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สวััสดีีผู้้�อ่่านทุุกท่่านครัับ ทุุกวัันนี้้�เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือดิิจิิทััลต่่างๆ ได้้เข้้ามาเปลี่่�ยนแปลง
ส่่งผลต่่อวิถีิ ชีี วิี ตขอ
ิ งผู้้ค
� นไปอย่่างมากมาย เกิิดโมเดลธุุรกิจรูู
ิ ปแบบใหม่่และการก้้าวเข้า้ สู่่�ยุุคดิิจิทั
ิ ลั
คอนเทนต์์อย่่างเต็็มรููปแบบ รวมไปถึึงการแข่่งขัันทางการค้้าระหว่่างประเทศมีีความเข้้มข้้นมาก
ยิ่่�งขึ้้�น Think Trade Think DITP ฉบัับนี้้�จึึงว่่าด้้วยเรื่่�องแนวคิิด Soft Power ที่่�มีีบทบาทอย่่างมาก
ในสื่่�อดิิจิิทััลคอนเทนต์์ และเป็็นกลยุุทธ์์สำำ�คััญในการนำำ�จุุดแข็็งและต้้นทุุนทางวััฒนธรรมมาสร้้าง
ผ่่านมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ภายใต้้นโยบายของท่่านจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายก
รััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงพาณิิชย์์ ได้้มุ่่�งเน้้นที่่�จะนำำ�แนวคิิด Soft Power เข้้ามาผสาน
กัับอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทย ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพยนตร์์ ซีีรีีส์์ โทรทััศน์์ เกมส์์ และอื่่�นๆ
ซึ่่�งในปีีนี้้�ได้้จััดกิิจกรรม Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 (MOVE) เพื่่�อสะท้้อนถึึง
อััตลัักษณ์์ความเป็็นไทยในเนื้้�อหา พร้้อมสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ไทยสู่่�ตลาดโลก
การค้้ายุุค Next Normal ในปีีต่่อๆ ไป ยัังคงมีีความท้้าทายอีีกมากที่่�เราต้้องเผชิิญ แต่่หากทุุก
ภาคส่่วนให้้ความร่่วมมืือและเตรีียมรัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น โดยใช้้ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
และความคิิ ด สร้้างสรรค์์ พร้้อมผลัั ก ดัั น Soft Power ให้้เติิ บ โต จะเป็็ น ส่่ ว นสำำ�คัั ญ ที่่� ช่่ วย
ขัับเคลื่่�อนการค้้าไทยสู่่�ระดัับสากลอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ขอบคุุณครัับ

นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์�
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ

บรรณาธิิการบริิหาร นายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์� บรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา นายเอกฉััตร ศีีตวรรััตน์์
บรรณาธิิการอำำ�นวยการ นายพรอนัันต์์ พุ่่�มแก้้ว บรรณาธิิการบทความ นางศรีีตลา สุุตภาคย์์
บรรณาธิิการฝ่่ายศิิลป์์ นายอาจพงษ์์ ฉัันทภิิญญา
กองบรรณาธิิการ สํํานัักประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
นายอาทิิตย์์ จตุุรััจ, นายปารมีี ปานน้้อย มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
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1. UNITED STATES
ร้้าน POP-UP ในสหรััฐฯ ลงทุุนน้้อยแต่่เข้้าถึึงลููกค้้า
หลัังจากที่่�สถานการณ์์โควิิด-19 เริ่่�มมีีความรุุนแรงลดลง ส่่งผลให้้ชาวอเมริิกัันออกมาเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าตามร้้านค้้ามากขึ้้�น อีีกหนึ่่�งทางเลืือกสำำ�หรัับเจ้้าของแบรนด์์ที่่�ต้้องการลงทุุนเปิิดร้้านที่่�ความ
เสี่่�ยงต่ำำ��และใช้้เงิินลงทุุนน้้อย คืือ Pop- Up Store หรืือร้้านค้้าแบบชั่่�วคราว
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แม้้ว่่า Pop-Up Store ไม่่ใช่่แนวคิิดใหม่่ แต่่ก็็เป็็นเครื่่�องมืือทางการตลาดที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจากแบรนด์์ต่่างๆ มากมาย โดย Storefront รายงานว่่า 80% ของแบรนด์์ที่่�จััด Pop-Up
Store พึึงพอใจกัับผลลััพธ์์ที่่�ได้้ โดยแบรนด์์ส่่วนมากเชื่่�อว่่าการจััด Pop-Up ทำำ�ให้้แบรนด์์สามารถ
สร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เพิ่่�มการรัับรู้้�แบรนด์์ และการแนะนำำ�สิินค้้าใหม่่ๆ โดย 44% ของแบรนด์์
ใช้้งบในการจััด Pop-Up Store ต่ำำ��กว่่า 5,000 เหรีียญสหรััฐต่่อครั้้�ง โดย Pop-Up Store เป็็นทาง
เลืือกที่่�ดีีสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ ผู้้�ส่่งออก และนัักออกแบบสิินค้้าไทยที่่�ต้้องการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้า
และแบรนด์์ของตน เพื่่�อเป็็นการทดลองตลาดโดยไม่่ต้้องใช้้การลงทุุนที่่�สููงนััก
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ นครนิิวยอร์์ก / สหรััฐอเมริิกา

3. GERMANY
2. PERU
ยอดขายรถยนต์์ไฟฟ้้าในเปรููเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 170%
ในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2565
แม้้เศรษฐกิิจทั่่�วโลกจะเข้้าสู่่�ภาวะถดถอย แต่่เทรนด์์รถไฟฟ้้าซึ่่�งเริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2563 กลัับเป็็นปีีที่่�
รถยนต์์ไฟฟ้้าเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด มีียอดขายรถยนต์์ไฟฟ้้าทุุกประเภททั่่�วโลกสููงถึึง 3.2 ล้้าน
คััน เพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นสััดส่่วนกว่่าร้้อยละ 43 จากปีี 2562 อุุตสาหกรรมยานยนต์์ของเปรููและในลาติิ
นอเมริิกาเองก็็เช่่นกััน
ชาวเปรููในปััจจุุบัันให้้ความนิิยมเลืือกซื้้�อรถยนต์์ไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากข้้อมููลรายงาน
ของสมาคมยานยนต์์ของเปรูู ยอดจำำ�หน่่ายรถยนต์์ไฟฟ้้า ในช่่วงมกราคม - มีีนาคม 2565 เพิ่่�ม
ขึ้้�น 563 คััน หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 173 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า โดย
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งเสริิมคืือ นโยบายส่่งเสริิมของภาครััฐประเทศต่่าง ๆ (การปรัับลดภาษีี การให้้
เงิินอุุดหนุุนในการซื้้�อรถ EV) กระแสการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยลดต้้นทุุน
แบตเตอรี่่�และการผลิิตส่่วนอื่่�น ๆ การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สถานีี ชาร์์จไฟฟ้้า
ที่่�กระจายอย่่างทั่่�วถึึง ตลอดจนการสนัับสนุุนจากภาคเอกชน
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ กรุุงซัันติิอาโก / ประเทศเปรูู

4

THINK TRADE THINK

สิินค้้ากลุ่่�ม Free Form
เทรนด์์สิินค้้าแห่่งอนาคต ในเยอรมนีี
สิินค้้าอาหารกลุ่่�ม Free Form (อาหารที่่�ปราศจากสารปรุุงแต่่ง
และเพิ่่�มสารอาหารต่่างๆ เช่่น ไม่่เติิมสารกัันบููด ไม่่แต่่งสีี มีีไข
มัันต่ำำ�� ปลอด GMO ไร้้น้ำำ��ตาล และน้ำำ��มััน เป็็นต้้น) กำำ�ลัังเป็็นที่่�
นิิยมเพิ่่�มขึ้้�นในตลาดในเยอรมนีี
จากผลการศึึกษาของสถาบัั น วิิ จัั ย การค้้ า แห่่ ง เมืื อ งโคโลญ
พบว่่าตั้้�งแต่่ปีี 2020 กลุ่่�มผู้้�ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์อาหาร Free Form
ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงไป โดย 70 % ของผู้้�บริิโภคอาหารจำำ�พวกนี้้�
ไม่่ใช่่ผู้้�บริิโภคที่่�มีีอาการแพ้้ส่่วนผสมในอาหาร แต่่คืือผู้้�บริิโภค
ที่่�ตระหนัักถึึงคุุณค่่าและโภชนาการทางอาหาร จึึงทำำ�ให้้บริิษััท
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ออร์์แกนิิก และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปราศจากสารกลููเตน
และน้ำำ��ตาลแล็็กโทสออกมาแล้้วมากกว่่า 75 % สถาบัันวิิจััยการ
ค้้าแห่่งเมืืองโคโลญ ยัังระบุุว่่า 85 % ของลููกค้้าในกลุ่่�ม Free
Form จะซื้้�อสิินค้้าออร์์แกนิิกสม่ำำ��เสมอ ในช่่วงระหว่่างปีี 2019
ถึึง 2021 ผลิิตภััณฑ์์ Free Form จึึงทำำ�รายได้้ให้้กัับผู้้�ประกอบ
การเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ นครแฟรงก์์เฟิิร์์ต / ประเทศเยอรมนีี

อััพเดทข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวจากสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
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5. CHINA
อุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ (Semiconductor) ของจีีนในปีี 2565
อุุปกรณ์์เซมิิคอนดัักเตอร์์ถููกนำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลายในแผงวงจรอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์, เครืือ
ข่่ายการสื่่�อสาร, เครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน, Cloud Computing, Big Data, VR/AR และ Internet of
Things เป็็นต้้น ซึ่่�งอุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ได้้กลายเป็็นดััชนีีสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งในการวััดความ
สามารถในการแข่่งขััน และความแข็็งแกร่่งของอุุตสาหกรรมในประเทศ

