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เกี่ยวกับ CEA

   ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA มีบทบาทส�าคัญในการเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ น�าไปสู่การผลักดันให้เกิด 
นโยบายด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ 
การจัดท�าฐานข้อมูลและงานวิจัย ตลอดจนการร่วมจัดท�าโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
    CEA ยังเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดและเติบโตด้วยการ 
จัดหาทรัพยากรความรู้และโอกาสในการพัฒนานักสร้างสรรค์ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค 
พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาค 
การผลิตจริงเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในระดับสากล 
     นอกจากนี ้CEA ยงัส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจถงึความส�าคญัของความคดิสร้างสรรค์
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนและน�าไปสู่การบริโภคและการ 
ลงทนุด้านความคิดสร้างสรรค์ต่อไป
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คณะผู้จัดท�ำ

ท่ีปรึกษา อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

กองบรรณาธิการ มนฑิณี ยงวิกุล
ศิริอร หริ่มปราณี
พัณณิตา มิตรภักดี
สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
วรณัณ รุจิรัตน์
นุชนันท์ สวรรค์พิทักษ์

พจน์ องค์ทวีเกียรติ

สิริธารินทร์ เจริญศิริ

บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จ�ากัด

CEA
Creative Economy Agency 
(Public Organization)
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
อาคารไปรษณีย์กลาง 
1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 105 7400 
โทรสาร  02 105 7450

ออกแบบ

แปล

โรงพิมพ์

จัดท�าโดย
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Volume

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์กับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมไทย 01
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กำรพัฒนำอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์กับ
อุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรม 
กรณีศึกษำต้นแบบท่ีดี

กรณีศึกษำในประเทศสหรำชอำณำจักร

กรณีศึกษำในประเทศญี่ปุ่น

สรุปปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรสนับสนุน
เชิงนโยบำยกำรด�ำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ

กรณีศึกษำต้นแบบที่ดีในประเทศไทย
แนวทำงกำรพัฒนำ ปัญหำ และ
ควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
กรณีศึกษำ: แม่ฑีตำ และ กรกต

สรุปปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ในสำขำงำนฝีมือและ
หัตถกรรมของประเทศไทย

สถำนกำรณ์ของกลุ่มผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์
สำขำงำนฝีมือและหัตถกรรม

ทัศนคติและแนวโน้มของงำนฝีมือและ
หัตถกรรมของไทยในอนำคต

สำรบัญ
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คณุค่าของงานหตัถกรรมนัน้ ได้รบัการยอมรบัในฐานะรากฐานของวฒันธรรม
การผลิตของสังคม ช่างฝีมือ ได้รับการยกย่องในฐานะผู ้สืบทอดและ 
ผู้สร้างสรรค์ และผลงานหัตถกรรม คือ ผลลัพธ์แห่งความอุตสาหะ และ 
การผสมผสานของความสมบูรณ์และแร้นแค้นจากท้องถิ่น
 
การรังสรรค์งานหัตถกรรม จึงเป็นการแสดงออกทั้งวัฒนธรรม ความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ แต่ในอีกมิติหนึ่ง งานหัตถกรรม ได้สร้างห่วงโซ่การผลิต 
ทีเ่ชือ่มโยงจากชมุชนการผลติเลก็ๆ สู่การส่งออกทีเ่ป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ในหลายประเทศ ถึงแม้ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Mass Production 
และเทคโนโลยีใหม่ได้เข้ามาบดบังการผลิตของงานหัตถกรรม จนท�าให้ภาค
การผลิตงานหัตถกรรมลดลงอย่างน่าใจหาย แต่บางประเทศกลับสามารถ
รักษางานหัตถกรรมให้มีความน่าสนใจ และเป็นเรื่องของคุณค่าทางสังคมได้

งานหตัถกรรมไทยได้คงอยูแ่ละแปรเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
การผลติของประเทศ จากงานครัวเรือนสู่ระดับอุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัเพ่ิมความ
หลากหลายของสาขาและความช�านาญ และเป็นส่วนส�าคัญในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่โดดเด่นอย่างมีศักยภาพ

ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเช่ือม่ันต่อการพัฒนา
บทบาทของหัตถอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งและเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิและคณุค่าทางสังคม โดยถ่ายทอดผ่าน CEA OUTLOOK ฉบบันี ้เพือ่
เป็นกรณีศึกษาและพัฒนางานหัตถกรรมของไทย ให้ยังคงเป็นส่วนส�าคัญใน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป

                     อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล 
                                                                  ผูอ้�านวยการ

ค�ำน�ำ
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	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	นานาประเทศทั่วโลก	ต่างประสบปัญหา

ของภาวะเศรษฐกิจซบเซา	การแข่งขนัในภาคการผลิตทีรุ่นแรง	จากการ

มีผู้เล่นรุ่นใหญ่อย่างจีนเข้ามาตีตลาดสินค้าในระบบเศรษฐกิจของโลก	

รวมถึงปัจจัยการผลิตที่มาจากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและ

แรงงานต้นทุนต�่าเริ่มจะขาดแคลนจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคปัจจุบัน	 

