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สวัสดีคะ่

เมือ่ พูดถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วคนไทยไม่เป็น
รองชาติใดในโลก สะท้อนให้เห็นผ่านศิลปะแขนง
ต่างๆ อันเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมใิ จของ
คนไทยมาช้านาน และนีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญทีเ่ รา
ควรย้อนกลับมามองถึงรากเหง้าและภูมปิ ญ
ั ญา
ของคนไทย ซึง่ สามารถปรับใช้ได้ดกี บั เรือ่ งของ
การค้าระหว่างประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขัน
จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ทีร่ ฐั บาล
ต้องการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของไทยให้มกี าร
สร้างมูลค่า จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
คอนเทนต์เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยคาดการณ์มลู ค่าตลาดเกมและแอนิเมชัน
ว่าในปี 2560 จะมีมลู ค่าสูงถึง 16,078 ล้านบาท
ผลงานดิจทิ ลั คอนเทนต์สญ
ั ชาติไทยมากมาย
ได้เข้าไปครองใจผูบ้ ริโภคทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็น
เกมอย่าง ARAYA หรือการ์ตนู ไทยแท้อย่าง
Shelldon ในด้านของวงการแอนนิเมชันและ

สเปเชียลเอฟเฟกต์นนั้ ศิลปินไทยก็ได้ฉายแวว
ความสามารถในระดับนานาชาติ โดยได้มี
ส่วนร่วมในการผลิตแอนิเมชันของ Disney เช่น
Frozen, Zootopia เป็นต้น
DITP ในฐานะภาครัฐทีม่ บี ทบาทในการส่งเสริม
และพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์
ไทยในต่างประเทศได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ สร้าง
โอกาสในการแสดงศักยภาพและขยายตลาด
เพือ่ สร้างให้ไทยเป็น ASEAN Digital Content
Hub ทัง้ ยังมุง่ มัน่ ผลักดันผูป้ ระกอบการไทย
ผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เป็น SME 4.0 ที่
สามารถใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่ สร้าง
จุดขายให้กบั สินค้าและบริการของไทย นีจ่ งึ เป็น
แนวทางทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ไทยทีจ่ ะขยายโอกาสทางการค้า
นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

ขอบคุณภาพปก: ARAYA
หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนิตยสาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่
ปรากฏในนิ ต ยสารเป็ น ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ขณะจั ด พิ ม พ์
ทางกรมฯ และทีมผูจ้ ดั ท�ำขอสงวนสิทธิในการน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

Digital Content

ดาวรุง
่ พุ ่ งแรง ยุค 4.0
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ (Digital Content) คือความหวัง
อันสดใสของไทย เพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจ
บริการ New S-Curve หรือธุรกิจแห่งอนาคต
ทีม่ โี อกาสพัฒนาและเติบโตอย่างมาก พร้อม
จะสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศไทยในยุค
Thailand 4.0 จากทีใ่ นปี 2558 อุตสาหกรรม
แอนิเมชันและเกมของไทยมีมลู ค่าตลาด 1.27
หมืน่ ล้านบาท
ผลงานทีต่ อ้ งอาศัยความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการเหล่านีเ้ ป็นสินค้าทีค่ นทัว่ โลกก�ำลัง
ต้องการ ซึง่ คนไทยขึน้ ชือ่ เรือ่ งฝีมอื และความคิด
สร้างสรรค์อยูแ่ ล้ว

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเกมที่ทราบกันดี
ว่าอนาคตสดใสแน่นอน ส�ำหรับปีนี้มีการ
ประเมินว่ารายได้จากเกมดิจทิ ลั ในตลาดโลก
จะสูงถึง 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (3.4 ล้าน
ล้านบาท) ซึ่งตลาดที่มีอนาคตสดใสมาก
ทีส่ ดุ คือ Mobile Gaming หรือเกมบนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ทีข่ ยายตัวสูงไปในทิศทางเดียวกับ
ยอดขายสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และ
คาดการณ์ว่าในปี 2563 ตลาด Mobile
Gaming จะมีสดั ส่วนมากกว่าครึง่ ของมูลค่า
ตลาดเกมทัง้ หมด

นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ
ของนักสร้างสรรค์ดจิ ทิ ลั คอนเทนต์ไทย ทีม่ ี
พืน้ ทีย่ นื อย่างสง่างามในเวทีโลกเรียบร้อยแล้ว

ส่วนโอกาสของนักสร้างสรรค์ชาวไทยใน
วงการนี้ยังเปิดกว้าง แต่ควรพัฒนาสินค้า
สร้างสรรค์ในชื่อของตัวเองมากขึ้น นอก
เหนือจากรับจ้างผลิตให้กับบริษัทต่างชาติ
สมาคมดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย (DCAT) ได้ชี้
ช่องทางน่าสนใจไว้หลายอย่าง เช่น การ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ควบคู่ไปกับสินค้า
หรือบริการรูปแบบอืน่ อาทิ สิง่ พิมพ์ แอปพลิเคชัน
ธีมอาหาร สวนสนุกธีมการ์ตนู หรือร่วมมือ
กับสินค้าแบรนด์ไทยอืน่ ๆ น�ำคาแรกเตอร์
การ์ตนู ไปอยูบ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือร่วมมือกับ
บางจั ง หวั ด ในเมื อ งไทยพั ฒ นามาสคอต
ประจ� ำ จั ง หวั ด รวมถึ ง การขายลิ ข สิ ท ธิ์
แบรนด์ให้กับประเทศที่ยังไม่ค่อยมีสินค้า
คาแรกเตอร์มากนัก เช่น ประเทศกลุ่ม
CLMV และจีน

ส�ำหรับภาพรวมของตลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์โลก
ประเมินกันว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชัน
โลกมีมลู ค่ารวม 2.44 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
(8.54 ล้านล้านบาท) ในปี 2558 ธุรกิจย่อย
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนีเ้ ติบโตปีละ 5%
วงการนีม้ ตี ลาดส�ำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญีป่ น่ ุ จีน ฝรัง่ เศส สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้ และเยอรมนี

ถึงวันนี้ต้องให้เครดิตนักสร้างสรรค์ดิจิทัล
คอนเทนต์ชาวไทยที่พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่
ประจักษ์ตอ่ สายตาชาวโลกแล้ว และหากได้รบั การ
ส่งเสริมกันอย่างเต็มทีใ่ นทุกรูปแบบ มัน่ ใจได้
เลยว่ า ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ จ ะกลายเป็ น
อุตสาหกรรมเรือธงของไทยทีพ่ ร้อมชิงส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกได้อย่างสวยงาม ชนิดที่เรียก
ได้วา่ “ได้ทงั้ เงิน ได้ทงั้ กล่อง” อย่างแน่นอน!

ผลงานของคนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยคว้ารางวัล
ระดับโลกที่การันตีคุณภาพมาแล้ว เช่น
“Shelldon” การ์ตูนทีวีแอนิเมชันเรือ่ งราวของ
เหล่าสัตว์น�้ำในท้องทะเลอันดามันที่มีหอย
เป็นตัวเอก ฝีมอื การสร้างสรรค์ของ Shellhut
Entertainment ที่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายใน
กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ส่วนเกมสยอง
ขวัญสัน่ ประสาทอย่าง “ARAYA” ของ MAD
Virtual Reality Studio ก็ขนึ้ แท่นเกมยอดฮิต
ขวัญใจชาวโลกไปแล้ว
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เจาะตลาด
ขายไอเดีย
ทีม่ า:
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงาน Global Animation Industry 2017
www.newzoo.com

คาดการณ์ปี 2560

แอนิเมชัน

5%

ดิจิทัลคอนเทนต แบงเปน 3 สาขาหลัก
ไดแก แอนิเมชัน เกม และอีเลิรนนิ่ง
มูลคาตลาดแอนิเมชันไทยป 2558
3,851 ลานบาท
มูลคาตลาดเกมไทยป 2558
8,894 ลานบาท

อีเลิรนนิ่ง

เกม

22.3%

ทีม่ า: ผลส�ำรวจอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์
ปี 2558 โดยส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ไม่ได้สำ� รวจอีเลิรน์ นิง่
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Trade Insight
1 สหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์ขายขนมยุคดิจท
ิ ล
ั
ขนมขบเคี้ยวเป็นสินค้าที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่
ผูป้ ระกอบการควรคิดหาวิธใี หม่ๆ เพือ่ จัดส่งสินค้าให้ถงึ มือผูบ้ ริโภคอย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย เพราะคนสมัยนีม้ ชี วี ติ ทีร่ บี เร่งและวุน่ วาย ไม่คอ่ ยมีเวลา
ไปซือ้ ขนมในซูเปอร์มาร์เก็ต ดังนัน้ การหาวิธจี ดั ส่งสินค้าถึงทีห่ รือ
พัฒนาหีบห่อเพือ่ วางขายในตูอ้ ตั โนมัตอิ าจช่วยให้ขายขนมได้ดยี งิ่ ขึน้

1

สนใจขยายตลาดอาหารในสหรัฐอเมริกา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส
อีเมล: ttcla@live.com

2 บราซิล

ปรับกฎใบรับรองถิน
่ ก�ำเนิด
หากต้องการส่งสินค้าไปขายตลาดต่างประเทศให้ราบรืน่ จะต้องอัพเดต
กฎระเบียบของประเทศปลายทางอยูเ่ สมอ ล่าสุดบราซิลได้ปรับกฎใบรับรอง
ส�ำหรับสินค้าจากถิน่ ก�ำเนิดทีไ่ ม่ได้รบั มาตรการพิเศษทางการค้า โดยจะรับ
เพียงใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ทีล่ งนามโดย
ผูผ้ ลิตหรือผูส้ ง่ ออกเท่านัน้ ผูส้ ง่ ออกไม่ตอ้ งส่งตัวอย่างลายมือชือ่ หรือตัวอย่าง
ตราประทับของหน่วยงานใดๆ ให้ฝา่ ยบราซิลตรวจสอบอีกต่อไป
เกาะติดความเคลือ่ นไหวรอบด้านในตลาดบราซิล
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
อีเมล: thaitcsp@terra.com.br

3 เยอรมนี

4 อินเดีย

่ นโลก
เกาะติดเทคโนโลยีเปลีย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมีบทบาทในชีวติ ผูบ้ ริโภคเป็นอย่างมาก น�ำผูค้ นเข้าสูย่ คุ
Internet of Things ใช้รถสมาร์ตคาร์ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ กินอาหาร
สังเคราะห์ ใช้ชวี ติ ในโลกเสมือนจริงและโลกดิจทิ ลั มากขึน้ ผูป้ ระกอบการไทย
จึงจ�ำเป็นต้องรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว และต้องเพิม่ การวิเคราะห์
ข้อมูลทีม่ เี พือ่ ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของตนเพือ่ ให้สามารถคาดการณ์
แนวโน้มของตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

่ งดืม
่ มีไขมัน-น�ำ้ ตาล
คุมเข้มอาหารเครือ
ชาวอินเดียเป็นโรคอ้วนและเบาหวานมากขึน้ ท�ำให้รฐั บาลก�ำลังพิจารณาออก
กฎหมายเพือ่ เข้มงวดกับสินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ ไี ขมันและน�ำ้ ตาลเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ให้ผผ้ ู ลิตอาหารติดฉลากคุณค่าทางอาหารอย่างชัดเจน
ซึง่ จะช่วยตอบสนองผูบ้ ริโภคทีม่ องหาสินค้าเพือ่ สุขภาพได้ดขี นึ้ ผูป้ ระกอบการไทย
ควรติดตามการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ เพือ่ ผลิตสินค้าให้ถกู ใจคนอินเดียและ
ภาครัฐยุคใหม่ทใี่ ส่ใจสุขภาพ

เกาะติดการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพือ่ รับมือตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิรต์
อีเมล: thaitrade@depfrankfurt.de

สนใจตลาดอินเดียและนโยบายเศรษฐกิจ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
อีเมล: thaitcnewdelhi@gmail.com
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5 จีน

6 ญี่ปุ่น

้ ในประเทศหนุนเศรษฐกิจ
ก�ำลังซือ
จีนก�ำลังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เน้นใช้การบริโภค
ของประชาชนเป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เห็นได้จากยอดค้าปลีกในปี 2559
ทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและ
การท่องเทีย่ วไทยเติบโตได้ดใี นปัจจุบนั ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมองหา
โอกาสน�ำเสนอสินค้าและบริการ พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพือ่ เข้าไปอยูใ่ นห่วงโซ่ธรุ กิจ เช่น e-Commerce และเติบโตไปพร้อม
กับจีน

ผนึกก�ำลังเจาะตลาดดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
ญีป่ นุ่ เป็นตลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์ใหญ่ทพี่ ร้อมเปิดรับนักสร้างสรรค์ฝมี อื ดี
อยูเ่ สมอ และมักจับมือทีมงานต่างชาติเพือ่ ผลิตผลงานเจ๋งๆ ป้อนตลาด
อย่างต่อเนือ่ ง ตอนนีญ
้ ปี่ นุ่ ขาดแคลนนักวาดการ์ตนู และคอมพิวเตอร์
กราฟิก ซึง่ คนไทยทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์และฝีมอื เป็นทีย่ อมรับระดับโลก
อยูแ่ ล้ว และเป็นเป้าหมายส�ำคัญทีบ่ ริษทั ผลิตดิจทิ ลั คอนเทนต์ญป่ี นุ่
สนใจดึงไปร่วมงานด้วย

เปิดโอกาสธุรกิจใหม่ในจีน ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว
อีเมล: thaitcguangzhou@ditp.go.th

สนใจร่วมงานแสดงสินค้าดิจทิ ลั คอนเทนต์ในญีป่ น่ ุ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp
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Happening

Virtual Reality
มิติใหม่ดูหนัง 360 องศา
เบือ่ กันหรือยังกับการดูหนังทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวเพียง
ด้านเดียวผ่านมุมกล้องที่ก�ำหนดไว้แล้ว ปัจจุบัน
เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ได้เข้ามาเปลีย่ น
ประสบการณ์การดูหนังให้นา่ สนใจยิง่ กว่าเดิม
แอนิเมชันสั้นเรื่อง PEARL ผลงานของแพทริค
ออสบอร์น นักแอนิเมชันรางวัลออสการ์ คือหนัง
ต้นแบบทีเ่ ปิดมิตใิ หม่ดว้ ยมุมมองแบบ 360 องศา
เสมือนคนดูได้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของเรือ่ ง ได้เดินทาง
ไปพร้อมๆ กับตัวละคร และได้เห็นมุมมองที่
แตกต่างกันออกไปผ่านทีน่ งั่ ข้างคนขับ คนดูสามารถ
เลือกมองมุมไหนก็ได้ในแบบ 360 องศา ทัง้ ในรถ
และวิวทิวทัศน์ดา้ นนอก ซึง่ นอกจาก PEARL จะมอบ
ประสบการณ์ใหม่สำ� หรับคอหนัง แต่ยงั เป็นเรือ่ งราวที่
น่ารักและซึง้ กินใจอีกด้วย
ทีม่ า : www.latimes.com
ภาพจาก: www.techcrunch.com
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ลองจินตนาการว่าการดูหนังจะสนุกตืน่ เต้นขนาดไหน
ถ้าคนทัง้ โรงหนังรูส้ กึ เหมือนได้หลุดเข้าไปอยูใ่ นโลกของ
หนังเรือ่ งนัน้ จริงๆ โดยพร้อมเพรียงกัน!
‘Virtual Reality Cinema’ โรงหนังสุดล�ำ้ ในกรุง
อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ คือโรงหนัง VR
แห่งแรกของโลกทีค่ นดูแค่สวมเครือ่ ง VR ทีต่ ดิ กับ
โทรศัพท์มอื ถือและหูฟงั พร้อมกับนัง่ บนเก้าอีท้ สี่ ามารถ
หมุนได้รอบตัว 360 องศา เพียงเท่านีค้ นดูกจ็ ะรูส้ กึ
เหมือนกับว่าก�ำลังนัง่ อยูต่ รงกลางของฉาก สามารถหัน
มองได้ทกุ ทิศทางรอบตัว เสมือนเป็นส่วนหนึง่ ของหนัง
จริงๆ

โรงหนัง
เสมือนจริงสุดล�ำ้

แม้ปจั จุบนั โรงหนังแห่งนีจ้ ะยังฉายแค่หนังพิเศษทีท่ ำ� ขึน้
มาเพือ่ รองรับเฉพาะการรับชมด้วยเครือ่ ง VR แต่นี่
คือต้นแบบทีส่ ามารถจะพัฒนาต่อไป และเชือ่ ว่าอีก
ไม่นานเราจะได้ดหู นังทีใ่ ห้อรรถรสเสมือนจริงแบบนี้
พร้อมกันทัว่ โลกอย่างแน่นอน
ทีม่ า: www.thevrcinema.com
ภาพจาก: www.simplyamsterdam.nl
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Inspiration & Success