4. HUNGARY
กรีีซเชื่่�อมท่่อส่่งก๊๊าซกัับบััลแกเรีียสำำ�เร็็จ
เตรีียมเปิิดใช้้สิิงหาคมนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2565 นายกรััฐมนตรีีกรีีซ นาย Kyriakos
Mitsotakis และนายกรััฐมนตรีีบัลั แกเรีีย นาย Kiril Petkov แถลง
ความสำำ�เร็็จร่่วมกัันในโครงการก่่อสร้้างท่่อขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ
ระหว่่างกรีีซและบััลแกเรีีย (The Interconnector GreeceBulgaria-IGB) และคาดว่่าจะเริ่่�มเปิิดใช้้งานได้้ภายในต้้นเดืือน
สิิ ง หาคมนี้้� IGB จะขนส่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ จ ากอาเซอร์์ ไ บจาน
สู่่�ทวีีปยุุโรปผ่่านกรีีซ ไปสู่่�เมืือง Stara Zagora ในบััลแกเรีีย
โดยสามารถขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิได้้ 3 พัันล้้านลููกบาศก์์เมตร/ปีี
และคาดการณ์์ จ ะส่่ ง ได้้ ถึึ ง 5 พัั น ล้้ า นลูู ก บาศก์์ เ มตร/ปีี
ได้้ภายใน 3-4 ปีี
สคต. บููดาเปสต์์ คาดการณ์์ว่่าการเปิิดใช้้โครงการท่่อส่่งก๊๊าซ
ดัังกล่่าวจะเป็็นผลดีีต่่อเศรษฐกิิจบััลแกเรีีย ช่่วยลดต้้นทุุนราคา
พลัังงานของสิินค้้าและบริิการภายในประเทศ อาจนำำ�ไปสู่่�การ
บรรเทาปััญหาเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง และไม่่เพีียงแต่่
จะช่่วยเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่นัักลงทุุน แต่่ยัังช่่วยเพิ่่�มความเชื่่�อ
มั่่�นในการใช้้จ่่าย ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมให้้เศรษฐกิิจภายในประเทศ
กลัับมาฟื้้�นตััวได้้อีีกครั้้�งในอนาคต
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ กรุุงบููดาเปสต์์ / ประเทศฮัังการีี

ปััจจุุบัันประเทศจีีนเริ่่�มให้้ความสำำ�คััญกัับอุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ แม้้จะเริ่่�ม
ค่่อนข้้างช้้า แต่่ภายใต้้นโยบายสนัับสนุุนของภาครััฐ การกระตุ้้�นตลาด และการผลัักดัันด้้านเงิินทุุน
มีีการวิิจััย และพััฒนาอุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ให้้ก้้าวไกล ทำำ�ให้้จีีนกลายเป็็นผู้้�นำำ�อัันดัับ 1 ใน
อุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ในโลก จากมููลค่่าการค้้าระหว่่างประเทศ 11,684 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 14.21 ของโลก อุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ในจีีนจึึงเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�
กำำ�ลัังถููกจัับตามอง ไม่่ว่่าจะเป็็นทางด้้านการลงทุุน หรืือตลาดหุ้้�น
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ เมืืองเซี่่�ยเหมิิน / ประเทศจีีน

6. INDIA
บริิการ e-Learning ในอิินเดีีย ธุุรกิิจที่่�น่่าเชีียร์์ให้้ไปลงทุุน
สถานการณ์์โควิิดในอิินเดีียได้้ผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในระบบการศึึกษาทางไกลของอิินเดีีย
และมีีส่่วนทำำ�ให้้ธุุรกิิจบริิการด้้านการศึึกษามีีการขยายตััวอย่่างรวดเร็็วในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ผลการ
ศึึกษาจากทั้้�ง RedSeer and Omidyar Network India และ Aspire Circle ต่่างเห็็นพ้้องกัันว่่ามีี
ธุุรกิิจการศึึกษาที่่�ใช้้นวััตกรรม (EdTech) เกิิดขึ้้�นจำำ�นวนมากเพื่่�อให้้บริิการออนไลน์์ (e-Learning)
ในขณะเดีียวกััน ภาครััฐของอิินเดีียเองก็็พยายามที่่�จะนำำ� e-learning นี้้�เข้้ามาแทนที่่�ระบบการศึึกษา
แบบเดิิม ทั้้�งนี้้� รายงานของ Inc42 ได้้ประมาณการว่่าตลาดของธุุรกิิจบริิการการศึึกษาจะเติิบโต
จนมีีมููลค่่าประมาณ 10.2 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 2568
สำำ�หรัับธุุรกิิจของต่่างชาติิที่่�เข้้ามาให้้บริิการด้้าน EdTech รััฐบาลอิินเดีียได้้เปิิดโอกาสให้้ถืือหุ้้�นได้้
สููงสุุดถึึง 100% โดยวิิธีีที่่�ใช้้ในการระดมทุุนมีีหลายรููปแบบ สะท้้อนให้้เห็็นถึึงโอกาสในการพััฒนา
EdTech ของไทยให้้เข้้ามายกระดัับการศึึกษา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กััดอยู่่�เพีียงการให้้บริิการตาม
หลัักสููตรของโรงเรีียนหรืือการเป็็นติิวเตอร์์เท่่านั้้�น
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ ณ เมืืองมุุมไบ / ประเทศอิินเดีีย
THINK TRADE THINK
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Experience

Innovation

Subscription
Economy
โมเดลธุุรกิิจไม่่ใหม่่แต่่มาแรง กัับการ ‘ติิดตาม’ สิินค้้า
และบริิการที่่�วิิน-วิินกัับทั้้�งผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภค

ในยุุคที่่�สิินค้้าและบริิการในท้้องตลาดนั้้�นมีีให้้ผู้้�บริิโภคสามารถ

การนำำ�โมเดลนี้้�มาใช้้ในฟาร์์มผลไม้้ จึึงทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถใช้้

Economy” จึึงเข้้ามาอยู่่�ในการรัับรู้้�ของผู้้�บริิโภค และได้้รัับความ

ข้้อดีีของโมเดลธุุรกิิจนี้้� ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเลืือกรัับสิินค้้าที่่�ตรง

เลืือกสรรได้้มากมาย ระบบเศรษฐกิิ จ แบบ “Subscription
นิิยมเป็็นอย่่างสููง โดยหนึ่่�งในโมเดล Subscription อย่่างธุุรกิิจ

ประเภท Streaming ที่่�เราคุ้้�นเคยกัันเป็็นอย่่างดีี เช่่น Netflix,

Spotify นั้้�นมีียอดผู้้ใ� ช้้รวมสููงถึึง 100 ล้้านคนจากสถิิติขอ
ิ ง Statista
ปีี 2021-2022 และคาดว่่าจะมีียอดผู้้ใ� ช้้สููงขึ้้�นเรื่่อย
� ๆ

กัับความต้้องการของตััวเองได้้ และสามารถใช้้บริิการจากหลาก

หลายแบรนด์์พร้้อมกัันในเวลาเดีียวด้้วยราคาที่่�คุ้้�มค่่ากว่่า ด้้านผู้้�

ประกอบการเองก็็สามารถคำำ�นวณรายรัับและรายจ่่ายได้้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�น

รวมไปถึึงการสต็็อกสิินค้้าในอนาคต และสามารถนำำ�ประวััติิการ

จึึ ง ทำำ� ให้้หลากหลายอุุ ต สาหกรรมเริ่่� มหัั น มาใช้้โมเดลแบบ

บริิโภคของลููกค้้ามาใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ดีียิ่่�ง

แพลตฟอร์์มหนัังสืือออนไลน์์ หรืืออย่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นเองก็็ได้้มีี

แหล่่งข้้อมููล : missiontothemoon.co

Subscription กัับธุุรกิจขอ
ิ งตััวเองมากขึ้้�น ไม่่ว่า่ จะเป็็น เครื่่อ� งกรองน้ำำ��
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ขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดได้้อีีกด้้วย
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Material

Trending Words

TRENDING
WORDS

Finfluencer

Curation
Business Model

โมเดลธุรกิจแบบผู้ประกอบการ
เป็นฝ่ายคัดสรรสินค้าให้จาก
ความต้องการของลูกค้า

Finfluencer ผู้้�ทรงอิิทธิิพลคนใหม่่แห่่งโลกการเงิิน
อย่่ า งที่่� ทร าบกัั น ว่่ า อิิ น ฟลููเอนเซอร์์ ถืือเป็็ น กลุ่่�ม
คนที่่� มีี บ ทบาทและอิิ ทธิิ พ ลเป็็ น อย่่ า งมากในหลาย
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งปััจจุบั
ุ น
ั ได้้เกิิดอิน
ิ ฟลููเอนเซอร์์รููปแบบ
ใหม่่ นั่่�นก็็คืือ “Finfluencer” หรืือผู้้�ที่่�มีีอิิทธิิพลทาง
ด้้านการเงิิน และผลิิตคอนเทนต์์เกี่่�ยวกัับการบริิหาร
จััดการเงิินให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
“Finfluencer” เป็็นการผสมกัันของคำำ�ว่่า Finance
+ Influencer ซึ่่�งในปัั จจุุ บัั น Finfluencer กำำ�ลัั ง
ได้้รัั บ ความนิิ ยม เป็็ น อย่่ า งสููงบนแพลตฟอร์์ ม
ออนไลน์์อย่่าง TikTok หรืือ Reels บน Instagram
ซึ่่� ง เป็็ น แพลตฟอร์์ มมีี อิิ ทธิิ พ ลกัั บ กลุ่่�มคนยุุ ค ใหม่่
โดยเฉพาะ Gen Z

สาเหตุุที่่� Finfluencer นั้้�นเริ่่�มได้้รัับความนิิยมสููง
ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในช่่ ว ง 1-2 ปีี ที่่� ผ่่ า นมา เพราะ
Finfluencer หลายคนนั้้�นเป็็นคนธรรมดา ไม่่ใช่่บุค
ุ คล
มีีชื่่�อเสีียง นัักธุุรกิิจชื่่�อดััง หรืือคนใหญ่่คนโต ความ
ใกล้้ตััวและใกล้้ชิิดเหล่่านี้้�จึึงทำำ�ให้้ผู้้�คนรู้้�สึึกสามารถ
ทำำ�ตามได้้จริิง รวมไปถึึงธรรมชาติิของแพลตฟอร์์ม
อย่่าง TikTok และ Reels บน Instagram ที่่�เป็็นคลิิป
สั้้�น ๆ สามารถทำำ�ความเข้้าใจและเสพข้้อมููลได้้ในเวลา
อัันสั้้�น ทำำ�ให้้ Finfluencer เป็็นกลุ่่�มคนมีีอิิทธิิพลกัับ
คนรุ่่�นใหม่่โดยเฉพาะกลุ่่�ม Gen Z จึึงถืือเป็็นเทรนด์์ที่่�
น่่าจัับตามองเป็็นอย่่างมาก
แหล่่งข้้อมููล : The Gaurdian