Crafts
การพัฒนาอุตสาหกรรม

งานฝีมอืและ

หตัถกรรมไทย

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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 การอิงอยู ่กับระบบเศรษฐกิจแบบเดิมจึงเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการพัฒนา 
หลายประเทศเร่ิมปรับเปลี่ยนทิศทางไปอิงกับระบบเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการใช้ต้นทุนจากองค์ความรู ้เดิมร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดและ 
เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเดิมท่ีมีอยู่ น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจ�านวนมหาศาล

 การท่ีประเทศไทยมุง่หน้าสู่การพฒันาระบบเศรษฐกจิไปสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยงัถอืเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศยัจดุแขง็ของประเทศ ซึง่เป็นการแปลงความ
ได้เปรียบเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) ในแง่ของความหลากหลาย 
เชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้กลายเป็นความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยปัจจุบันประเทศไทยก�าหนด
ขอบเขตกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ออกเป็น 12 กลุม่ ได้แก่ หตัถกรรม ศลิปะการ
แสดง ทศันศลิป์ ภาพยนตร์ การพมิพ์ ธรุกจิกระจายเสยีง ดนตร ีการออกแบบ แฟช่ัน 
ธรุกจิการให้บรกิารด้านสถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟท์แวร์

 CREATIVE
ECONOMY

INDUSTRIES
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งานฝมือและ
หัตถกรรม

แฟชั่น

การพ�มพ

ซอฟตแวร

ดนตร�

ภาพยนตร
และว�ดิทัศน

การออกแบบ

ศิลปะการแสดง

การกระจายเส�ยง

การโฆษณาสถาป�ตยกรรม

ทัศนศิลป

 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 12 กลุ่มน้ี ได้ถูกบรรจุให้เป็นหน่ึงใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายของโมเดลการพฒันาใหม่ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วย 
เศรษฐกิจกระแสใหม่ 
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                  ของการจ้างงานในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ทัง้หมดคือ กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมสูงถงึ

1/3
323,276

คนจากไตรมาส 1 ของป ี2559
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1  ฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ สศช. เรียกดู 
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558 โดย ส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ (สสว.) และ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

2  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับศูนย์บริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร ์  คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท�าข้อมูลแรงงาน
สร้างสรรค์ภายใต้ “โครงการจัดท�าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

CEA OUTLOOK 17

 ด้วยบริบทของการพัฒนาในปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพสูง
กลุม่หนึง่ของประเทศไทยทีน่่าจบัตามอง คอื กลุ่มอตุสาหกรรมงานฝีมอืและหตัถกรรม 
(Crafts) โดยพิจารณาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ 8.7 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.7 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) และมูลค่าการส่งออก 5.8 หมื่นล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด) ในปี 25571  รวมถึงตัวเลขการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในกลุ่มงานฝีมือและ
หตัถกรรมมกีารจ้างงานสงูถงึ 323,276 คน หรอืประมาณการเป็น 1 ใน 3 ของการจ้าง
งานในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท้ังหมด จากข้อมลูของส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิไตรมาส 1 
ปี 25592 นอกจากนี้อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมไทยซึง่เป็นทกัษะ และองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการสัง่สมและสบืทอดกนัมาจาก
รุ่นสู่รุ่น มีความเกี่ยวพันกับวิถีการด�าเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น
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 อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิสร้างสรรค์ถือว่า ไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรบัประวตัศิาสตร์
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ หากแต่ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายและแนวทาง 
การพฒันาในเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงัและชดัเจน ดงันัน้ การศกึษาและทบทวนแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์จากประเทศอืน่ๆ จงึเป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะท�าให้เข้าใจ
แนวคดิในการพฒันาและขับเคล่ือนระบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ตลอดจนนโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริม ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตามจุดแข็งและต้นทุนทาง
เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของประเทศนัน้ๆ โดยการศกึษาจากกรณตีวัอย่าง
ในต่างประเทศท่ีมคีวามโดดเด่นในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกดิ
การเรยีนรู้และตระหนกัถงึความเป็นไปได้ในการพัฒนาของประเทศไทย รวมทัง้
ข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบาย ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาส และลดทอนอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไป รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการงานฝีมือและหัตถกรรม
ทีม่ศีกัยภาพในประเทศ ยังถือเป็นแนวทางส�าหรบัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ทีต้่องการ
จะพัฒนาธุรกิจในกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมต่อไป 
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 ส�าหรับประเทศกรณีศกึษาที่ดี (Best Practice) ในต่างประเทศ ประเทศที่
มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) อย่างชัดเจนและเหมาะสม คือ  
สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น 

กรณีศึกษำต้นแบบกำรพัฒนำอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมท่ีดีในต่ำงประเทศ

      การเติบโตและการพัฒนาของงานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ถือว่าเป็น
อตุสาหกรรมหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
วัฒนธรรมอย่างมีนัยยะส�าคัญ เนื่องจากงานฝีมือและหัตถกรรมถือว่าเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งและเช่ือมโยงกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
อ่ืนๆ ถงึแม้ว่า ถ้าดจูากตัวเลขและมลูค่าของอตุสาหกรรมงานฝีมอื ถอืว่ามีสดัส่วน
ทางเศรษฐกิจที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีแนวโน้มที่มูลค่า
รวมและจ�านวนแรงงานฝีมือจะลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงของ 
รปูแบบการด�าเนนิชวีติประจ�าวัน และการเข้ามาของสนิค้าไลฟ์สไตล์ทีม่รีาคาถกู
จากต่างชาติ 

 แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์กับอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรม

ควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรม ในฐำนะอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์

CEA OUTLOOK
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 อย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น ก็ได้น�าเสนอถงึประเด็น
ส�าคัญว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมืออย่างต่อเนื่องจะช่วยในการต่อยอด
และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยจะช่วยในการพัฒนาความรู้ 
(Know-how) ทักษะฝีมือ (Skills) และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
และสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างการมส่ีวนร่วมของคนในสังคม จาก
การน�าภูมิปัญญาหรือความหลากหลายที่มีอยู่ของประเทศ (Cultural assets) 
มาต่อยอด นอกจากนี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมือยังช่วยให้การสืบสาน
ทางวฒันธรรมเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมปีระสทิธภิาพในระยะยาว ดังนัน้ ผลลพัธ์
ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือ 
อาจจะไม่ได้น�ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่เป็นผลกระทบที่ส่ง
ผลไปยงักลุ่มอตุสาหกรรมอืน่ และการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชนและ
สังคมในภาพรวมของประเทศนั้นเอง

CEA OUTLOOK
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 งานฝีมอืและหตัถกรรมของสหราชอาณาจกัรทีม่คีวามโดดเด่นจะเป็นกลุม่ของ
งานฝีมอืแบบร่วมสมยัหรอืงานฝีมอืประยกุต์ (Contemporary Craft) ซึง่ช่างฝีมอื 
(Craft Maker) จะเป็นผู้ทีน่�าทกัษะหรอืความช�านาญต่างๆ (Skillset) ผสมผสาน
เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาสร้าง 
เป็นช้ินงาน/ผลติภณัฑ์ทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่และมคีวามโดดเด่นด้วยรปูทรง 
ความสวยงามและฟังก์ช่ันในการใช้งานตรงต่อความต้องการผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 
โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากงานฝีมอืแบบองักฤษ

 กรณีศึกษำในประเทศสหรำชอำณำจักร 
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 ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์รฐับาลองักฤษได้มอบหมายให้ กระทรวง
ดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อ และการกีฬาของอังกฤษ (Department for Digital,  
Culture, Media and Sport : DCMS) เป็นหน่วยงานเชงิยุทธศาสตร์ทีส่�าคัญ 
ในการก�ากับดูแลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสนบัสนนุการส่งออก ซึง่บทบาทส�าคญัของ DCMS ใน 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม คือการรักษาและส่งเสริม
วฒันธรรม ประเพณีทีเ่ป็นมรดกของประเทศ เพ่ือเป็นฐานหรอืเครือ่งมอืหนึง่ในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
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หน่วยงำนท่ีเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
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 ส�าหรับหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในกลุม่งานฝีมอืและหตัถกรรม (Crafts) โดยตรง คอื Crafts 
Council ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศ (National development 
agency) ท่ีด�าเนินงานและสนับสนุนอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรมแบบร่วมสมัย (Contemporary Craft) และมีเป้าหมาย 
อยู่ที่การท�าให้สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและ 
ผลติงานฝีมอืและหัตถกรรมร่วมสมยัของโลก โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งใน
เรื่องของการด�าเนินธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นต่างๆ รวมถึง
การสร้างมาตรฐานและคุณภาพของงานฝีมือร่วมสมัยของสหราช
อาณาจักรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Photo: Crafts Council
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แนวทำงในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของประเทศ

 ส�าหรบันโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์หลกัทีร่ฐับาลใช้ในการขบัเคลือ่นคอื นโยบาย 
CREATIVE UK STRATEGY ซึง่มกีารประกาศใช้ในปี2557 โดยมวีสิยัทศัน์ของการพฒันา 
ไปสูปี่ 2563  โดยเน้นการด�าเนนิงานอย่างบรูณาการระหว่างกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ของสหราชอาณาจกัรร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มี 
การปรับปรุงยุทธศาสตร์หลักให้มีความทันสมัยและสอดรับกับบริบทและสถานการณ ์
ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใช้ชือ่ว่า CREATE TOGETHER 
STRATEGY ซึง่มปีระเดน็ส�าคญัในการพฒันา 8 ด้าน ได้แก่

• DIGITAL INFRASTRUCTURE 

โครงสร้างพื้นฐานแบบดิจิตอล ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุ
สมผล เพือ่สร้างช่องทางการเชือ่มต่อทีง่่าย
ต่อการด�าเนนิธุรกจิและเปิดตลาดธรุกจิให้
กว้างขึ้น

 • DIVERSITY 

พัฒนาความหลากหลายในกลุ่มแรงงาน
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

• EDUCATION AND SKILLS 
การพัฒนาทางด้านการศึกษาและทักษะ
ฝีมือ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
รวมถึงกระตุ ้นเด็กรุ ่นใหม่ในระบบการ
ศึกษาให้มีความสนใจและเห็นความ
ส�าคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

• FINANCE FOR GROWTH

เงนิทุนส�าหรับการเตบิโต เพือ่สนบัสนนุให้ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดเล็ก
สามารถเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนที่
จ�าเป็นต่อการเติบโต

   A
CREATIVE
  INDUSTRIES
COUNCIL STRATEGY
  FOR 
CROSS
 INDUSTRY
COLLABORATION

•  INTELLECTUAL PROPERTY 

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการ
อบรมเพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