เกมผีไทย

ขาย “ความกลัว” ไปทั่วโลก
ในช่วงปีกว่าทีผ่ า่ นมา หลายคนคงได้ยนิ ชือ่ เกมสยองขวัญ
ทีม่ ยี อดวิวในยูทปู มากกว่า 50 ล้านวิว พร้อมการ
รีววิ จากนักแคสต์เกม (Game Caster) ทัว่ โลก จน
เกิดเป็นกระแสบอกต่อกันอย่างแพร่หลาย แต่
หลายคนอาจยังไม่รว้ ู า่ ‘ARAYA’ คือเกมของคนไทย!
คุณต้น อารันดร์ อาชาพิลาส ผูร้ ว่ มก่อตัง้ และประธาน
บริหารบริษทั MAD Virtual Reality Studio จ�ำกัด
กล่าวถึงจุดเริม่ ต้นของเกมผีไทยทีก่ ำ� ลังโด่งดังไปทัว่ โลกว่า
“ผมภูมใิ จมากทีจ่ ะบอกว่า ARAYA เป็นฝีมอื ของ
เด็กไทย และทีเ่ จ๋งไปกว่านัน้ คือตอนสร้างเกมนี้
พวกเขายังเรียนไม่จบด้วยซ�ำ้ ”
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คุณต้นเล่าให้ฟงั ว่าในปี 2558 เขาได้เห็นผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 คน แล้วมองว่า
สามารถต่อยอดในทางธุรกิจได้ จึงร่วมกันตัง้
บริษทั ขึน้ มา โดยใช้เวลาพัฒนาเกม 13 เดือน
และเริม่ วางจ�ำหน่ายในปี 2559 ซึง่ ARAYA
ได้รบั การตอบรับทีด่ มี ากจากทัว่ โลกทันทีที่
วางตลาด และภายในเวลาเพียงเดือนครึง่ ก็ทำ�
ก�ำไรให้บริษทั ได้แล้ว
ผู ้ บ ริ ห ารหนุ ่ ม ให้ เ หตุ ผ ลที่ น ่ า สนใจว่ า
“ประเทศไทยเราโดดเด่ น ในด้ า นดิ จิ ทั ล
คอนเทนต์อยูแ่ ล้วครับ และผีคอื หนึง่ ในคอนเทนต์
ทีเ่ ราท�ำได้ด”ี
เมือ่ ความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
คนไทยผนวกกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีจงึ
ท� ำ ให้ เ รื่ อ งราวสุ ด หลอนของผี ส าวใน
โรงพยาบาลร้ า งกลายเป็ น เกมผี สุ ด ฮิ ต
ทีข่ าย “ความกลัว” ไปทัว่ โลกได้สำ� เร็จ
คุณต้นบอกว่า ตอนแรกต่างชาติค่อนข้าง
ประหลาดใจ เพราะที่ ผ ่ า นมาไทยเป็ น
outsource ด้านกราฟิกและแอนิเมชันให้ตา่ ง
ประเทศอย่างญีป่ นุ่ และอเมริกามาโดยตลอด
แต่ ต อนนี้ ป ระเทศไทยมี เ กมที่ ใ ช้ กั บ
เทคโนโลยี VR แบบเต็มรูปแบบจ�ำหน่ายเอง
ได้สำ� เร็จ

แน่นอนว่า “ก�ำไร” คือความส�ำเร็จเชิงมูลค่า
แต่ “ความภาคภูมใิ จ” คือความส�ำเร็จเชิง
คุณค่าทางจิตใจ
“พวกเราภูมใิ จทีเ่ ป็นแค่บริษทั เกมเล็กๆ แต่
สามารถปล่อยเกมทีม่ สี เกลใหญ่ขนาดนีไ้ ด้
ตอนไปออกบูทในงาน Tokyo Game Show
2016 ที่ ป ระเทศญี่ ปุ ่ น มี นั กแคสต์เกม
ตัวท็อปของญีป่ นุ่ หลายคนมาเล่นเกมของเรา
และชอบ ผมว่ามันคือก้าวแรกที่ท�ำให้เขา
เห็นว่าประเทศไทยเราก็มเี กมนะ ไม่ใช่แต่จะ
เล่นเกมจากญีป่ นุ่ อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว”
กระนัน้ ความส�ำเร็จของ ARAYA จะเกิดขึน้
เพียงล�ำพังไม่ได้ หากไม่ได้รบั การสนับสนุน
จากหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ พ ร้ อ มผลั ก ดั น
อุตสาหกรรมนี้ “ผมต้องขอบคุณ DITP ที่
เปิดโอกาสให้ผมได้ไปออกบูทในงาน Tokyo
Game Show และอีกหลายๆ งาน ท�ำให้คน
รูจ้ กั เรามากขึน้ และมีลกู ค้าเข้ามามากขึน้
ด้วยครับ”
ARAYA คือหนึง่ ในบทพิสจู น์วา่ คนไทยเก่ง
และโดดเด่นในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไม่แพ้
ชาติใดในโลก เพียงแต่ต้องมองหาโอกาส
เพือ่ ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้
รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โอกาสทางธุ ร กิ จ
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ ติดต่อส�ำนักส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ โทร. 02-507-8439
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DITP Society

คาแรกเตอร์ไทย
พิ ชต
ิ แดนซามูไร
ตัวการ์ตนู คาแรกเตอร์ไทยเก๋ไก๋ไม่แพ้ใคร DITP จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ�ำหน่ายสินค้า
ไลฟ์สไตล์ทมี่ คี าแรกเตอร์ไทยทีร่ า้ น Tokyu Hands ในกรุงโตเกียว ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้
มีการ์ตูนไทย 7 คาแรกเตอร์คือ Bloody Bunny, Jay the Rabbit, Majory, Mamuang,
Shewsheep, Eggy egg และ Nuts…so mond’ Sters ไปอวดโฉมในงาน พร้อมมีสนิ ค้าคาแรกเตอร์
แบบ Limited Edition เช่น ผ้าขนหนู แก้วกาแฟ ที่ผสมผสานความเป็นไทยและญี่ปุ่นให้ลูกค้าเลือกซื้อ
สนใจกิจกรรมขยายตลาดในญี่ปุ่น
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp

DITP แบ่งปัน
ถุงผ้าเหลือใช้้
ไม่อยากให้โลกร้อนไปกว่านี้ควรพกถุงผ้าและลดการใช้พลาสติก ชาว
DITP จึงปิ๊งไอเดียรับบริจาคถุงผ้าเหลือใช้และน�ำไปบริจาคให้โรงพยาบาล
พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อให้คนไข้ใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก ปลื้มใจกันไป
ถ้วนหน้ากับถุงผ้าจาก DITP
สนใจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท�ำดีเพื่อสังคมของ DITP
ติดต่อ DITP Call Center 1169
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ตอกย�ำ้ ศักยภาพ
ภาพยนตร์ไทย

Thai Night Cannes 2017-Where Films Come Alive เป็นอีกงานใหญ่ของ DITP ทีจ่ ดั ขึน้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน
งานครัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบอย่างดีจากบุคลากรในวงการภาพยนตร์และอุตสาหกรรม
บันเทิงทัว่ โลกทีส่ นใจมาชืน่ ชมผลงานและพบปะนักสร้างสรรค์ชาวไทย
ติดตามกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th

นานาชาติรว
่ ม
THAIFEX 2017 คึกคัก
สานต่อความส�ำเร็จกันเป็นประจ�ำทุกปีกบั งานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติทใี่ หญ่และครบวงจรทีส่ ดุ ใน
เอเชีย THAIFEX-World of Food Asia 2017 ทีป่ ระกาศความยิง่ ใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ตอกย�ำ้ ความเป็นครัวโลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถนุ ายน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทีผ่ า่ นมา
นอกจากการเจรจาธุรกิจและจ�ำหน่ายสินค้าจากกว่า 2,200 บริษทั จาก 40 ประเทศแล้ว
ยังมีกจิ กรรมน่าสนใจอีกเพียบ อาทิ การแข่งขันสุดยอดเชฟ โชว์ศลิ ปะกาแฟลาเต้
และงานสัมมนาเพิม่ ศักยภาพการส่งออกสินค้าอาหารสูเ่ วทีโลก
เกาะติดข้อมูลกิจกรรมของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th
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DITP Insider
จุดเด่นของธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์ญปี่ น่ ุ
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ของญีป่ น่ ุ มีพฒ
ั นาการมานานและมีความหลากหลาย เช่น หนังสือการ์ตนู (Manga)
ทีแ่ ทบเรียกได้วา่ เป็นวัฒนธรรมหนึง่ ของญีป่ น่ ุ จนพัฒนามาเป็นหนังแอนิเมชัน และสือ่ ดิจทิ ลั อืน่ เช่น
ภาพยนตร์ เกมออนไลน์ และญีป่ น่ ุ ยังคิดสิง่ อืน่ พ่วงไปกับดิจทิ ลั คอนเทนต์ อาทิ คาราโอเกะและเกม
ปาชิงโกะ ท�ำให้ตลาดมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ไปอีก
ดิจทิ ลั คอนเทนต์ทมี่ โี อกาสเติบโตสูง
สมาคมดิจทิ ลั คอนเทนต์ญปี่ น่ ุ รายงานว่า กลุม่ ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวมาก ได้แก่ e-magazine e-book
เสียงและดนตรี เกมออนไลน์ และโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต/มือถือ

THINK TRADE THINK DITP ได้สมั ภาษณ์
คุณณัฐิยา สุจินดา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุง
โตเกียว ทีม่ าฉายภาพข้อมูลเจาะลึกทุกแง่มมุ
ของตลาดขายความคิดสร้างสรรค์ทยี่ งิ่ ใหญ่
และชีโ้ อกาสทองให้ผปู้ ระกอบการไทย