Replenishment
Business Model

โมเดลธุรกิจแบบเติมสินค้าให้
ผู้ใช้บริการ เน้นใช้สำ�หรับสินค้า
โภคภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน
หรือใช้เป็นประจำ�ทุกเดือน

Access Business Model

โมเดลธุรกิจที่มอบสิทธิพิเศษ
ให้เข้าถึงบริการ หรือส่วนลด
ที่ผู้ใช้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่สามารถเข้าถึงได้

ที่่�ดิิน Metaverse
กัับภาวะ ‘ฟองสบู่่�แตก’
สถานการณ์ตลาดที่ดินในโลกเสมือนหรือ “เมตาเวิร์ส” (metaverse) กำ�ลัง
อยู่ในจุดตกต่ำ�ที่สุดอีกครั้ง โดยราคาที่ดินในปี 2022 นั้น ตกลงไป 85%
หลังความสนใจของผู้ใช้งานลดลง รวมไปถึงตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เข้า
สู่สถานะ “ตลาดหมี” ในช่วงที่ผ่านมา
จากข้อมูงของ WeMeta พบว่าโครงการที่ดินในโลกเสมือน โดยเฉพาะราคา
ที่ดินที่ขายใน Decentraland ที่เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี
2022 เฉลี่ยที่ 1.3 ล้านบาท แต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ราคาที่ดินเฉลี่ยตกลง
มาอยู่ที่ 182,752 บาทเท่านั้น รายงานระบุว่า โดยเฉลี่ยราคาที่ดินในโลก
เสมือนบนบล็อกเชนของ Ethereum นั้นตกลงจากเฉลี่ย 600,000 บาท
เมื่อเดือนมกราคมลดลงเหลือ 88,000 บาท ในเดือนสิงหาคม
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เวลาพููดถึึงคำำ�ว่่าซอฟต์์ พาวเวอร์์ (Soft Power) ก่่อนหน้้านี้้�เรามัักจะนึึกถึึงซอฟต์์พาวเวอร์์ในมุุมความสััมพัันธ์์
ทางการเมืืองระหว่่างประเทศโดยใช้้สิ่่�งที่่�ละมุุนละม่่อม ที่่�ตรงกัันข้้ามกัับสิ่่�งที่่�ฮาร์์ตๆ อย่่างนโยบายทางการทหาร
หรืือทางเศรษฐกิิจ ในการเข้้าไปมีี อิิทธิพ
ิ ลเหนืือผู้้ค
� นในเชิิงทััศนคติิ ค่่านิิยม รสนิิยม ซึ่่�งส่่วนมากก็็มักั จะหนีีไม่่พ้้น
การใช้้วััฒนธรรมสมััยใหม่่ต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพยนตร์์ ดนตรีี ฯลฯ ซึ่่�งจะมีีการสอดแทรกคุุณค่่า หรืืออุุดมคติิ
บางอย่่างลงไปในนั้้�น เห็็นได้้จากภาพยนตร์์ฮอลลีีวู้้�ดในยุุคสงครามเย็็น
ในปััจจุุบัันนี้้�คำำ�ว่่าซอฟต์์ พาวเวอร์์ ที่่�เป็็นกระแสพููดถึึงกัันเป็็นอย่่างมาก เช่่น ในเชิิงการเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ที่่�เรีียกว่่าเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative Economy) เสีียมากกว่่า พููดง่่ายๆ ก็็คืือเปลี่่�ยนจากเรื่่�องการมีีอำำ�นาจ
เหนืือทางการเมืืองวััฒนธรรมมาเป็็นการหาเงิินเข้้าประเทศ ซึ่่�งก็็มีีทั้้�งระดัับซอฟต์์ พาวเวอร์์ ที่่�เรามีีต้้นทุุนอยู่่�แล้้ว
เช่่น การท่่องเที่่�ยว ขนบธรรมเนีียมประเพณีีวัฒ
ั นธรรมต่่างๆ กัับระดัับซอฟต์์ พาวเวอร์์ ที่่�ต้้องสร้้างขึ้้�นมาใหม่่เพื่่อ�
แปลงคุุณค่่าให้้สามารถสร้้างมููลค่่ากลัับมาได้้
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และแน่่นอนว่่าประเทศที่่�มักั จถููกหยิิบยกขึ้้�นมาเป็็นโมเดลในการศึึกษานั่่�น
ก็็คืือเกาหลีีใต้้ แต่่ที่่�จริิงแล้้วซอฟต์์พาวเวอร์์ในเชิิงเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่�
คนไทยคุ้้�นเคยกัันดีีก่่อนเกาหลีีใต้้ ที่่�ใช้้วััฒนธรรมสมััยใหม่่มาล้้วงเงิินใน
กระเป๋๋าคนไทยไปได้้ก่่อนเกาหลีีเสีียอีีกนั่่�นก็็คืือประเทศญี่่�ปุ่่�น

สร้้างอาทิิตย์์อุุทััยด้้วยนโยบาย Cool Japan

หลัังจากญี่่�ปุ่่น
� พ่่ายแพ้้ในสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งแทบจะเรีียกได้้ว่่าสิ้้�นเนื้้�อ
ประดาตััวต้้องสร้้างบ้้านแปลงเมืืองกัันขึ้้�นมาใหม่่ หนึ่่�งในนโยบายที่่�ญี่่�ปุ่่�น
นำำ�มาใช้้เพื่่�อสร้้างประเทศให้้ขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกได้้นั่่�นก็็คืือนโยบาย
‘Cool Japan’ อัันเป็็นการนำำ�วััฒนธรรมญี่่�ปุ่่น
� ที่่�คนที่่�ไม่่ใช่่ชาวญี่่�ปุ่่น
� มองว่่า
‘เจ๋๋ง’ มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์การสร้้างความเป็็นญี่่�ปุ่่�นแบบใหม่่
และส่่งออกทั่่�วโลก ซึ่่�งมีีตั้้�งแต่่เกม มัังงะ อะนิิเมะ แฟชั่่�น อาหารญี่่�ปุ่่�น
วััฒนธรรมดั้้�งเดิิม ไปจนถึึงหุ่่�นยนต์์ เทคโนโลยีีและผลิิตภัณ
ั ฑ์์อุต
ุ สาหกรรม
ไฮเทคอื่่�นๆ ซึ่่�งต่่อมานโยบายนี้้�ถููกนัับว่่าเป็็นการใช้้ซอฟต์์พาวเวอร์์แรกๆ
ของโลกเลยทีีเดีียว
ญี่่�ปุ่่น
� เริ่่�มจากการสอดแทรก ‘ความเจ๋๋ง’ ของญี่่�ปุ่่น
� ลงไปในซีีรีส์ี แ์ ละส่่งออก
ไปทั่่�วโลกในช่่วงต้้นยุุค 1980s ซึ่่�งซีีรีีส์์เรื่่�องนั้้�นก็็คืือ ‘โอชิิน’ ที่่�ชาวไทยเอง
ก็็มีีโอกาสได้้ดูู โดยถููกฉายใน 46 ประเทศด้้วยกััน ตามมาด้้วยการนำำ�เอา
วััฒนธรรมคนรุ่่�นใหม่่ทั้้�งหลายมาผลัักดัันให้้กลายเป็็นสิินค้้าระดัับโลก
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ไม่่ว่่าจะเป็็นเพลง J-Pop, J-Rock หรืือตััวการ์์ตููนที่่�มีีตั้้�งแต่่ Hello Kitty,
Doraemon และ Pokemon
มัังงะ หรืือหนัังสืือการ์์ตููนญี่่�ปุ่่�นเรื่่�องแรกที่่�กลายเป็็นวััฒนธรรมส่่งออกที่่�
โด่่งดัังให้้กัับประเทศญี่่�ปุ่่น
� ก็็คืือ Astro Boy ในขณะที่่� Pokemon ซึ่่�งคลอด
ในปีี 1996 กลายมาเป็็นมัังงะที่่�สร้้างเม็็ดเงิินได้้มากที่่�สุุดของญี่่�ปุ่่�น กว่่า
150 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ แต่่หากเป็็นยอดขายเฉพาะตััวเล่่ม Naruto นั้้�น
ถืือเป็็นมัังงะที่่�มียอดข
ี
ายสููงสุุดกว่่า 500 ล้้านเล่่มทั่่ว� โลก ไม่่เพีียงแค่่ความ
สร้้างสรรค์์เท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ให้้สิ่่�งเหล่่านี้้�กลายเป็็นซอฟต์์พาวเวอร์์ส่ง่ ออกไปทั่่�ว
โลก แต่่การต่่อยอดจากวััฒนธรรมไปสู่่�ผลงานดิิจิิทััลคอนเทนต์์ยัังทำำ�ให้้
ญี่่�ปุ่่�นเติิบโตมากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
ในปีี 2010 ญี่่�ปุ่่�นได้้ตั้้�งสำำ�นัักงานส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ ภาย
ใต้้กระทรวงเศรษฐกิิจขึ้้�นมาเพื่่�อดููแลและสนัับสนุุนนโยบายการใช้้ซอฟต์์
พาวเวอร์์เพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ในการนำำ�เงิินเข้้าสู่่�ประเทศโดย
เฉพาะ และเราก็็คงได้้เห็็นกัันแล้้วว่่าตลอดระยะเวลากว่่า 40 ปีีที่่�ผ่่านมา
ญี่่�ปุ่่�นประสบความสำำ�เร็็จมากแค่่ไหน สำำ�หรัับคนช่่วงอายุุ 40 ปีี ตอนเด็็ก
เราเลี้้�ยงทามาก็็อตจิิ ดููการ์์ตููนโดราเอมอน และปััจจุบั
ุ น
ั เรายัังต้้องวิ่่�งไล่่จับ
ั
โปเกมอนและดููภาพยนตร์์อะนิิเมชั่่�นจากญี่่�ปุ่่�นอยู่่�เลย