• INTERNATIONAL 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค  ์
สู่สากล โดยภาครัฐมีเป้าหมายในการ
สนับสนุนให้ธุรกิจในทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเติบโตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็น
ภาพลกัษณ์ของการสือ่สารในความหมาย
ของ “Brand Britain”

• REGIONS & CLUSTERS

ภูมิภาคและกลุ่ม โดยการวางนโยบายให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาในทุก
พ้ืนท่ีและทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่ม 
เมือง ท้องถิ่นและภูมิภาค

 • REGULATIONS  
กฎระเบียบและข้อบังคับ การควบคุม 
ที่ ม่ันคง หนักแน่น แต ่ก็มี อิสระและ 
ไม่แทรกแซงการด�าเนินธุรกิจ (Self- 
Regulat ion) เ พ่ือการสร ้างสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและด�าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงคุ ้มครองสิทธิประโยชน  ์
ของผู้บริโภค 
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 กล่าวโดยสรุป รัฐบาลสหราชอาณาจักรถือว่ามีการวางยุทธศาสตร์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทุกระดับและภาคส่วนของการพัฒนา รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ทั้งในแง่ของการสนับสนุนทางด้านการเงิน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การออกมาตรการและกฏระเบียบข้อบังคับที่เอื้่อต่อการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ยังมีการพัฒนา
อย่างเป็นพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอีกด้วย 

 นอกจากนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรวม รัฐบาลสหราช
อาณาจกัรยงัมแีผนยทุธศาสตร์รายอตุสาหกรรม โดยแผนส�าหรบัอุตสาหกรรมงานฝีมอื 
คือ CRAFT BLUEPRINT ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงาน สมาคมและบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรมงานฝีมือ เพือ่พัฒนา
และสนับสนุนแรงงานในอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นส�าคัญในการพัฒนาทั้งหมด  
9 ประเด็น ได้แก่ 

The Craft Blueprint 
A workforce development plan  
for craft in the UK 
June 2009

การจัดการและความเป็นผู้น�า 
Management and leadership

การเริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
Entry points into the creative and cultural industries

ความหลากหลายของแรงงาน
Diversity of the workforce 

เส้นทางความก้าวหน้าและข้อมูลของสายอาชีพ
Progression routes & careers information, advice & guidance

 

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง  
Continuing professional development

การสนับสนุนทางธุรกิจ 
Business support

บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในโรงเรียน
The role of creativity and culture in schools

การจัดเตรยีมองค์ความรูข้องอตุสาหกรรมทีเ่ข้มแขง็ 
The provision of robust industry intelligence

 การปฏิรูปการตรวจสอบคุณภาพงานฝีมือ
Qualifications reform
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 อย่างไรก็ตาม การวางแนวทางและการก�าหนดทิศทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในปัจจุบันยังถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ที่มาพร้อมกับการตื่นตัวจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ท�าให้วัฒนธรรมการ 
ผลิตงานฝีมือแบบเดิม ต้องถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการ 
ของผู้บริโภค รวมไปถึงการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของกระแสต่างๆ ที่ส่งผล 
ต่อทัศนคติและใช้ชีวิตของผู้คน ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว 
และปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
เพื่อรองรับต่อโอกาสในการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากการพัฒนา
แรงงานฝีมือให้ตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต การพัฒนาทาง 
ด้านการตลาดยังถือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่ภาครัฐสามารถด�าเนินการ เพ่ือให้ 
ภาคธุรกิจและผู้บริโภคได้มีโอกาสพบเจอกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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HIGHLIGHT PROJECT: 
HOTHOUSE PROGRAMME

 แผนปฏิบัติการหนึ่งที่น่าสนใจที่ด�าเนินการโดย Crafts Council คือ โครงการ
ส�าหรบัสนบัสนนุและส่งเสรมิกลุม่ Makers หน้าใหม่ทีม่คีวามสามารถและสนใจจะ
เริ่มต้นท�าธุรกิจ หรือ HOTHOUSE Programme ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2554 และปัจจุบัน
มี Makers ที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 คน โดยโครงการ
ดังกล่าวจะเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง Crafts Council และพันธมิตรที่ส�าคัญ 
เช่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายของช่างฝีมือใน UK แกลลอรี่ สตูดิโอ ตลอดจนนัก
ธุรกิจในแวดวงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซ่ึงผู้ท่ีเข้าร่วมจะมีโอกาสใน
การเข้ารบัการอบรมแบบ 1 ต่อ 1 กบัพีเ่ลีย้งท่ีจะคอยให้ค�าปรกึษาตัง้แต่กระบวนการ
สร้างธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดอย่างครบถ้วน โดยโครงการจะใช้
เวลาประมาณ 6 เดอืน นอกจากน้ี ยังมกีารเชญิบคุคลภายนอกเข้ามาให้ความรู้และ
จัดท�า Workshop เพื่อพัฒนาทักษะของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ 
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กระบวนการให้ค�าปรึกษาภายใต้ HOTHOUSE PROGRAMME

ที่มา: Crafts Council และ
การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา

 โครงการ HOTHOUSE ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่จัดท�าขึ้นเพื่อรองรับต่อแนวทาง
การพัฒนาด้านบุคลากรของสหราชอาณาจักร โดยบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในงานฝีมือ จะท�าให้การเข้าถึงตลาดผู้บริโภคยุคใหม่เป็นไปได้ง่ายข้ึน และ
สามารถสร้างสรรค์งานฝีมือรูปแบบใหม่จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตรงกับ
ความต้องการของตลาด ท้ังยังช่วยสืบสานและยกระดับทักษะและความเช่ียวชาญใน
งานช่างแบบดั้งเดิม 
 อย่างไรกต็าม คณะท�างานได้ระบถุงึประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรคส�าคญัของอุตสาหกรรม
งานฝีมือ คือเรื่องของการให้คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือ ซ่ึงคนส่วน
ใหญ่มกัจะมองว่างานฝีมอื (Handicraft) เป็นงานทีท่�าขึน้ในครวัเรอืน (Homemade) 
มากกว่างานคุณภาพสูง ที่มีการผสมผสานระหว่างการออกแบบและประยุกต์เข้ากับ
ความต้องการของผู้บรโิภคในปัจจบุนั ซึง่ทศันคต ิ(Mindset) เหล่านี ้ท�าให้มมุมองของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการประเมนิราคาของผลติภณัฑ์จากงานฝีมอืมรีาคาน้อยกว่ามลูค่าของ
งานฝีมือที่ผู้ผลิตตั้งไว้ จากปัญหาดังกล่าว โครงการ HOTHOUSE จึงมีส่วนในการช่วย
ให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากการให้
ค�าปรึกษาและการอบรมเรื่องการประกอบธุรกิจ ท้ังน้ี Crafts Council ยังให้ความ
ส�าคญักับการพัฒนาบคุลากรทีเ่ป็นผู้ทีม่คีวามสามารถในการคดัสรรและรวบรวมงาน
ฝีมือ (Craft Curator) ซึ่งจะเป็นบุคคลที่สามารถประสานและแสดงให้เห็นถึงความ
ส�าคัญและคุณค่าที่แท้จริง จากความแตกต่างระหว่างงานฝีมือที่มีอยู่ในระบบ
อุตสาหกรรมทั่วไปกับงานฝีมือที่มีคุณภาพที่เกิดจากการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคในท้องตลาดอีกด้วย

Receiving personal mentoring Accessing Craft Council’s national network 

Building stronger networks Developing business skills 

Exploring to craft workshops

 MAKERS
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  กรณีศึกษำในประเทศญี่ปุ่น

 งานฝีมือของญี่ปุ ่นถือว่ามีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก 
กว่า 100 ปี โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จึงถือว่าเป็น
หนึง่ในอตุสาหกรรมท่ีสามารถน�าเสนอความเป็นญีปุ่่นได้อย่างชัดเจน โดยงาน
ฝีมือถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลัก คือ เครื่องปั้นดินเผา (Pottery) สิ่งทอ  
(Textiles) เครื่องแลค (Lacquerware) งานไม้ (Woodwork) เครื่องโลหะ 
(Metalwork) ตุ๊กตา (Dolls) กระดาษ (Paperwork) และประเภทอ่ืนๆ 
(Miscellaneous) ซึ่งในแต่ละประเภทเองก็จะถูกแบ่งย่อยออกไปอีกตาม
เทคนิคหรือกระบวนการเฉพาะตัวของงานนั้นๆ 

 หน่วยงำนท่ีเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

 หน่วยงานทีเ่ป็นกลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์หลัก คือ Ministry  
of Economics, Trade and Industry: METI ท�าหน้าที่ในการพัฒนา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ โดยสนบัสนุนการขยายกจิการของผูป้ระกอบ
การชาวญี่ปุ ่นไปยังต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทางด้านเงินทุน และมี  
Ministry of Education, Culture, Sports and Technology: MEXT  
ท�าหน้าที่พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 
ผูท้ีส่นใจศึกษาต่อในสาขาทีเ่กีย่วข้องของอตุสาหกรรรมสร้างสรรค์ในประเทศ 
รวมถึงการสนับสนุนโอกาสให้บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่ี 
อยากจะต่อยอดความรู้ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์กับ
บคุลากรทีม่คีวามสามารถจากประเทศอืน่ๆ ในระดบัโลก 
 ส�าหรบัหน่วยงานท่ีดูแลในเร่ืองของกลุม่อตุสาหกรรมงานฝีมอืโดยตรง คือ 
สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิม (Association for  
Promotion of Traditional Craft Industries: DENSAN) ท�าหน้าที่พัฒนา
และส่งเสริมงานฝีมือและหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้มีมาตรฐานและ
คณุภาพเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล พร้อมทัง้สนับสนนุในเรือ่งของการส่งออก
และการสร้างตลาดสินค้างานฝีมือทั้งในและต่างประเทศ 
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Photo: Erik Eastman/unsplash.com

 นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอื่นๆ ที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ Ministry of 
Foreign Affairs ท�าหน้าที่น�าเสนอวัฒนธรรมผ่านสถานทูตของญี่ปุ่น
ในต่างประเทศ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และการโฆษณาแบรนด์ และ 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ท�า
หน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง
ประเทศญี่ปุ่นภายใต้แคมเปญ “Visit Japan” ซึ่งในการด�าเนินงานของ
รัฐบาลที่จะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชนให้
สามารถพฒันาสินค้าให้มมีาตรฐานและสามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาดโลก 
ภายใต้การอ�านวยความสะดวกและการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ
พฒันาต่อยอดความคดิสร้างสรรค์ ทัง้นีย้งัเป็นการเชือ่มให้เป้าหมายของ
การขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิของภาคเอกชนและภาครฐัเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน
 จากโครงสร้างหน่วยงานท่ีมีส่วนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท้ังหมด จะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐในประเทศญีปุ่น่ให้ความ
ส�าคญัและสร้างความร่วมมอืกนั ในการขบัเคลือ่นนโยบายด้านเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ในภาพรวมได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวกเป็นวงกว้าง
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 นโยบายการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในประเทศญีปุ่น่คือ Cool Japan โดย
เกิดจากการที่รัฐบาลญี่ปุ ่นต้องการจะพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสามารถสะท้อนความเป็นญี่ปุ่น ก่อนจะส่งออกสินค้าและ
บริการเหล่านั้นไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่งคั่งของประเทศ (Increase  
National Wealth) โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นแบ่งออก
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การพฒันาสนิค้าและบรกิารทีส่ะท้อนความเป็นญีปุ่น่ และมศีกัยภาพในการส่งออก 
(Combining Japanese Content and Consumer Goods) 

2. กระตุน้กระแสญีปุ่น่นยิมในต่างประเทศ (Creating Japanese Boom Overseas) 
ด้วยการแพร่ภาพและน�าเสนอเนื้อหาความเป็นญี่ปุ ่นผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในความเป็นญี่ปุ่น (Japanese Awareness) ซึ่งหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาท�าหน้าที่ช่วยเหลือในการปรับรูปแบบการน�าเสนอ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ส่งออกให้เหมาะสมกับตลาด 

3. ขยายธุรกิจไปยังประเทศเป้าหมาย (Making Profits Locally) รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็น
ตวักลางในการอ�านวยความสะดวกและประสานความเชือ่มโยงในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่
สนบัสนุนความเชือ่มโยงระหว่างบริษทัในต่างประเทศกบัผูป้ระกอบการชาวญีปุ่น่ ตลอด
จนสร้างความรว่มมอืกบัร้านคา้ปลกีและผู้จดัจ�าหนา่ยสนิค้าในต่างประเทศเพือ่ช่วยใน
การกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4. การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายยังประเทศญี่ปุ่น (Consuming in Japan) 
ภายหลงัจากการเกดิกระแสญีปุ่่นนยิมและการกระจายสินค้าในต่างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะด�าเนินการส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นในรูป
แบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่น  

 แนวทำงในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของประเทศ
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ภาพรวมกระบวนการและแนวทางการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
ไปยังต่างประเทศภายใต้นโยบาย COOL JAPAN

ที่มา: Cool Japan Initiative 2014 นโยบายส�าหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขางานฝีมือและหัตถกรรมของญี่ปุ่น

Develop Cool Japan Japanese Cultural Export & Overseas Expansion

Ready to Export Business Create Japanese Boom Overseas Making Profits Locally Consuming in Japan

Content
• Game
• Cartoon Characters

• Information
• Music Programs 

• Stores
• Event & Live Concerts
• Dance Classes 

• Akihabara (for Gamers)

Fashion
• Fashion Apparel
• Beauty and Cosmetics

• Fashion Programs
• Dramas 

• Stores
• Fashion Shows

• Ginza (for Mature Ladies)
• Shibuya (for Teenagers)

Food
• Dine Out (Ramen & Sushi)
• Liquor & Beverages

• Cooking Programs
• Dramas 

• Stores & Restaurants
• Supermarkets &
  Convenient Stores

• Tsukiji (Sushi)
• Noda (Soy Sauce)

Lifestyle
• Home Appliances
• Interior Accessories 

• Variety Shows
• Dramas 

• Stores 
• Dealers 

• Kyoto
 (Luxury Seeking People)

Tourism
• Sightseeing Spots
• Inns & Hotels

• Tourism Programs
• Information Programs

• Travel Agencies
• Airlines

• Hokkaido (Ski)
• Okinawa (Diving) 
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 จากกรอบนโยบาย COOL JAPAN ดังกล่าว METI ได้เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ผ่านการด�าเนินงาน 
ภายใต้โครงการต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมือ 
แบบดั้งเดิม (DENSAN) ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลและน�านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือรับมือกับ 
ปัญหาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่มีราคาถูกจากต่างชาติ รวมถึงการลดลงอย่างรวดเร็ว
ของการใช้สินค้าจากงานฝีมือและหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของคนในประเทศ ทั้งนี้  
เพื่อให้สินค้าจากงานฝีมือท่ีอยู่ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของ DENSAN มี
มาตรฐานและคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รัฐบาลจึงได้ก�าหนดเกณฑ์การ 
คัดเลือกสินค้าขึ้นมา 5 ข้อ ดังนี้

 

      หากงานฝีมือใดมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ จะได้รับการรับรองจาก METI และ  
DENSAN ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้างานฝีมือแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่น และจะได้ 
รับสิทธิพิเศษจากทางหน่วยงานของภาครัฐในการสนับสนุนการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การตั้งขายในร้านค้าพิเศษของรัฐบาล รวมไปถึงสิทธิ
พิเศษในการส่งไปจัดแสดงตามงานที่ต่างประเทศ ซึ่งการตั้งข้อก�าหนดเหล่านี้ ยัง
ช่วยให้เกิดการสร้างมาตรฐาน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นที่ทั่วโลก
รู้จักและให้การยอมรับ โดยในปี 2561 สินค้าจากงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ได้รับการ
รับรองมีทั้งหมด 230 รายการ 

นโยบำยส�ำหรับกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
สำขำงำนฝีมือและหัตถกรรมของญี่ปุ่น

1. งานฝีมือต้องถูกใช้งานอย่างเป็นกิจวัตรในชีวิตประจ�าวัน

2. งานฝีมือต้องเคยถูกผลิตด้วยมือมาก่อน

3. กระบวนการการผลิตงานฝีมือต้องมีการใช้เทคนิคแบบ
   ดั้งเดิมที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี

4. วตัถดุบิหลกัในการผลติงานฝีมอืต้องไม่ถกูเปลีย่นแปลง
    มาเกินกว่า 100  ปี

5.  งานฝีมือนั้นต้องมีถิ่นก�าเนิดที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง
   ตามท่ีก�าหนดไว้
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 ที่มา: Association for Promotion of Traditional Craft Industries: DENSAN, 2018

Akasaka Oji Bldg.2F, 8-1-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.03-5785-1001    URL  http://kougeihin.jp/

Opening Hours : Daily 11:00am-7:00pm
Accessibility : “Aoyama 1-chome” subway station, Exit #A4,
 walk 5 minutes towards Akasaka Mitsuke
Telephone : 03-5785-1301

NIBUTANI-ATTUS
(WEAVING)

TSUGARU-NURI
(LACQUERWARE)

NAMBU-TEKKI 
(IRONWARE)

HIDEHIRA-NURI 
(LACQUERWARE)

NARUKO-
SHIKKI  

(LACQUERWARE)

O–BORI-SO–MA-YAKI  
(CERAMICS)

IWAYADO– -TANSU 
(FURNITURE)

AIZU-NURI
(LACQUERWARE)

KISO-SHIKKI
(LACQUERWARE)

KISHU–-SHIKKI
(LACQUERWARE)

RYU–KYU– -SHIKKI
(LACQUERWARE)

KISHU–-
HERAZAO

(FISHING ROD)

KAMAKURA-
BORI

(LACQUERWARE)

ODAWARA-
SHIKKI

(LACQUERWARE)

NAGISO-
ROKURO-ZAIKU

(WOODWORK)

AIZU-HONGO– -YAKI 
(CERAMICS)

KASAMA-YAKI  
(CERAMICS)

YU–KI-TSUMUGI  
(WEAVING)

KASUKABE-
KIRI-TANSU
(FURNITURE)

BO–SHU– -UCHIWA
(ROUND FAN)

HAKONE-
YOSEGI-ZAIKU

(MARQUETRY)

EDO-KIMEKOMI-
NINGYO–

(WOODEN DOLL)

IWATSUKI-
NINGYO–

(WOODEN DOLL)

SURUGA-
HINA-NINGYO–

(DOLL)

SURUGA-HINAGU
(WOODWORK)

SURUGA-
TAKESENSUJI-

ZAIKU
(BAMBOO

LATTICEWARE)

KATSUYAMA-
TAKE-ZAIKU

(BAMBOO CRAFT)

BEPPU-TAKE-ZAIKU
(BAMBOO CRAFT)

MIYAKONOJO– -
DAIKYU– 

(BOW)

ISESAKI-
KASURI

(WEAVING)

KIRYU–-ORI  
(WEAVING)

KAGA-
YU–ZEN
(DYEING)

KAGA-NUI
(EMBROIDERY)

USHIKUBI-
TSUMUGI
(WEAVING)

YUMIHAMA-
GASURI

(WEAVING)

KURUME-
GASURI

(WEAVING)

AWA-SHO–AI-
SHIJIRA-ORI 

(WEAVING)

HONBA-O–SHIMA-
TSUMUGI
(WEAVING)

YOMITANZAN-
HANAORI
(WEAVING)

KIJOKA-NO-
BASHO–FU
(WEAVING)CHIBANA-

HANAORI
(WEAVING)SHURI-ORI

(WEAVING)RYU–KYU– -KASURI 
(WEAVING)

YOMITANZAN-
MINSA–

(WEAVING)
RYU–KYU– -BINGATA

(DYEING)

KUMEJIMA-
TSUMUGI
(WEAVING)

MIYAKO-JO–FU
(WEAVING)

YAEYAMA-MINSA–
(WEAVING)

YAEYAMA-JO–FU
(WEAVING)YONAGUNI-ORI

(WEAVING)

HONBA-O–SHIMA-
TSUMUGI
(WEAVING)

HAKATA-
ORI

(WEAVING)

CHICHIBU-MEISEN  
(WEAVING)

KO–SHU–-INDEN  
(LACQUERED
DEERHIDE)

KO–SHU–-SUISHO– -
KISEKI-ZAIKU

(STONEWORK)

KO–SHU–-
TEBORI-INSHO–
(SEAL-ENGRAVING)

SHINSHU–-
TSUMUGI
(WEAVING)

HONBA-
KIHACHIJO– 

(WEAVING)

