

ตั�งแตป่็ ี2562 กรมีสิ่ง่เสิ่รม่ีการคืา้ระหว่า่งป็ระเที่ศ เร่�มีนำา 
หลกัการพัูฒนาตามีแนว่ที่าง BCG (BIO – CIRCULAR – 
GREEN ECONOMY) หรือ เศรษฐก่จช่ว่ภาพู เศรษฐก่จ
หมุีนเว่่ยน และเศรษฐก่จสิ่่เข่ยว่ มีาใช้ในการยกระด้ับ 
ผูู้ป้็ระกอบการให้ม่ีการสิ่ร้างมูีลคืา่เพู่�มี โด้ยม่ีเป็า้ป็ระสิ่งค์ื
คืือ การส่ิ่งเสิ่ร่มีให้ผูู้้ป็ระกอบการไที่ยใช้ต้นทุี่นที่ั�งที่าง
ช่ว่ภาพูและวั่ฒนธรรมีต่อยอด้ธุรก่จแบบ “ที่ำาน้อย 
ได้้มีาก” และอยู่ได้้อย่าง “ยั�งยืน” ที่ั�งตัว่ธุรก่จเอง 
ชุมีชน และสิ่่�งแว่ด้ล้อมี กล่าว่สิ่ั�นๆ ก็คืือ การสิ่ร้างมีูลคื่า 
ให้เก่ด้ข่�นตลอด้ห่ว่งโซึ่่คืุณ์คื่าอย่างยั�งยืนที่ั�งผูู้้ผู้ล่ต 
แหล่งว่ัตถุด้่บ ผูู้้ซึ่ื�อ และโลกใบน่�

BCG
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BIZ RESOURCE

หนังส่่อำน่าอำ่าน รู้กลยุทธ์พร้อมปรับแนวคิด 
ให้แข็งแกร่งอย่างแบรนด์ระดับโลก

พอำดแค้ส่ต์ดัง อัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยี 
จากอินฟลูเอนเซึ่อร์ยุคใหม่ไฟแรง

เว่็บไซต์เด่น คลังความรู้ที่จะช่วยต่อยอดแนวคิด
และพัฒนาแบรนด์ให้ย่ังยืน

Stay Eager to Learn!

E - L E A R N I N G

B O O K

AMAZON: HOW THE 
WORLD’S MOST 
RELENTLESS RETAILER 
WILL CONTINUE TO 
REVOLUTIONIZE 
COMMERCE
แกะรอำย์ Amazon  
โดย์ Natalie Berg, Miya Knights

หนังส่อ่ทุี�จิะพาไปสำารัวัจิกลยีุทุธุ์เบ่�อ่งหลังข้อ่งบริัษัทุ
เทุคโนโลยีีนวััต่กรัรัมืแห่งศต่วัรัรัษทุี� 21 ทุี�เปลี�ยีนโฉมื 
การัค�าปลีกไปต่ลอ่ดีกาลผู้่านมืุมืมือ่งผู้้�เชีี�ยีวัชีาญดี�าน
การัต่ลาดีชัี�นนำา โดียีเจิาะลึกบทุบาทุข้อ่ง Amazon  
ในฐานะผู้้�พลิกวังการัโลกธุุรักิจิ อ่ธุิบายีสาเหตุ่ทุี�ทุำาให� 
Amazon ผู้ลกัดีนัวังการัค�าปลกี จินเกดิีการัพัฒนาดี�าน
ต่า่งๆ ดี�วัยีเทุคโนโลยี ีรัวัมืไปถีงึการัวิัเครัาะห์ผู้ลกรัะทุบ
จิากกลยีุทุธุ์ทุี� Amazon ผู้สานรั�านค�าปลีกอ่อ่นไลน์กับ
หน�ารั�านให�เป็นหนึ�งเดีียีวั มือ่บคำาแนะนำาแก่ผู้้�ค�าปลีกทุี�
ต่�อ่งการัปรัับเปลี�ยีนพ่�นทุี�หน�ารั�านให�เน�นการัเพิ�มื

ปรัะสบการัณแ์ปลกใหมืแ่ละการัให�บรักิารัสุดีปรัะทุบัใจิ

https://valuecreation.ditp.go.th Value Creation 
เวับ็ไซีต์่ทุี�จิดัีทุำาขึ้�นโดียีสำานักส่งเสรัมิืนวััต่กรัรัมืและสรั�างมืล้ค่า
เพิ�มืเพ่�อ่การัค�าเพ่�อ่รัวับรัวัมืข้�อ่มื้ลและกิจิกรัรัมืต่่างๆ กิจิกรัรัมื
ทุี�รัวับรัวัมืมืาจิะเน�นในดี�านการัอ่อ่กแบบ การัสรั�างแบรันดี ์และ
นวััต่กรัรัมื โดียีเจิาะลึกไปในส่วันข้อ่งการัสรั�างภาพลักษณ์ให�
แข้็งแรัง และมืีเอ่กลักษณ์ข้อ่งปรัะเทุศไทุยี โดียีสามืารัถีสรั�าง
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ให�มืีคุณภาพ มืีมืาต่รัฐาน รัวัมืไปถีึงคำานึงถีึงปัจิจิัยี
ทุางสิ�งแวัดีล�อ่มื และมืีควัามืรัับผู้ิดีชีอ่บต่่อ่สงัคมื สอ่ดีคล�อ่งไป
กับกรัะแสการัเปลี�ยีนแปลงข้อ่งการัค�าโลก เพ่�อ่พัฒนาสินค�า 
บรัิการั และผู้้�ปรัะกอ่บการัข้อ่งไทุยีให�สามืารัถีสรั�างมื้ลค่าเพิ�มื 
แข้่งข้ันในเชีิงคุณภาพ ควัามืคิดีสรั�างสรัรัค์ สรั�างควัามืเชี่�อ่มืั�น
และควัามืยีั�งยี่นในการัดีำาเนินธุุรักิจิการัค�ารัะหวั่างปรัะเทุศ 

valuecreation.ditp.go.th
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คลังความรู้และข้อมูลสําหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการยุคใหม่