เกาหลีีใต้้ กระแสคลื่่�นลููกใหม่่ที่่�โลกจัับตามอง

ประเทศที่่�เป็็นต้้นแบบของการส่่งออกซอฟต์์พาวเวอร์์ในปััจจุุบัันที่่�จริิงก็็มีี
โมเดลไม่่แตกต่่างจากญี่่�ปุ่่�น โดยมีีจุุดเริ่่�มต้้นจากความต้้องการสร้้างขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศหลัังวิิกฤตการเงิินต้้มยำำ�กุ้้�งในปีี
1997 ทำำ�ให้้เกาหลีีใต้้หัันมาส่่งเสริิมวััฒนธรรมสมััยนิิยมและส่่งออกให้้
กลายเป็็นสิินค้้าหลัักของประเทศ ภายใต้้แผน ‘Hallyu Industry Support
Development Plan’ หรืือที่่�เรารู้้จั� กั กัันในนาม Korean Wave
ในสมััยประธานาธิิบดีีลีเี มีียงบััค มีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการขึ้้�นมารัับผิิดชอบ
บููรณาการนโยบาย ซอฟต์์พาวเวอร์์ให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัน
ั เช่่น “คณะ
กรรมการของประธานาธิิบดีีว่า่ ด้้วยภาพลัักษณ์์ของชาติิ” (Presidential
Committee on National Branding) ในปลายทศวรรษ 2000 และแน่่นอน
ว่่าไม่่ใช่่แค่่ตั้้�งคณะกรรมการ แต่่ยัังอััดเม็็ดเงิินลงไปอีีกด้้วย โดยรััฐบาล
เกาหลีีใต้้ได้้ขยายงบประมาณสำำ�หรัับ ‘อุุตสาหกรรมวััฒนธรรม’ จาก 14
ล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 1998 เป็็น 84 ล้้านเหรีียญสหรััฐในปีี 2001 และ
เป็็นการทำำ�งานภายใต้้รููปแบบความร่่วมมืือรััฐ-เอกชนอย่่างแนบแน่่น จน
ทำำ�ให้้เกิิดปรากฏการณ์์เคป๊๊อปฟีีเวอร์์ทั่่ว� โลกดัังเช่่นทุุกวัันนี้้�

ความแยบยลของเกาหลีี ใ ต้้คืือการผสมผสานวัั ฒ นธรรมดั้้� ง เดิิ มกัั บ
วััฒนธรรมร่่วมสมััยไปพร้้อมๆ กััน เช่่น ในขณะที่่�เราดููซีีรีส์ี เ์ กาหลีี ซึ่่�งเป็็น
วััฒนธรรมสมััยนิยม
ิ เราก็็อยากกิินอาหารเกาหลีีซึ่่ง� เป็็นวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมไป
ด้้วย หรืือแม้้แต่่การสอดแทรกอุุตสาหกรรมอื่่น
� ๆ ที่่�จะนำำ�เงิินมาสู่่�ประเทศได้้
ผ่่านซอฟต์์พาวเวอร์์ เช่่น เหล้้าโซจููที่่�เห็็นได้้ในทุุกซีีรีส์ี เ์ กาหลีี เทรนด์์การแต่่ง
หน้้าแบบดิิวอี้้� (dewy) ของเหล่่าเคป๊๊อปไอดอลหรืือดาราเกาหลีีทั้้ง� หลายก็็
นำำ�มาสู่่�การขยายตััวของแบรนด์์เครื่่อ� งสำำ�อางเกาหลีี เช่่นเดีียวกัน
ั กัับแฟชั่่�น
สไตล์์เกาหลีีที่่ถูู� กแผงไว้้ในทุุกๆ สื่่อซอ
� ฟต์์พาวเวอร์์ของเกาหลีีเช่่นเดีียวกัน
ั
หรืือแม้้แต่่ประเด็็นเรื่่อ� งสตาร์์ทอัพ
ั อัันเป็็นหมุุดหมายใหม่่ทางเศรษฐกิิจของ
เกาหลีีใต้้ ก็็เห็็นได้้จากซีีรีส์ี เ์ รื่่อ� ง ‘Start-Up’ ที่่�ไม่่ใช่่แค่่ความบัันเทิิงทั่่�วไป
แต่่มัน
ั มาด้้วยความแยบยลภายใต้้แผนการ ‘สร้้างเกาหลีีใต้้ให้้เป็็นประเทศ
สตาร์์ทอัพ
ั ’ ปััจจุบั
ุ น
ั เกาหลีีใต้้มีีสตาร์์ทอัพ
ั 3 หมื่่น
� กว่่าแห่่ง รวมไปถึึงยัังมีียูู
นิิคอร์์น (ธุุรกิจิ สตาร์์ทอัพ
ั ที่่�มีมูู
ี ลค่่ากว่่าพัันล้้านเหรีียญสหรััฐ) 12 แห่่ง และ
ตั้้�งเป้้าไว้้ว่่าจะมีีให้้ได้้ 20 แห่่งภายในปีีนี้้� โดยแผนนี้้�ยัังมาพร้้อมด้้วยเงิิน
สนัับสนุุน 12 ล้้านล้้านวอน (ประมาณ 360 ล้้านล้้านบาท) เพื่่อที่่
� จ� ะทำำ�ให้้
แผนกลายเป็็นจริิง จะเห็็นได้้ว่่า ‘ความบัันเทิิง’ ของเกาหลีีนั้้น
� ผููกพัันแนบ
แน่่นกัับแผนการพััฒนาประเทศ และนั่่�นคืือสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เกาหลีีใต้้เป็็นตััวอย่า่ ง
ประเทศที่่�ใช้้ซอฟต์์พาวเวอร์์ได้้อย่่างทรงอิิทธิพ
ิ ลที่่�สุด
ุ ในโลกในตอนนี้้�
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ซอฟต์์พาวเวอร์์ไทย อยู่่�จุุดไหนในวัันนี้้�

กลัับมาที่่�ประเทศไทย ที่่�ประเด็็นเรื่่�องซอฟต์์พาวเวอร์์ถููกจุุดขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง
ที่่�จริิงใช่่ว่่าประเทศไทยจะไม่่เคยมีีซอฟต์์พาวเวอร์์หรืือใช้้ซอฟต์์พาวเวอร์์
เพื่่� อ สร้้างเศรษฐกิิ จ สร้้างสรรค์์ แ ละนำำ� เงิิ นกลัั บ มาสู่่�ประเทศเลย
ประเทศไทยเราเป็็นที่่�รู้้�จัักไปทั่่�วโลกในฐานะเมืืองท่่องเที่่�ยว เช่่นเดีียวกััน
กัั บ อาหารไทย การนวด ฯลฯ ที่่� ขึ้้� น ชื่่� อ แต่่ สิ่่� ง นั้้� น เป็็ น การต่่ อยอด
จากทรััพยากรวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมที่่�เรามีีอยู่่�แล้้ว
ในด้้านวััฒนธรรมร่่วมสมััย เราก็็มีีศัักยภาพไม่่น้้อย และกำำ�ลัังเติิบโต
ในระดัั บ โลกอย่่ า งน่่ า สนใจ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น เรื่่� อ งดนตรีี ที่่� มีี ผู้้� นำำ�ทัั พ ไป
ก่่อนหน้้านี้้�แล้้วอย่่าง Phum Viphurit ตามมาด้้วย MILLI ที่่�นำำ�กระแส
ข้้าวเหนีียวมะม่่วงไทยขึ้้�นสู่่�เวทีี Coachella จนกลายเป็็นปรากฏการณ์์
ระดัับโลก และล่่าสุุดกัับกระแส T-Pop ที่่�นำำ�โดยวง 4MIX ที่่�ข้้ามน้ำำ��ข้้าม
ทะเลไปเปิิดการแสดงที่่�เม็็กซิิโก
ซอฟต์์พาวเวอร์์อีีกหนึ่่�งอย่่างของไทยที่่�กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและ
มาแรงที่่�สุุดก็็คืือ ‘ซีีรีีส์์วาย’ ที่่�กลายเป็็นกระแสไปทั่่�วโลกทั้้�งจีีน ฟิิลิิปปิินส์์
เวีียดนาม ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ หรืือแม้้กระทั่่�งในฝั่่�งลาติินอเมริิกาเอง
อย่่างในประเทศจีีนเกิิดแฟนมีีตติ้้�งซีีรีีส์์วายเรื่่�อยมาตั้้�งแต่่ปีี 2559 และ
ในปีี 2563 ซีีรีีส์์วายไทย เรื่่�อง ‘เพราะเราคู่่�กััน (2gether)’ จาก GMMTV
ถููกซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�เข้้าไปฉายในฟิิลิิปปิินส์์ จนก่่อให้้เกิิดปรากฏการณ์์ซีีรีีส์ว์ าย
ไทยฟีีเวอร์์ในฟิิลิิปปิินส์์
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ล่่าสุุด ‘เพราะเราคู่่�กััน (2gether The Movie)’ ในรููปแบบภาพยนตร์์ที่่�ได้้
เข้้าฉายที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งกระแสความฟีีเวอร์์ของไบรท์์-วิิน จากเพราะ
เราคู่่�กััน ในประเทศญี่่�ปุ่่น
� ยัังส่่งผลให้้เกิิดการนำำ�เอาซีีรีวี ายส์์หลายเรื่่อ� งไป
แปลเป็็นภาษาญี่่�ปุ่่น
� ในรููปแบบมัังงะอีีกด้้วย ทั้้�งเรื่่อ� งเพราะเราคู่่�กััน, โซตััส
พี่่�ว้้ากตััวร้้ายกัับนายปีีหนึ่่�ง, นิิทานพัันดาว, พฤติิการณ์์ที่่ต
� าย และด้้ายแดง
รายงานจากกรมส่่ ง เสริิ ม การค้้าระหว่่ า งประเทศ กระทรวงพาณิิ ชย์์
ระบุุว่่าอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ถืือเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�มีีศัักยภาพ
ส่่งออก โดยผลการสำำ�รวจเมื่่�อปีี 2020 อุุตสาหกรรมนี้้�มีีมููลค่่าสููงถึึง
2 แสนล้้านบาท คิิดเป็็นมููลค่่ารวมมากกว่่า 3 หมื่่�นล้้านบาท และภาครััฐ
ได้้เข้้ามาส่่งเสริิมให้้ซีีรีีส์์วายในฐานะซอฟต์์พาวเวอร์์ไทยเติิบโตไปได้้ไกล
ในต่่างแดนมากขึ้้�น ในปีี 2021 ที่่�ผ่า่ นมา กระทรวงพาณิิชย์ไ์ ด้้จััดโครงการ
ส่่งเสริิมผู้้�ผลิิตคอนเทนต์์ซีีรีีส์์วาย โดยนำำ�เอาผู้้�ผลิิตซีีรีีส์์วาย 10 ราย
นััดหมายเจรจาธุุรกิิจกัับต่่างประเทศ ซึ่่�งสามารถก่่อให้้เกิิดการเจรจาได้้
กว่่า 158 นััดหมาย และคาดว่่าสามารถสร้้างรายได้้มากกว่่า 360 ล้้านบาท
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทยที่่�ไปเติิบโตในต่่างประเทศไม่่ได้้
มีีเพีียงแค่่ซีีรีีส์์วายเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีงานแอนิิเมชั่่�น อย่่างเช่่น ตััวการ์์ตููน
Bloody Bunny ที่่�เคย ได้้รางวััลด้้าน Animations ถึึง 3 ประเภท
จากงาน Bangkok International Digital Content Festival 2016
(BIDC Awards 2016) คืือ Best Animation Series, Best Short
Animation และ Character of the Year

