โปแลนด์ : ผู้ผลิต Video Game หน้ าใหม่ ไฟแรง
อุตสาหกรรม Video Game ของโปแลนด์เริ่ มต้นมากว่า 2 ทศวรรษ ซึ่ งในระยะแรก ระบบการควบคุ ม
เรื่ องทรัพย์สินทางปั ญญายังไม่เข้มงวด รู ปแบบธุ รกิจจึงเน้นที่จะนา Video Game จากต่างประเทศที่เป็ นที่นิยมใน
ท้องตลาดมา Copy และจาหน่ ายแบบใต้ดิน อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมดังกล่าวมีพฒั นาการที่เปลี่ ยนแปลงไปมาก
โดยมีผผู ้ ลิต Video Game ในรู ปแบบของตนเองที่มีความสามารถหลายราย และปั จจุบนั ตลาด Video Game ใน
ประเทศอยูท่ ี่ปีละ 280 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 9,800 ล้านบาทโดยมีกลุ่มลูกค้าราว 13 ล้านคน ซึ่ งใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รองจากรัสเซี ย และใหญ่เป็ นอันดับ 23 ของโลก

ผูผ้ ลิ ต Video Game ชั้นนาของโปแลนด์ในปั จจุบนั มีหลายราย เช่ น บริ ษทั CD Projekt RED ซึ่ งเริ่ มต้น
ธุ รกิ จเมื่อปี 2537 และใช้เวลากว่า 5 ปี และเงินราว 200 ล้านบาทในการพัฒนา The Witcher ซึ่ งเป็ น Series Video
Game ที่ สามารถจาหน่ ายได้รวมกว่า 5 ล้านชุ ด รวมถึ งบริ ษ ทั Techland ซึ่ งเริ่ มจากการผลิ ต Video Game ที่ ไม่
ซับ ซ้อนมากและ Software เพื่ อการศึ ก ษาเมื่ อปี 2534 บริ ษ ทั ฯ มี ผ ลงานที่ ได้รับ ความนิ ย ม เช่ น Call of Juarez
(ยอดจาหน่าย 1 ล้านชุด) และ Dying Light (ยอดจาหน่าย 3 ล้านชุด) และติดอันดับ Video Game ขายดีในสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยัง มี บ ริ ษั ท CI Games ซึ่ งก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี 2545 โดยมี ผ ลงานสร้ า งชื่ อ คื อ Sniper : Ghost Warrior
(ยอดจาหน่าย 5.5 ล้านชุ ด) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ลงทุน 420 ล้านบาท เพื่อร่ วมผลิตผลงาน Lords of the Fallen กับ
Deck 13 ผูผ้ ลิตสัญชาติเยอรมนี โดยผลงานดังกล่าวมียอดจาหน่ ายกว่า 1 ล้านชุ ด และได้รับรางวัล Game of the
Year จากทั้ง 2 ประเทศ
ความเห็น/ข้อสังเกต
อุตสาหกรรม Video Game ของโปแลนด์มีพฒั นาการทั้งการเติบโตของตลาดและการสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ได้รับการตอบรับที่ ดีจากผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ชั้นนาของโปแลนด์ยงั ได้มีความ
ร่ วมมือกับต่างชาติ เช่ น Techland ได้ไปเปิ ดสาขาที่แคนาดาเพื่อผลิ ตผลงานใหม่ๆ และ CI Games ได้มีการร่ วม
ทุ นการผลิ ตกับ เยอรมนี เป็ นต้น ส่ งผลให้ธุรกิ จมี ก ารขยายตัวเพิ่ มขึ้ น ทั้งนี้ รู ป แบบความร่ วมมื อดังกล่ าวเป็ น
โอกาสสาหรับอุตสาหกรรม Content ของไทยซึ่ งมีฝีมือและทักษะที่เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่จะร่ วมมือ
กับฝ่ ายโปแลนด์เช่นกัน
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