Experience Marketing 
ซ่�อำใจลูกค้้าได้อำยู์่หมัดด้ว่ย์การตลาดส่ร้างประส่บการณิ์

โดย์ ณัิฐพัชญ์์ ว่งษ์เหร่ย์ญ์ทอำง

ในยุคสมัยที่โลกล้นทะลักด้วยการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีท่ีนําไปสู่การตลาดยุคใหม่อย่าง 
Data Driven Marketing, Predictive Marketing, Agile Marketing หนังสือเล่มนี้จะช่วย
หาคําตอบว่าทําไมศาสตร์และศิลป์ที่ทําให้สินค้าและบริการโดนใจลูกค้า โดยไม่จําเป็นต้อง
พ่่งราคา หรือเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาดถ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่า รวมไปถ่งทําความเข้าใจ
ว่าทําไมธุรกิจจ่งควร “มอบประสบการณ์” ให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เขาจดจํา ประทับใจ และ
พ่งพอใจจนอยากจะเป็นลูกค้าของธุรกิจ และทําความเข้าใจว่ามีเครื่องมือใดบ้างที่นักการ
ตลาดสามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ และประสบการณ์ลูกค้าแบบไหน ที่จะเป็นกลไกให้
ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

No Filter: The Inside Story of Instagram
โนฟิลเตอำร์ ไม่ม่ใค้รเหม่อำนอำินส่ตาแกรม

โดย์ Sarah Frier

โนฟิลเตอร์ ไม่มีใครเหมือนอินสตาแกรม โดย ซึ่าราห์ ฟรายเออร์ จะเผยให้ทราบว่า 
อินสตาแกรมมีที่มาที่ไปอย่างไรจนได้ก้าวข่้นมาเป็นแอปที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุค ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบคลุกวงในใกล้ชิด เพื่อถ่ายทอดมุมมองหลังฉัากตั้งแต่จุดเริ่มต้น ยุครุ่งเรือง 
ไปจนถ่งการเข้าซึ่ื้อกิจการครั้งสําคัญของเฟซึ่บุ๊ก ในขณะที่พยายามรักษาคุณค่าแบบ 
เรียบง่ายแต่งดงามเอาไว้ พร้อมทั้งพาไปสํารวจว่าอินสตาแกรมทําอย่างไรจ่งสร้าง 
แรงกระเพื่อมแก่โลกในหลายมิติ ทั้งโมเดลการตลาดรูปแบบใหม่ที่ขายไลฟ์สไตล์แห่ง 
ความปรารถนาผ่าน ‘อินฟลูเอนเซึ่อร์’ อิทธิพลของคนดังท่ีสร้างกระแสต่อวัฒนธรรมป็อป
ได้ง่ายข่้น 

B O O K S

P O D C A S T S

This Girl Talks Money
พอำดแค้ส่ต์ โดย์ Ellie Austin-Williams

Instagram: thisgirltalksmoney 
Website: thisgirltalksmoney.com

Ellie Austin-Williams เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และโค้ช 
ผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน ที่มีเป้าหมายจะช่วยเหลือผู้หญิง 
ยุคมิลเลนเนียลให้รู้ส่กมั่นใจที่จะใช้เงิน และสามารถจับจ่าย 
ในงบที่ตั้งไว้ โดยพอดแคสต์นี้จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเก่ียว
กับปัญหาว่าด้วยการเงินในชีวิตจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด เช่น  
‘เงินเป็นส่ิงที่สร้างหรือทําลายความสัมพันธ์กันแน่?’ ‘มูลค่า 
ของเงินที่ได้มาทําให้ทัศนคติของเราเปลี่ยนไปหรือไม่’ 

Make Me Smart
พอำดแค้ส่ต์ โดย์ Kimberly Adams  

และ Kai Ryssdal
Youtube, Spotify: Make Me Smart

พอดแคสต์ที่จะเจาะล่กเรื่องราวและความเป็นไปในวงการ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมว่าดว้ยวัฒนธรรม โดยรายการ
จะจัดข้่นในทุกๆ วันอังคาร รูปแบบรายการของ Make Me 
Smart นัน้จะชวนแขกรบัเชญิเขา้มาพดูคยุเชงิลก่ในประเดน็ใด
ประเด็นหน่่งด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ 

The FYI – For Your Innovation 
Spotify, Apple: FYI - For Your Innovation

The FYI เปน็พอดแคสตท่ี์จะพดูคยุและแลกเปลีย่นเชงิวชิาการ
เกีย่วกับเรือ่งนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่กิดข่น้บนโลก โดยเป็นการพูด
คุยกันผ่านงานวิจัย ข่าวสาร ความขัดแย้ง และความก้าวหน้า
ในวงการเทคโนโลย ีโดยในทกุๆ ตอนจะมกีารเชญิแขกรบัเชญิ
มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนวัตกรรม
ยุคใหม่ ในหลากหลายมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อนํา ไปสู่
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง 
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