และอีีกหนึ่่�งดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทยที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับโลกนั่่�นก็็คืือ
เกมผีีไทย ‘ARAYA’ ที่่�นำำ�เอาบริิบทความเป็็นไทย ผสมผสานลงไปใน
เกมจนเกิิดเป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนใคร จนติิดอัันดัับ Top Seller
ของ Steamในระดัับโลกอีีกด้้วย ซึ่่�งความสำำ�เร็็จของเกม ARAYA นั้้�น
ส่่วนหนึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก DITP ที่่�เปิิดโอกาสให้้ได้้ไปออกบู๊๊�ท
ในงาน Tokyo Game Show 2016 ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ไม่่ เ พีี ย งแค่่ นั้้� น กระทรวงพาณิิ ชย์์ โดยสำำ�นัั ก ส่่ ง เสริิ ม นวัั ต กรรมและ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มเพื่่�อการค้้า หรืือ DITP ยัังมีีการผลัักดัันซอฟต์์พาวเวอร์์
ของไทยในสาขาอื่่�นๆ อีีก ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำำ�ความเข้้าใจด้้านการค้้า
หรืือ Mini FTA ระหว่่าง DITP และ Busan Economic Promotion
Agency (BEPA) เพื่่�อส่่งออกวััฒนธรรมไทยไปเกาหลีี ปููซานเองก็็ถืือเป็็น
เมืืองอุุตสาหกรรมวััฒนธรรมสร้้างสรรค์์ของเกาหลีีใต้้ โดยในอนาคตจะ
มีีการจััดงานภาพยนตร์์นานาชาติิและงานแสดงสิินค้้าเกมส์์ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในสาธารณรััฐเกาหลีี ซึ่่�งจะเป็็นโอกาสอัันดีีที่่�ทั้้�งสองประเทศจะได้้ใช้้
ความร่่วมมืือด้้านการค้้าผ่่านซอฟพาวเวอร์์อย่่างเป็็นรููปธรรม

สิินค้้าเพื่่อช่
� วย
่ สร้้างรายเข้า้ สู่่�ระบบเศรษฐกิิจของประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�นตาม
แนวทางเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
จะเห็็นได้้ว่่าประเทศไทยเองมีีศักั ยภาพและทรััพยากรไม่่น้้อยไม่่ว่า่ จะเป็็น
วััฒนธรรมดั้้�งเดิิมหรืือวััฒนธรรมร่่วมสมััย ในการที่่�จะแปลงให้้เป็็นซอฟต์์
พาวเวอร์์และสร้้างมููลค่่าในแบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ส่่งออกสู่่�ระดัับโลก
ถึึงเวลาแล้้วที่่�เราทุุกคนทั้้�งภาครััฐและเอกชนจะต้้องร่่วมมืืออย่่างจริิงจััง
ผลัักดัันซอฟต์์เพาเวอร์์ของไทยให้้มีีอิิธิิพลไปทั่่�วโลก

ซอฟต์์ พ าวเวอร์์ ขอ งไทยอัั น เกิิ ดจ ากวัั ฒ นธรรมร่่ วม สมัั ยยัั ง รวมไปถึึ ง
งานออกแบบสร้้างสรรค์์อีีกด้้วย ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ภาครััฐผลัักดัันและให้้การ
สนัับสนุุนมาโดยตลอด ดัังเช่่นโครงการส่่งเสริิมนัักออกแบบไทยสู่่�ตลาด
โลก (Designers Room/Talent Thai Promotion) ในงาน Maison &
Objet 2022 ณ กรุุงปารีีส สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส ซึ่่�งทาง DITP ทำำ�มาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้กลุ่่�มนัักออกแบบสิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ของไทยได้้รัับโอกาส
ในการเจรจาการค้้าในเวทีีการค้้าในระดัับสากล ผลัักดัันให้้สิินค้้าแนว
สร้้างสรรค์์ของไทยให้้ได้้รัับการยอมรัับในตลาดโลก และสามารถส่่งออก
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SOFT POWER
ความหวััง (อีีก) ครั้้�งใหม่่
บัันเทิิงไทยสู่่�ระดัับโลก

เรีียกได้้ว่่ากลายเป็็นกระแสตื่่�นตััวเมืืองไทยไม่่น้้อย กัับคำำ�ว่่า ‘Soft Power’
หรืือการขยายอิิทธิิพลทางวััฒนธรรม ค่่านิิยมและความคิิดผ่่านทางศิิลปะบัันเทิิง
ไม่่ใช่่เพีียงประกาศให้้โลกรู้้�ว่่าความบัันเทิิงไทยมีีศัักยภาพมากพอในสายตาชาวโลก ทว่่าเรายัังมีีวััตถุุดิิบ
อัันอุุดมเสน่่ห์์อีีกมากมายที่่�จะอยากให้้คนทั้้�งโลกได้้รู้้�จัักและหลงรััก

Think Trade ฉบัั บ นี้้� มีี โ อกาสได้้พููดคุุ ยกัั บ คุุ ณ โขมก้้ อ งเกีียรติิ โขมศิิ ริิ นัั ก สร้้างภาพยนตร์์ มืือฉมัั ง ผู้้� เ ป็็ น
เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จของผลงานทั้้�งจอเงิินและจอแก้้วของ
เมืืองไทยมาแล้้วหลายสิิบเรื่่�อง ว่่าด้้วยเรื่่�องทิิศทางของ Soft
Power กัับส่่วนผสมที่่�ลงตััว และการสนัับสนุุนจากภาครััฐที่่�
จริิงจัังอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อผงาดระดัับโลกในอนาคตอัันใกล้้

พบความงดงามที่่�นี่่�ได้้” คุุณโขมอธิิบาย “ฟีีดแบ็็คที่่�ได้้ก็็โอเค
นะครัับ ถ้้าในส่่วนของ Netflix ก็็ติิดอัันดัับ Top 10 อยู่่�ราว
2 เดืือน จากตััวเลขยอดคนดููทั่่�วโลกกว่่า 200 ประเทศ เราเป็็น
ที่่� 2 รองจาก Squid Game สำำ�หรัับ Netflix เขาแฮปปี้้�มากกัับ
เรื่่อ� งนี้้� และน่่าจะมีีการสานต่่อทำำ�คอนเทนต์์ไทยต่่อไป ส่่วนใน
เมืืองไทยก็็มีีการวิิจารณ์์กัันค่่อนข้้างกว้้างขวางครัับ”

คุุณโขม นัับเป็็นหนึ่่�งในผู้้�กำำ�กัับมืือเก๋๋าที่่�โลดแล่่นอยู่่�ในวงการ
มายาวนานกว่่ า 2 ทศวรรษ และได้้ผลิิ ตผ ลงานมานัั บ ไม่่
ถ้้วน ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�อง ลองของ, เฉืือน, อัันธพาล, ขุุนพัันธ์์
1,2 (และ 3 ที่่�กำำ�ลัังจะฉายในปลายปีีนี้้�) และหนึ่่�งในผลงาน
ล่่าสุุดคืือ Bangkok Breaking ออริิจิินััลซีีรีีส์์ไทยลำำ�ดัับที่่� 2
ของ NETFLIX ที่่�โด่่งดัังทั้้�งในไทยและต่่างประเทศ “Bangkok
Breaking เป็็นโปรเจ็็กต์์ที่่�เริ่่�มต้้นจากการเจรจาระหว่่างคุุณ
ปราบดา หยุ่่�น และชาวต่่างชาติิอีกี คนผู้้เ� ป็็นเจ้้าของไอเดีียเกี่่�ยว
กัับงานกู้้ภั
� ยั ในเมืืองไทยที่่�มีค
ี วามตื้้�นลึึกหนาบางซ่่อนอยู่่� ซึ่่�งมััน
น่่าสนใจ เขาอยากได้้ซีีรีส์ี ที่่
์ มี
� ค
ี วามดาร์์กประมาณ Gotham ใน
ร่่างแรกๆ มัันดาร์์กและตีีแผ่่หลายเรื่่อ� งราวมาก หลัังจากได้้ทำำ�
รีีเสิิร์์ชมาพอสมควรครัับ”