โอกาสของผูป้ ระกอบการไทยในญีป่ น่ ุ
คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีไ่ ม่สงู มากท�ำให้ญปี่ น่ ุ สนใจ outsource
งานให้ไทยมาโดยตลอด ปัจจุบนั ญีป่ น่ ุ ขาดแคลนนักวาดการ์ตนู และคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึง่ บาง
โปรแกรมต้องใช้คม่ ู อื ภาษาอังกฤษทีช่ าวญีป่ น่ ุ ไม่ถนัด ท�ำให้หนั มา outsource หรือ co-production
งานแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์กราฟิกให้บคุ ลากรในประเทศอืน่ ท�ำมากขึน้ ซึง่ ไทยเป็นเป้าหมาย
หนึง่ ทีญ
่ ปี่ นุ่ ติดต่องานด้านนีเ้ ข้ามามาก บริการของไทยทีญ
่ ปี่ นุ่ สนใจได้แก่ คอมพิวเตอร์กราฟิก
สเปเชียลเอฟเฟกต์ และวิชวลเอฟเฟกต์
บทเรียนจากดิจทิ ลั คอนเทนต์ญปี่ น่ ุ
ญีป่ น่ ุ มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีพ่ ยายามคิดค้นสินค้าใหม่ของตัวเองออกมาอยูเ่ สมอ ผูป้ ระกอบการ
ไทยอย่าเพียงรับจ้างผลิตงานแอนิเมชันให้กบั ฮอลลีวด้ ู หรือบริษทั ญีป่ น่ ุ อย่างเดียว แต่ควร
สร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั คอนเทนต์
นอกจากน�ำผูป้ ระกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เจรจาธุรกิจกับ
นักธุรกิจญีป่ น่ ุ มาอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
ยังท�ำโครงการน�ำสินค้าทีม่ คี าร์แร็กเตอร์ของตัวการ์ตนู (Cartoon Characters)ไทย
ไปจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไลฟ์สไตล์ชอื่ ดังของญีป่ น่ ุ ซึง่ งานดังกล่าวจะจัดขึน้
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ โดยน�ำผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ของ
ญีป่ น่ ุ มาเลือกคาร์แร็กเตอร์ของตัวการ์ตนู ไทย 7 ตัว และพัฒนาสินค้า 3 ชนิด
ทีม่ กี าร์ตนู ไทยอยูบ่ นสินค้า รวมทัง้ น�ำสินค้าทีว่ างขายในเมืองไทยอยูแ่ ล้วจาก
บริษทั การ์ตนู ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกมาจ�ำหน่ายในห้างนีท้ ญ
ี่ ปี่ น่ ุ บางสาขาด้วย
ค�ำแนะน�ำเพิม่ เติมส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทย
เพือ่ สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ผูป้ ระกอบการควรร่วมงานแสดงสินค้าอย่าง
Licensing Expo หรือ Licensing Japan หรือ Tokyo Game Show หรือร่วม
ประกวดการออกแบบเกมออนไลน์ตา่ งๆ ของผูจ้ ดั ต่างๆ เช่น ASEAN-Japan
Center เพราะการน�ำเสนองานในเวทีเหล่านีจ้ ะช่วยพัฒนาฝีมอื ได้เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจตลาด ได้ทำ� ความรูจ้ กั กับผูซ้ อ้ื และพันธมิตร รวมถึงคูแ่ ข่งในตลาดโลกมากขึน้
การสร้างผลงานดิจทิ ลั คอนเทนต์ใหม่ให้ตดิ ตลาดต้องใช้เวลา นักสร้างสรรค์ไทย
ควรเริม่ ท�ำตัง้ แต่บดั นีใ้ ห้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ทีเ่ น้น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพือ่ ท�ำให้ไทยก้าวขึน้ เป็นเจ้าของการ์ตนู
แอนิเมชัน เกมชือ่ ดังในระดับโลก สร้างรายได้จากทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาและสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อยอดต่อไป
รับค�ำปรึกษาเพือ่ พัฒนาและท�ำการตลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์
ติดต่อ ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ โทร. 02-507-8439
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Digital Content
เสกฝัน เป็นเงิน
พู ดถึงผูน
้ ำ� ของวงการดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
(Digital Content) ของโลก
่ น
คนส่วนใหญ่มก
ั คิดถึง “ญีป
ุ่ ”
แหล่งผลิตสินค้าสร้างสรรค์สารพั ด
รูปแบบและสูงด้วยคุณภาพ
ป้อนตลาดอินเตอร์มาอย่างยาวนาน
่ ตลาดอุตสาหกรรมดิจท
ซึง
ิ ล
ั
่ น
คอนเทนต์ของญีป
ุ่ มีมล
ู ค่าสูงถึง
7.89 ล้านล้านเยน หรือประมาณ
2.63 ล้านล้านบาท ในปี 2557
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Friends of DITP

เยียวยา “เสรีทางการค้า”
การเปิดเสรีทางการค้าท�ำให้การค้าระหว่างประเทศคล่องตัวขึน้
แต่กส็ ง่ ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการบางส่วนทีย่ งั ปรับตัวรับการ
เปลีย่ นแปลงไม่ทนั ท่วงที กระทรวงพาณิชย์จงึ จัดท�ำโครงการ
เยียวยากลุม่ ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า เพือ่ ให้ภาคการผลิตและบริการปรับตัวเพือ่ แข่งขัน
ในตลาดโลก ซึง่ ทีผ่ า่ นมามี 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการศึกษาตลาด ออกแบบ และปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านส�ำหรับกลุม่ ประเทศ
CLMV เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคแล้วน�ำมาปรับปรุง
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มมี าตรฐานระดับสากล
2. โครงการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณให้
ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S เพือ่ ส่งเสริมการส่งออกยา
แผนโบราณสูต่ ลาดอาเซียนและตลาดโลก เสริมความรูแ้ ละ
ทักษะแก่บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันหัตถกรรมสิง่ ทอภาคเหนือตอนบนด้านนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพือ่ รวบรวมข้อมูล
ด้านวัตถุดบิ การผลิตฝ้ายธรรมชาติจากพันธุท์ อ้ งถิน่ และสียอ้ ม
ธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
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ต่อยอดธุรกิจด้วย AR
ปีทแี่ ล้วกระแส Pokemon GO ได้สร้างสถิตใิ หม่ให้กบั วงการ
เกมออนไลน์ทั้งรายได้และยอดดาวน์โหลด ซึ่งปัจจัย
ความส�ำเร็จ คือการน�ำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
มาสร้างตัวการ์ตูนให้ปรากฏเป็นภาพเสมือนจริงบน
สมาร์ตโฟนในสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ ความโด่งดังของเกมดังกล่าว
ท�ำให้เทคโนโลยี AR เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจต่างๆ สามารถน�ำเทคโนโลยีนมี้ าประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น
• การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย เช่น IKEA น�ำเสนอ
แอปพลิเคชัน AR ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกเฟอร์นเิ จอร์จากรายการ
สินค้าด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วส่องไปยังบริเวณที่
ต้องการติดตัง้ เฟอร์นเิ จอร์ ภาพเฟอร์นเิ จอร์เสมือนจริง
จะปรากฏในบริเวณดังกล่าว ช่วยให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจ
เลือกซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ให้เข้ากับสถานทีต่ ดิ ตัง้ ได้อย่างเหมาะสม
• การศึกษาและการฝึกอบรม เช่น BMW สร้างภาพจ�ำลอง
ขัน้ ตอนการประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์ดว้ ยเทคโนโลยี AR พร้อม
ระบุเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในแต่ละขัน้ ตอน เพือ่ ใช้เป็นสือ่
ในการฝึกอบรมพนักงาน
• การเดินทาง เช่น Urban Engines พัฒนาแอปพลิเคชัน
น�ำทาง โดยน�ำเทคโนโลยี AR มาต่อยอดกับ Google Maps
ซึ่งนอกจากจะช่วยค้นหาเส้นทาง แต่ยังช่วยประเมิน
ความหนาแน่นของจ�ำนวนรถยนต์เป็นรูป 3 มิติ เพือ่ ช่วย
วางแผนการเดินทางได้ดขี นึ้
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
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Trade Watch