ถััดมาอีีกหนึ่่�งเรื่่�องที่่�ออกมาไล่่เลี่่�ยกััน แต่่กลัับเป็็นคนละแนว
กัันอย่่างสิ้้�นเชิิง คืือซีีรีีส์์เรื่่�อง KinnPorsche ซีีรีีส์์สายวาย
เนื้้�อหาแหวกแนวที่่�สร้้างแรงกระเพื่่�อมใหม่่ให้้กัับโลกของซีีรีีส์์
วายทั้้�งในเมืืองไทยและต่่างประเทศอีีกครั้้�ง เขาพููดถึึงเรื่่อ� งนี้้�ว่า่
“จะยอมรัับหรืือไม่่ก็็ตาม แต่่กระแส LGBTQ เกิิดขึ้้�นทั้้�งโลก
เหมืือนป่่าล้้อมเมืือง ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้เกิิ ดจ ากสื่่� อ หลัั ก แต่่ เ กิิ ดจ าก
ช่่องทางโซเชีียลต่่างๆ ทวิิตเตอร์์ สตรีีมมิ่่�งอื่่�นๆ เหมืือนการ
ดููหนัังต้้องห้้ามบนพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับอนุุญาต กลายเป็็นธุุรกิิจนี้้�มััน
ทำำ�งาน เกิิดเม็็ดเงิิน คนรอทำำ�ซีีรีีส์์แนวนี้้�อีีกเยอะ ในขณะที่่�ผม
ไม่่ถนััดเลย แต่่ทางโปรดิิวเซอร์์ ผู้้�จััด เขาชอบเรื่่�อง ‘เฉืือน’
ในเรื่่�องนั้้�นน่่าจะใกล้้เคีียงกัับคำำ�ว่่าหนัังรัักที่่�สุุดของเราแล้้ว
แต่่ เ ป็็ น เรื่่� อ งของมนุุ ษ ย์์ รัั ก กัั น และเขาอยากได้้ซีี รีี ส์์ ว ายที่่�
แตกต่่างไปจากเดิิม มีีความแอ็็คชั่่�น มีีสััดส่่วนความเป็็นผู้้�ชาย
ที่่�ตรงโจทย์์เรา ก็็กลายเป็็นปรากฏการณ์์ซีรีี ส์ี ว์ ายที่่�ผู้ช้� ายก็็ดููได้้
กลุ่่�มคนดููเดิิมก็็มีี กลุ่่�มแฟนคลัับนิิยายเรื่่�องนี้้�เขาก็็รอดููมานาน
การถ่่ายทำำ�มัน
ั ฮาร์์ดคอร์์มาก ทั้้�งฉากบู๊๊�ด้้วย มัันรุุนแรงแต่่ไม่่ได้้
รุุนแรงแบบลามกจกเปรต (ยิ้้�ม) อะไรที่่�โดนเซ็็นเซอร์์คนก็็จะ
ยิ่่�งไปขุุดคุ้้�ยหาดููเลยยิ่่�งเป็็นกระแส ส่่วนเมืืองนอกที่่�ได้้ดููเขาก็็
โอ้้โห...พอฉายใน IQIYI น้้องนัักแสดง 12 คนมีีคนรู้้�จัักมีีที่่�ยืืน
มีี World Tour ขายบััตรในหลายประเทศ ในอนาคตอาจจะมีี
ซีีซั่่�น 2 หรืือการร่่วมงานกัับประเทศอื่่�นด้้วยครัับ”

แค่่ฟัังจากแทคไลน์์ “อยู่่�เมืืองนี้้� อย่่ารู้้�เยอะ” ก็็คงพอจะเดากััน
ได้้ว่่าเรื่่�อง Bangkok Breaking หรืือ ‘มหานครเมืืองลวง’ คง
ไม่่ได้้นำำ�เสนอกรุุงเทพฯ ในมุุมมองของคนทั่่�วไป “เราอยากนำำ�
เสนอกรุุงเทพฯ ตามความเป็็นจริิงที่่�มีค
ี วามย้้อนแย้้ง กรุุงเทพฯ
เหมืือนผู้้�หญิิงสวย มีีเสน่่ห์์เย้้ายวนแต่่ขณะเดีียวกัันก็็มีีความ
อัันตรายซ่่อนอยู่่� เราเล่่าผ่่านตััวละครที่่�เป็็นเด็็กต่่างจัังหวััดมา
ทำำ�งานในกรุุงเทพฯ เขาต้้องเผชิิญอะไรหลายอย่่างที่่�นี่่� สิ่่�งยั่่�วยุุ
มากมาย เขาจะต้้องต่่อสู้้�อย่่างไรเพื่่�อได้้เจอความถููกต้้องและ
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“Soft Power คืือสิ่่�งที่่�เรา
จะบอกกัับคนทั้้�งโลกได้้ว่่า
คนของเรามีี จิิตวิิญญาณ มีี คุุณธรรม
มีี การต่่อสู้้�เพื่่�อความถููกต้้อง
แม้้ว่่ามัันอาจไม่่สมบููรณ์์ก็็ตาม
ซึ่่�ง Soft Power มัันมีีหลายเฉด
ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าคุุณจะเล่่าเฉดไหน
ดำำ�มาก ดำำ�น้้อย เทา หรืือจะสีีชมพูู”

THINK TRADE THINK
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ในมุุมมองของผู้้กำ� ำ�กับ
ั คุุณโขมบอกว่่าคอนเทนต์์ในสายนี้้�ก็เ็ ป็็น
หนึ่่�งใน Soft Power ที่่�ทำำ�ให้้เมืืองไทยเป็็นที่่�รู้้�จัักยิ่่�งขึ้้�นในต่่าง
ประเทศ “เป็็น Soft Power แบบเดีียวกัับที่่�ต่่างชาติิรู้้�จัักสีีลม
ซอย 4 หลายคนเขามาเที่่�ยวเพื่่�อสิ่่�งนี้้�ที่่�นี่่� เราต้้องอย่่าพยายาม
โกหกว่่าประเทศเราไม่่มีีอะไรแบบนี้้� มีีก็็คืือมีี เพีียงแต่่ว่่าเรามีี
อย่่างอื่่�นอีีกมากมายด้้วยเช่่นกััน เช่่น เรามีีสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
สวยๆ เรามีีอาหารอร่่อย ผมว่่าอะไรแบบนี้้�มัน
ั คืือ Soft Power
ผมเคยมีีไอเดีียอยากทำำ�โปรเจ็็กต์์เกี่่�ยวกับ
ั รสมืือแม่่ เพราะเคย
มีีเพื่่�อนต่่างชาติิมาที่่�บ้้าน เราผััดกะเพราให้้เขากิินด้้วยเนื้้�อใน
ตู้้�เย็็น แล้้วออกไปเด็็ดใบกะเพราข้้างบ้้าน เขาก็็ตื่่�นเต้้น ผม
ว่่าอะไรที่่�มัันเรีียบ มีีความงามในตััวเองแบบที่่�ไม่่ต้้องแต่่งเติิม
มัันมีีพลัังมากนะครัับ”
นอกจากซีี รีี ส์์ ว ายแล้้ว หนัั ง อีี ก ประเภทหนึ่่� ง ที่่� กำำ�ลัั ง เป็็ นที่่�
นิิยมมากยิ่่�งขึ้้�นในเมืืองไทยและต่่างประเทศก็็คืือหนัังที่่�สอด
แทรกค่่านิิยมหรืือคุุณธรรมต่่างๆ ซึ่่�งคุุณโขมมองเรื่่�องนี้้�ว่่า
“เราต้้องมีีวิธีิ ทำ
ี ำ�หนัังที่่�เกี่่�ยวกับ
ั ค่่านิิยมเหล่่านี้้� ถ้้าเราสร้้างออก
มาโต้้งๆ มัันไม่่ต่่างอะไรกัับการให้้เด็็กมายืืนหน้้าเสาธงเพื่่�อ
ท่่องคำำ�ปฏิิญาณแบบนกแก้้วนกขุุนทอง แต่่คุณ
ุ ต้้องตั้้�งคำำ�ถาม
ว่่าคุุณธรรมในชีีวิิตจริิงคืืออะไร คุุณธรรมมัันเป็็นสีีเทาๆ หนััง
สไตล์์นี้้�ไม่่ผิิดเลย แต่่เราต้้องมีีวิิธีีทำำ� ถ้้าอยากให้้มัันประสบ
ความสำำ�เร็็จ ต้้องใช้้อะไรบ้้าง หรืืออาจจะใช้้ตััวแทนเล่่าเรื่่�อง
ออกมาเป็็นค่่านิิยม อย่่างการต่่อสู้เ้� พื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่�งชััยชนะ เราไม่่
จำำ�เป็็นต้้องบอกเขาว่่าจงเป็็นคนแบบนี้้� อีีกอย่่างคืือค่่านิิยมควร
เป็็นสิ่่�งที่่�ตั้้�งคำำ�ถามได้้ ไม่่ใช้้กฎที่่�ห้้ามข้้าม เมื่่�อไหร่่ที่่�สามารถ
เปิิดใจได้้อย่่างนี้้� ค่่านิิยมที่่�ว่่าจะสามารถเข้้าไปอยู่่�ในใจคนได้้
อย่่างเป็็นธรรมชาติิ ผมว่่าถ้้าอยากปลููกฝัังเรื่่�องนี้้� เราต้้องย้้อน
กลัับไปหารากของเรา”
แต่่แม้้จะเป็็นหนัังแนวไหน ในฐานะคนสร้้างสรรค์์ เขายืืนยััน
ว่่าอุุตสาหกรรมบัันเทิิงคืือ Soft Power ที่่�สำำ�คััญ และควรจะ
ได้้รัับการสนัับสนุุน ไม่่ใช่่เพราะเขาเป็็นคนไทย แต่่เพราะเขา
เชื่่อว่
� า่ คนไทยมีีศัก
ั ยภาพที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จในระดัับโลก
ได้้ เพีียงแค่่ยังั ขาดแรงเสริิมให้้ไปต่่อ “จริิงๆ เด็็กไทยมีีศักั ยภาพ
มาก และเขาก็็รัักเมืืองไทยในแบบของเขา เพีียงแค่่ตอนนี้้�เขา
ยัังขาดโอกาส ซึ่่�งเราผู้้�ใหญ่่ตอบโจทย์์ตรงนี้้�ได้้ เราจะได้้พลััง
อีีกก้้อนหนึ่่�งที่่�มหาศาลมากเลย แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าทำำ�มา
ร้้อยโปรเจ็็กต์์จะดีีทั้้ง� หมด แต่่อย่า่ งน้้อยออกมาดีี 40 โปรเจ็็กต์์
มีีท็็อปๆ สััก 5-10 โปรเจ็็กต์์ อีีกไม่่เกิิน 10 ปีีเราก็็สู้้�เขาได้้แล้้ว
ครัับ ลองกลัับไปดููประเทศอื่่น
� ๆ คอนเทนต์์ต่า่ งประเทศทั้้�งหมด
เราดููจะรู้้�เลยว่่ามาจากชาติิไหน แต่่ของไทยยัังเป็็นอะไรก็็ได้้
ที่่�ดังั เราจึึงมีีงานที่่�หน้้าตาคล้้ายๆ หลายที่่� ถ้้าเห็็นความสำำ�คัญ
ั
เรื่่�องนี้้� ก็็ควรจะยกให้้เป็็นหนึ่่�งในวาระแห่่งชาติิ ผมยัังยืืนยััน
ว่่าคนไทยมีีศัักยภาพไประดัับโลกได้้ รู้้�ไหมว่่าเรามีีคนไทยทำำ�
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“Soft Power ในเมืืองไทยมีีหลายรููปแบบ
มานานแล้้ว ต้้มยำำ�กุ้้�ง, มวยไทย
หรืือรถตุ๊๊�กตุ๊๊�ก แต่่ก็็ทำำ�กัันอยู่่�เท่่านั้้�น
ทั้้�งที่่�ต้้มยำำ�กุ้้�งน้ำำ��ใสก็็มีีนะ นี่่�คืือความครีีเอทีีฟ
ซึ่่�งถ้้าคุุณอยากให้้มีีพลััง
คุุณต้้องมีีนโยบายมาสนัับสนุุน”

CG อยู่่�ในทีีมงาน Pixar (Animation Studio ภายใต้้ Walt
Disney Studio) ทั้้�งนั้้�นเลย หนัังอิินเดีียที่่�มาถ่่ายในเมืืองไทย
เขาใช้้โปรดัักชั่่�นของบ้้านเรานะ ฝรั่่�งมาจ้้างเรา มาใช้้พื้้�นที่่�
เกาะ อุุทยานที่่�บ้้านเรา แต่่มัันต้้องมีีพื้้�นที่่� มีีความอิิสระแล้้ว
มัันจะเกิิดเป็็นความสร้้างสรรค์์ และมีีความหลากหลายขึ้้�น”
เขาบอก

“เราควรร่่วมมืือ ร่่วมทุุนกััน
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ท้้ายสุุดแล้้วก็็คืือ
เราต้้องเป็็นมนุุษย์์ที่่�มองแบบมนุุษย์์
ด้้วยกััน เพราะศิิลปะจะงอกงาม
จากความเป็็นมนุุษย์์นี้้�เอง”

“Soft Power เป็็นสิ่่�งที่่�มีีพลััง ตััวอย่่างที่่�ดีีคืือวงการบัันเทิิง
เกาหลีีใต้้ ทำำ�ไม Korean Wave ถึึงโด่่งดัังไปทั่่�วโลก ก็็เพราะ
รััฐฯ เข้้ามาสนัับสนุุนจริิงจัังจนวงการบัันเทิิงเขามีีศัักยภาพ
เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันในการต่่อรองกลัับไปที่่�รััฐได้้ นอกจากนี้้�ต่่าง
ประเทศ เขาสนัับสนุุนในด้้านอื่่�นๆ ด้้วย เช่่น การการัันตีีรอบ
ฉายหนััง เท่่ากัับเป็็นการเปิิดพื้้น
� ที่่�ให้้เขากล้้าลงทุุนสร้้าง ไม่่ใช่่
ฉายไปไม่่กี่่�วัันไม่่ทำำ�เงิินก็็โดนดีีดทิ้้�ง” คุุณโขมให้้ความเห็็น
“ผมมองว่่าศิิลปะบัันเทิิงคืืออาวุุธเชิิงวััฒนธรรมที่่�ตีีแผ่่ออกไป
ได้้ มัันมีีมานานแล้้ว แต่่มัันกระท่่อนกระแท่่นและมีีคนที่่�อยู่่�
รอดได้้เพีียงหยิิบมืือ ไม่่ใช่่ตลาดที่่�เดิินเป็็นกองทััพไปด้้วยกััน
มัันจะน่่าภููมิิใจมาก ถ้้าพููดได้้ว่่าคอนเทนต์์ไทยทุุกอย่่างคืือ
Soft Power คืือน่่าสนใจไปหมด ผมว่่าสิ่่�งนี้้�เราควรร่่วมมืือ
ร่่วมทุุนกััน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน บางอย่่างก็็อาจจะต้้องลง
รายละเอีียด เช่่น สวััสดิิภาพของคนทำำ�งาน ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
เรื่่�องการเซ็็นเซอร์์โดยคนกลุ่่�มเดีียว ท้้ายสุุดแล้้วก็็คืือเราต้้อง
เป็็นมนุุษย์์ที่่�มองแบบมนุุษย์์ด้้วยกััน เพราะศิิลปะจะงอกงาม
จากความเป็็นมนุุษย์์นี้้�เอง”
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DITP บุกตลาดโลก ‘จุรินทร์’ จัดงาน

MOVE
2022
ดัน Soft Power ไทย เป็นฮับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
ของเอเชีย คาดสร้างรายกว่า 500 ล้านบาท
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นายจุุ ริิ น ทร์์ ลัั ก ษณวิิ ศิิ ษ ฏ์์ รองนายกรัั ฐ มนตรีี แ ละรัั ฐ มนตรีี ว่่ า การ
กระทรวงพาณิิชย์์ พร้้อมด้้วยนายภููสิิต รััตนกุุล เสรีีเริิงฤทธิ์์� อธิิบายกรม
ส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ได้้ร่่วมกัน
ั เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดโครงการ
Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 หรืือ มููฟ (MOVE) เมื่่�อ
วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2565 ที่่�ผ่่านมานี้้� โดยเป็็นโครงการเจรจาการค้้าระหว่่าง
ผู้้ป
� ระกอบธุุรกิจดิ
ิ จิิ ทั
ิ ลั คอนเทนต์์ของไทยกัับผู้้ป
� ระกอบการในต่่างประเทศ
จากหลากหลายประเทศผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์
โดยในงาน MOVE ปีีนี้้�ได้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�การส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการในกลุ่่�ม
ภาพยนตร์์ แ ละแอนิิ เ มชัั นบริิ ก ารเกี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ รููปแบบออนไลน์์ ซึ่่� ง มีี
กิิจกรรม 2 กิิจกรรมหลัักด้้วยกััน คืือ กิิจกรรมจัับคู่่�ธุุรกิิจออนไลน์์ระหว่่าง
ผู้้�ประกอบการของไทย 30 รายและต่่างประเทศที่่�เข้้ามาซื้้�อ 40-50 ราย
และกิิจกรรมพิิชชิ่่�ง (Pitching) ให้้ 5 บริิษััทของไทย นำำ�เสนอผลงานให้้
15 บริิ ษัั ท ต่่ า งประเทศ เพื่่� อซื้้� อ หรืือเจรจาต่่ อ ไปเพื่่� อทำำ�ตัั ว เลขให้้กัั บ
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ไทย กิิจกรรมเหล่่านี้้�คาดว่่าจะสามารถ

สร้้างมููลค่่าการค้้าแก่่อุต
ุ สาหกรรมภาพยนตร์์ได้้ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
นายจุุริน
ิ ทร์์กล่่าวถึึงเป้้าหมายที่่�จะนำำ�แนวคิิดซอฟต์์พาวเวอร์์เข้้ามาผสาน
กัับอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทยเพื่่�อสะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ความ
เป็็นไทยในเนื้้�อหาดิิจิิทััล ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพยนตร์์ ซีีรีีส์์ โทรทััศน์์ เกมส์์ หรืือ
อื่่�นๆ มากขึ้้�นในอนาคต เพื่่�อให้้นำำ�ไปสู่่�มููลค่่าทางเศรษฐกิิจ รวมไปถึึงการ
ได้้เผยแพร่่ศิิลปะวััฒนธรรม และวิิถีีชีีวิิตของความเป็็นไทยด้้วยเช่่นกััน
หมุุ ด หมายของการจัั ด งานและการร่่ วมมืือกัั บภาคเอกชนนั้้� น คืือการ
สร้้างประเทศไทยให้้เป็็นฮัับของอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของเอเชีีย
ในอนาคต โดยที่่�ผ่่านมา จากผลสำำ�รวจในปีี 2563 มููลค่่าอุุตสาหกรรม
ดิิจิิทััลคอนเทนต์์ของไทยมีีมููลค่่าสููงมากถึึง 200,000 ล้้านบาท โดย
เป็็นมููลค่่าที่่�เกิิดจากภาพยนตร์์กัับโทรทััศน์์รวมกััน 153,000 ล้้านบาท
ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจให้้ชมภาพยนตร์์ผ่่านออนไลน์์ถึึง 36,000 ล้้านบาท สะท้้อน
ให้้เห็็นว่่าอุุตสาหกรรมดิิจิิทััลคอนเทนต์์เป็็นแรงกระตุ้้�นสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
ขัับเคลื่่�อนจีีดีีพีีของประเทศ
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ภารกิจพิชิต

BCG

ตั้้�งแต่่ปีี 2562 กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ เริ่่มนำ
� ำ�
หลัักการพััฒนาตามแนวทาง BCG (BIO – CIRCULAR –
GREEN ECONOMY) หรืือ เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และเศรษฐกิิจสีีเขีียว มาใช้้ในการยกระดัับ
ผู้้�ประกอบการให้้มีกี ารสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� โดยมีีเป้้าประสงค์์
คืือ การส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการไทยใช้้ต้้นทุุนทั้้�งทาง
ชีีวภาพและวัั ฒ นธรรมต่่ อ ยอดธุุ ร กิิจแบบ “ทำำ�น้้ อ ย
ได้้ ม าก” และอยู่่�ได้้ อ ย่่ า ง “ยั่่� ง ยืื น ” ทั้้� ง ตัั วธุุ ร กิิจเอง
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม กล่่าวสั้้�นๆ ก็็คืือ การสร้้างมููลค่่า
ให้้ เ กิิดขึ้้� น ตลอดห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ทั้้� ง ผู้้�ผลิิต
แหล่่งวััตถุุดิิบ ผู้้�ซื้้�อ และโลกใบนี้้�
ในปีีนี้้�กรมได้้จััดทำำ�สื่่�อ VDO เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�ประกอบ
การสู่่�ระบบการค้้า ผ่่านการจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ในรููปแบบ VDO และ
Infographic เพื่่�อมุ่่�งเน้้นสร้้างความเข้้าใจด้้าน BCG และเผยแพร่่องค์์ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับโมเดลเศรษฐกิิจ BCG ด้้านการค้้าที่่�เป็็นรููปธรรม สร้้างการตระหนััก
รัับรู้้�กระตุ้้�นให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการปรัับตััวเพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืน ในชื่่�อ คู่่�มืือ BCG ฉบัับผู้้�ประกอบการ (BCG
Journey) รวมถึึง Checklist ที่่�สามารถตรวจสอบได้้ง่่ายๆ ว่่าเราเข้้าข่่ายเป็็น
ผู้้�ประกอบการ BCG หรืือยััง