ส่งออกแล้ว...
ท�ำไมไม่ได้เงิน?
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การส่งออกข้าวเป็นธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการไทย
มีความเชีย่ วชาญมากเพราะติดอันดับผูส้ ง่ ออก
รายใหญ่ของโลกมายาวนานไม่นอ้ ยกว่า 20
ปี ด้วยมูลค่าส่งออกปีละกว่า 4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ แล้วอยูๆ่ จะบอกว่าผูส้ ง่ ออกไทย
เจอความเสี่ยง หลายคนคงสงสัยว่าเป็น
ไปได้อย่างไร
กรณีทจี่ ะเล่าให้ฟงั นีจ้ ะช่วยไขข้อสงสัยและชี้
ให้เห็นว่า แม้ผสู้ ง่ ออกมัน่ ใจว่าการค้าขายกับ
คูค่ า้ หรือเทรดเดอร์ทรี่ จ้ ู กั กันมานานจนเชือ่ มัน่
ว่ามีฐานะการเงินดี สามารถช�ำระค่าสินค้าได้
แน่นอน ทีส่ ำ� คัญเป็นคูค่ า้ จากประเทศทีไ่ ด้ชอื่
ว่าเป็นต้นต�ำรับของ Trading Nation อย่าง
สิงคโปร์ หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ยงั ไม่วาย
เจอเรือ่ งทีไ่ ม่คาดคิด
คือหลังจากผูส้ ง่ ออกไทยได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ จาก
เทรดเดอร์ในสิงคโปร์ให้สง่ มอบข้าวให้ตลาด
ปลายทางในแอฟริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เมือ่ ถึงก�ำหนดช�ำระเงิน เทรดเดอร์กลับ
ไม่สามารถช�ำระเงินได้ตามเวลาทีต่ กลงกัน
ไว้ ความมาแตกเมือ่ เทรดเดอร์บอกว่าเกิด
จากปลายทางเป็นประเทศในแอฟริกาทีก่ ำ� ลัง
ประสบปัญหาใหญ่ 2 เรือ่ ง คือ 1. ขาดแคลน
เงินเหรียญสหรัฐอย่างหนัก และ 2. เศรษฐกิจ
ย�ำ่ แย่ในช่วงหลายปีมานี้ เพราะต้องพึง่ พา
รายได้จากสินค้าโภคภัณฑ์ และน�ำ้ มันราคา
ลดฮวบลงมาก

เมือ่ ผูซ้ อื้ ในตลาดปลายทางไม่สามารถช�ำระ
เงินค่าสินค้าให้เทรดเดอร์ได้ จึงกระทบกันเป็น
ลูกโซ่ ท�ำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถช�ำระเงินให้
ผูส้ ง่ ออกไทยได้เหมือนกัน สุดท้ายผูส้ ง่ ออกไทย
รายนีจ้ งึ ต้องสูญทัง้ สินค้าคือข้าว และรายได้
ทีค่ วรจะได้รบั
ปัจจุบันธุรกิจส่งออกข้าวมีความเสี่ยงที่จะ
เผชิญกับปัญหานีม้ ากขึน้ เพราะทวีปแอฟริกา
เป็นผูน้ ำ� เข้าข้าวรายใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก
ต้องการบริโภคข้าวปีละประมาณ 30 ล้านตัน
แต่ความเสีย่ งก็มมี าก จนองค์กรรับประกัน
ความเสีย่ งทัว่ โลกก�ำลังจับตามองอย่างใกล้ชดิ
ในกรณีนเี้ ทรดเดอร์มคี วามแข็งแกร่งมาก แต่
ปัญหามาจากผูซ้ อื้ ปลายทาง และหากคูค่ า้
เป็นเทรดเดอร์ทไี่ ม่แข็งแกร่ง สถานการณ์ที่
ผูส้ ง่ ออกจะต้องเผชิญจะยิง่ ย�ำ่ แย่กว่านี้
ดั ง นั้ น การท� ำ การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ผูป้ ระกอบการอย่ามองแค่ผทู้ เี่ ป็นคูค่ า้ โดยตรง
ของเราเท่านัน้ การจะได้รบั ช�ำระเงินหรือไม่
ยั ง ขึ้ น อยู ่ กั บ สถานการณ์ ต ลาดของผู ้ ซื้ อ
ปลายทางด้วย ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญไม่
น้อยทีเดียว
ต้องการขอค�ำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
ติดต่อ DITP Call Center 1169
ข้อมูล: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
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7

กุญแจ

สู่การสร้างแบรนด์

01

คุณค่า (Values)
เลือกคุณคาเฉพาะทีบ่ ริษทั มีความโดดเดน 3-5 อยาง
ใชคำที่เจาะจงลักษณะเดนเพื่อสื่อสารถึงลูกคา
ไดชัดเจน เชน Quality Crafts Expertise,
French Elegance, Updating Tradition, Luxury

02

กลุ่มเป้าหมาย (Target)
กำหนดกลุม ทีเ่ หมาะกับสินคาและบริการของบริษทั
เพือ่ นำเสนอไดตรงความตองการของผูบ ริโภค