สามารถรัับชมได้้ที่่� Youtube: DITP Design Channel
หรืือ www.valuecreation.ditp.go.th
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หนัังสืือน่่าอ่่าน รู้้�กลยุุทธ์์พร้้อมปรัับแนวคิิด
ให้้แข็็งแกร่่งอย่่างแบรนด์์ระดัับโลก

พอดแคสต์์ดััง อััปเดตเทรนด์์และเทคโนโลยีี
จากอิินฟลููเอนเซอร์์ยุุคใหม่่ไฟแรง

เว็็บไซต์์เด่่น คลัังความรู้้�ที่่�จะช่่วยต่่อยอดแนวคิิด
และพััฒนาแบรนด์์ให้้ยั่่�งยืืน

Stay Eager to Learn!
BOOK

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

หนัังสืือที่่�จะพาไปสำำ�รวจกลยุุทธ์์เบื้้�องหลัังของบริิษััท
เทคโนโลยีีนวััตกรรมแห่่งศตวรรษที่่� 21 ที่่�เปลี่่�ยนโฉม
การค้้าปลีีกไปตลอดกาลผ่่านมุุมมองผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การตลาดชั้้�นนำำ� โดยเจาะลึึกบทบาทของ Amazon
ในฐานะผู้้�พลิิกวงการโลกธุุรกิิจ อธิิบายสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้
Amazon ผลัักดัันวงการค้้าปลีีก จนเกิิดการพััฒนาด้้าน
ต่่างๆ ด้้วยเทคโนโลยีี รวมไปถึึงการวิิเคราะห์์ผลกระทบ
จากกลยุุทธ์์ที่่� Amazon ผสานร้้านค้้าปลีีกออนไลน์์กัับ
หน้้าร้้านให้้เป็็นหนึ่่�งเดีียว มอบคำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�ค้้าปลีีกที่่�
ต้้องการปรัั บ เปลี่่� ย นพื้้� น ที่่� ห น้้าร้้านให้้เน้้นการเพิ่่� ม
ประสบการณ์์แปลกใหม่่และการให้้บริิการสุุดประทัับใจ

E-LEARNING

https://valuecreation.ditp.go.th

Value Creation

เว็็บไซต์์ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ขึ้้น
� โดยสำำ�นักั ส่่งเสริิมนวััตกรรมและสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มเพื่่�อการค้้าเพื่่อรว
� บรวมข้้อมููลและกิิจกรรมต่่างๆ กิิจกรรม
ที่่�รวบรวมมาจะเน้้นในด้้านการออกแบบ การสร้้างแบรนด์์ และ
นวััตกรรม โดยเจาะลึึกไปในส่่วนของการสร้้างภาพลัักษณ์์ให้้
แข็็งแรง และมีีเอกลัักษณ์์ของประเทศไทย โดยสามารถสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีคุุณภาพ มีีมาตรฐาน รวมไปถึึงคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
ทางสิ่่�งแวดล้้อม และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสังั คม สอดคล้้องไป
กัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงของการค้้าโลก เพื่่�อพััฒนาสิินค้้า
บริิการ และผู้้�ประกอบการของไทยให้้สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
แข่่งขัันในเชิิงคุุณภาพ ความคิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
และความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้าระหว่่างประเทศ
valuecreation.ditp.go.th
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คลัังความรู้้�และข้้อมููลสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่

PODCASTS

This Girl Talks Money

พอดแคสต์์ โดย Ellie Austin-Williams

No Filter: The Inside Story of Instagram
โนฟิิลเตอร์์ ไม่่มีีใครเหมืือนอิินสตาแกรม
โดย Sarah Frier

โนฟิิ ล เตอร์์ ไม่่ มีี ใ ครเหมืื อ นอิิ น สตาแกรม โดย ซาราห์์ ฟรายเออร์์ จะเผยให้้ ท ราบว่่ า
อิินสตาแกรมมีีที่่�มาที่่�ไปอย่่างไรจนได้้ก้้าวขึ้้�นมาเป็็นแอปที่่�ร้้อนแรงที่่�สุุดแห่่งยุุค ด้้วยการ
สััมภาษณ์์แบบคลุุกวงในใกล้้ชิิด เพื่่�อถ่่ายทอดมุุมมองหลัังฉากตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้น ยุุครุ่่�งเรืือง
ไปจนถึึงการเข้้ า ซื้้�อกิิ จ การครั้้�งสำำ�คัั ญ ของเฟซบุ๊๊�ก ในขณะที่่�พยายามรัั ก ษาคุุ ณ ค่่ า แบบ
เรีี ย บง่่ า ยแต่่ ง ดงามเอาไว้้ พร้้ อ มทั้้�งพาไปสำำ�รวจว่่ า อิิ น สตาแกรมทำำ�อย่่ า งไรจึึงสร้้ า ง
แรงกระเพื่่�อมแก่่ โ ลกในหลายมิิ ติิ ทั้้�งโมเดลการตลาดรูู ป แบบใหม่่ ที่่� ขายไลฟ์์ ส ไตล์์ แ ห่่ ง
ความปรารถนาผ่่าน ‘อิินฟลููเอนเซอร์์’ อิิทธิิพลของคนดัังที่่�สร้้างกระแสต่่อวััฒนธรรมป็็อป
ได้้ง่่ายขึ้้�น

Instagram: thisgirltalksmoney
Website: thisgirltalksmoney.com
Ellie Austin-Williams เป็็นคอนเทนต์์ครีีเอเตอร์์ และโค้้ช
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ า นการเงิิ น ที่่�มีี เ ป้้ า หมายจะช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�หญิิ ง
ยุุคมิิลเลนเนีียลให้้รู้้�สึึกมั่่�นใจที่่�จะใช้้เงิิน และสามารถจัับจ่่าย
ในงบที่่�ตั้้�งไว้้ โดยพอดแคสต์์นี้้�จะพููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนเกี่่�ยว
กัับปััญหาว่่าด้้วยการเงิินในชีีวิิตจริิงที่่�ไม่่มีีใครกล้้าพููด เช่่น
‘เงิินเป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างหรืือทำำ�ลายความสััมพัันธ์์กัันแน่่?’ ‘มููลค่่า
ของเงิินที่่�ได้้มาทำำ�ให้้ทััศนคติิของเราเปลี่่�ยนไปหรืือไม่่’

BOOKS

Make Me Smart

พอดแคสต์์ โดย Kimberly Adams
และ Kai Ryssdal
Youtube, Spotify: Make Me Smart
พอดแคสต์์ที่่�จะเจาะลึึกเรื่่�องราวและความเป็็นไปในวงการ
เทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ และสัังคมว่่าด้้วยวััฒนธรรม โดยรายการ
จะจััดขึ้้�นในทุุกๆ วัันอัังคาร รููปแบบรายการของ Make Me
Smart นั้้�นจะชวนแขกรัับเชิิญเข้้ามาพููดคุุยเชิิงลึึกในประเด็็นใด
ประเด็็นหนึ่่�งด้้วยบรรยากาศแบบสบายๆ

Experience Marketing

ซื้้�อใจลููกค้้าได้้อยู่่�หมััดด้้วยการตลาดสร้้างประสบการณ์์
โดย ณััฐพััชญ์์ วงษ์์เหรีียญทอง

The FYI – For Your Innovation

ในยุุคสมััยที่่�โลกล้้นทะลัักด้้วยการเกิิดใหม่่ของเทคโนโลยีีที่่�นำำ�ไปสู่่�การตลาดยุุคใหม่่อย่่าง
Data Driven Marketing, Predictive Marketing, Agile Marketing หนัังสืือเล่่มนี้้�จะช่่วย
หาคำำ�ตอบว่่าทำำ�ไมศาสตร์์และศิิลป์์ที่่�ทำำ�ให้้สิินค้้าและบริิการโดนใจลููกค้้า โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
พึ่่�งราคา หรืือเป็็นสิินค้้าที่่�ดีีที่่�สุุดในตลาดถึึงเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีกว่่า รวมไปถึึงทำำ�ความเข้้าใจ
ว่่าทำำ�ไมธุุรกิิจจึึงควร “มอบประสบการณ์์” ให้้กัับผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้เขาจดจำำ� ประทัับใจ และ
พึึงพอใจจนอยากจะเป็็นลููกค้้าของธุุรกิิจ และทำำ�ความเข้้าใจว่่ามีีเครื่่�องมืือใดบ้้างที่่�นัักการ
ตลาดสามารถใช้้เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ และประสบการณ์์ลููกค้้าแบบไหน ที่่�จะเป็็นกลไกให้้
ธุุรกิิจประสบความสำำ�เร็็จ

Spotify, Apple: FYI - For Your Innovation
The FYI เป็็นพอดแคสต์์ที่่�จะพููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนเชิิงวิิชาการ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นบนโลก โดยเป็็นการพููด
คุุยกัันผ่่านงานวิิจััย ข่่าวสาร ความขััดแย้้ง และความก้้าวหน้้า
ในวงการเทคโนโลยีี โดยในทุุกๆ ตอนจะมีีการเชิิญแขกรัับเชิิญ
มาพููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจในนวััตกรรม
ยุุ ค ใหม่่ ใ นหลากหลายมุุ ม มองที่่�แปลกใหม่่ เ พื่่�อนำำ�ไปสู่่�
พััฒนาการและความเปลี่่�ยนแปลง
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