03
Creating the Right Story
ควรนำเสนอเรือ่ งราวทีถ่ กู ตอง เหมาะกับลูกคาและคุณคาของบริษทั
How to Tell A Story
สื่อสารเรื่องราวโดยเชื่อมโยงตำนานประวัติศาสตรที่มีคุณคาของผูผลิต
และจุดเดนในการออกแบบสรางสรรคเพื่อเปนการสื่อสารทางอารมณ
กระตุนใหลูกคาเห็นคุณคาและเกิดความตองการ
ชาวยุโรป 33% - คือกลุมที่กลับมาซื้อของที่มีเรื่องราว
ชาวยุโรป 48% - รูส กึ เหมือนฝนเปนจริงทีไ่ ดซอ้ื สินคาทีม่ เี รือ่ งราว
Inviting Customers to Experience the Story
ควรใหลูกคามีสวนรวมกับเรื่องราวของบริษัทผานชองทางหลากหลาย
เชน หนาราน ภายในราน สื่อออนไลน
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แบรนด์

CODE

04

ลักษณะเฉพาะ (Code)
การสรางลักษณะเฉพาะหรือนำเสนอ Style
ที่เปนภาพจำของแบรนด เชน Hermes
มีตราโลโกเปนรูปรถมา ใชสีสมเปนสีประจำ
บริษัท มีจุดเดนที่รอยเย็บบนเครื่องหนัง

DNA

05

ดีเอ็นเอ (DNA)
การรักษาเอกลักษณของแบรนดที่เปน Style เฉพาะทำใหแบรนดคงคุณคา
และนำเสนอความสำเร็จที่สั่งสมมาเปนจุดขายได โดยสามารถเปลี่ยน
คอลเล็กชันสินคาใหใหมอยูเ สมอผานลักษณะ DNA เดิม เชน บริษทั คาเทียร
สามารถรักษาเอกลักษณของสินคาไวได และมีสินคาขายดีที่เปนสินคา
ประจำของบริษัท

06

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
สินคาในอุตสาหกรรมตางๆ มักถูกลอกเลียนแบบ ซึง่ สะทอนวาสินคานัน้
ประสบความสำเร็จ แตการลอกเลียนแบบเปนสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไมได ดังนัน้
การมีความคิดสรางสรรคของแบรนดจะชวยตอยอดความสำเร็จในทิศทาง
ที่ตางไปได

07
การสรางการมีสว นรวมของบริษทั และลูกคาใหตระหนักรูถ งึ ตัวตนของบริษทั

DITP Club

Bloody Bunny
“เราเกิดจากการผสานศิลปะสไตล์ญี่ปุ่น
และอเมริกาที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับ
ไลฟ์สไตล์แบบไทยๆ ให้เราเป็นตุก๊ ตากระต่าย
สีขาว หน้าตาสะอาด แต่หลายคนเรียกเราว่า
กระต่ายขาโหด เพราะเรือ่ งราวของเรามาจาก
อดีตของเด็กผูห้ ญิงทีโ่ ดนจับและท�ำให้กลาย
ร่างไปอยูใ่ นตุก๊ ตากระต่าย เราเลยแอบมีความ
โหดเพือ่ ไล่ปราบปรามพวกมอนสเตอร์ทคี่ อย
จับพวกมนุษย์ให้กลายร่างไปเป็นตุก๊ ตา
แต่ยงั ไงก็ตาม เราก็มแี ฟนๆ อยูท่ วั่ โลกทัง้
ฮ่องกง สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ ไต้หวัน อเมริกา และ

ทีเ่ รามีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ เราต้องขอ
ขอบคุณ DITP ทีเ่ ปิดโอกาสให้เราไปแนะน�ำ
ตัวในต่างประเทศหลายงานมาก เช่น งาน
ASEAN Animation Summit 2015 ซึ่งจัด
ขึน้ ทีเ่ ชจู ประเทศเกาหลีใต้ เรือ่ งราวของเรา
เป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนประเทศไทยที่ได้ส่ง
ผลงานแอนิเมชันเข้าร่วม pitching ได้รบั การ
ชืน่ ชมว่าน�ำเสนอได้ดี มีผซู้ อ้ื และบริษทั ยักษ์ใหญ่
ให้ความสนใจ และล่าสุด งาน Bangkok
International Digital Content Festival 2016
(BIDC Awards 2016) เราได้รางวัลด้าน
Animations 3 ประเภท คือ Best Animation

Series Best Short Animation และ Character
of the Year อีกด้วย
มาถึงจุดนี้ เราขอเป็นตัวแทนแนะน�ำให้เพือ่ นๆ
ทัง้ ในวงการ digital และอุตสาหกรรมอืน่ เข้า
มาท�ำความรูจ้ กั DITP กันไว้ เพราะเขาสร้าง
โอกาสพร้อมส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทยไป
เติบโตในต่างประเทศได้จริงๆ … เชือ่ เราเถอะ
เราไปมาแล้ว”
Bloody Bunny
2Spot Communications
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
และการสัมมนา
้ งต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
ความรูเ้ บือ
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
การจัดการโลจิสติกส์เพื่ อการส่งออก
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
การค�ำนวณต้นทุนและการตัง
้ ราคาเพื่ อการส่งออก
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
การตลาดออนไลน์
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
้ งต้นด้านสินค้าฮาลาล
ความรูเ้ บือ
1 ก.ค. – 15 ส.ค. 60
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Healthy Thought

การที่สินคาของคุณถูก Copy
แปลวาสินคานั้นประสบความสำเร�จ
การลอกเลียนแบบเปนสิ�งที่หลีกเลี่ยงไมได
แตสิ�งที่คนอื่นทำไมได
คือ การมี “ความคิดสรางสรรค”
- Mr. David Landart,
Asia Sales Director,
Carlin Group, France
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