MASHIKO-
YAKI  

(CERAMICS)

ECHIZEN-
YAKI  

(CERAMICS)

YOKKAICHI-
BANKO-YAKI 

(CERAMICS)

IZUSHI-YAKI
(CERAMICS)

TAMBA-
TACHIKUI-

YAKI
(CERAMICS)

O–TANI-YAKI
(CERAMICS)

KOISHIWARA-
YAKI

(CERAMICS)

KARATSU-
YAKI

(CERAMICS)

MIKAWACHI-
YAKI 

(CERAMICS)

HASAMI-YAKI
(CERAMICS)

IMARI-ARITA-
YAKI 

(CERAMICS) AGANO-YAKI 
(CERAMICS)

SHO–DAI-YAKI 
(CERAMICS)

SATSUMA-YAKI
(CERAMICS)

AMAKUSA-
TO–JIKI

(CERAMICS)

TSUBOYA-YAKI
(CERAMICS)

YAME-
CHO–CHIN 

(PAPER LANTERN)

YAMAGA-TO–RO–
(GARDEN LANTERN)

HIGO-ZO–GAN 
(METALWORK)

TOBE-YAKI
(CERAMICS)

HAKATA-
NINGYO–

(DOLL)

IWAMI-YAKI 
(CERAMICS)HAGI-YAKI

(CERAMICS)

BIZEN-YAKI
(CERAMICS) BANSHU– -

KEBARI
(FISHHOOK)

BANSHU– -
MIKI-UCHIHAMONO

(SMITHERY)

BANSHU–-
SOROBAN

(ABACUS)

UNSHU–-
SOROBAN

(ABACUS)

TOYOOKA-
KIRYU– -ZAIKU
 (WICKERWORK)

TAKAYAMA-
CHASEN 

(TEA WHISK)

IGA-
YAKI

(CERAMICS)

IGA-KUMIHIMO
(BRAID)

ISE-KATAGAMI 
(STENCIL PAPER)

SUZUKA-
SUMI 

(INK STICK)

MINO-YAKI
(CERAMICS)

SHIGARAKI-YAKI   
(CERAMICS)

MAKABE-
ISHIDO–RO–  

(STONE LANTERN)

NIBUTANI-ITA
(FURNITURE)

O–DATE-MAGE-WAPPA
(BENTWOOD WORK) JO–BO–JI-NURI

(LACQUERWARE)

KAWATSURA-
SHIKKI

(LACQUERWARE)

TAKAOKA-
SHIKKI 

(LACQUERWARE)

KANAZAWA-
SHIKKI

(LACQUERWARE)
KYO– -HYO–GU

(MOUNTING)

KYO– -SHIKKI 
(LACQUERWARE)

KYO– -
BUTSUGU

(HOUSEHOLD
BUDDHIST ALTAR

IMPLEMENTS)

YAMANAKA-
SHIKKI

(LACQUERWARE)

O–UCHI-NURI
(LACQUERWARE)

KAGAWA-SHIKKI
(LACQUERWARE)

AKAMA-SUZURI
(INKSTONE)

HIDA-SHUNKEI
(LACQUERWARE)

GIFU-
CHO–CHIN

(PAPER
LANTERN)

ECHIZEN-
SHIKKI 

(LACQUERWARE)

WAKASA-
NURI 

(LACQUERWARE)

WAKASA-
MENO– -ZAIKU
(STONEWORK)

WAJIMA-
NURI 

(LACQUERWARE)
KANAZAWA-

HAKU
(GOLD LEAF 
CRAFTING)

YAMAGATA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

UETSU-
SHINAFU
(WEAVING)

OITAMA-
TSUMUGI
(WEAVING)

YAMAGATA-
IMONO

(CASTING)

KABA-ZAIKU
(CHERRY-BARK WORK)

TENDO– -SHO–GI-
KOMA 

(WOODCRAFT)

OKU-AIZU-
AMIKUMI-ZAIKU 

(BASKETRY)

AKITA-SUGI-
OKE-TARU

(WOODWORK)

KYO– -
SASHIMONO

(WOODENWORK)

O–SAKA-
KARAKI-SASHIMONO

(WOODENWORK)

KYO– -SENSU
(FOLDING

PAPER FAN)

KYO– -
UCHIWA
(ROUND

PAPER FAN)

KYO– -NINGYO–
(DOLL)

KYO– -KUMIHIMO
(BRAID)

KYO– -
KUROMONTSUKI-

ZOME 
(DYEING)KYO– -KANOKO-

SHIBORI
(TIE-DYEING)

KYO– -NUI
(EMBROIDERY)

KYO– -KOMON
(DYEING)

KYO– -YU–ZEN
(DYEING)

KYO– -YAKI-
KIYOMIZU-YAKI

(CERAMICS)

KYO– -
ISHI-KO–GEIHIN

(STONEWORK)

IZUMO-
ISHIDO–RO–

(STONE LANTERN)

MURAKAMI-KIBORI-
TSUISHU

(LACQUERWARE)

NIIGATA-SHIRONE-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

NIIGATA-SHIKKI 
(LACQUERWARE)

OJIYA-CHIJIMI 
(WEAVING)

OJIYA-
TSUMUGI 
(WEAVING)

SHIOZAWA-
TSUMUGI 
(WEAVING)

HON-SHIOZAWA 
(WEAVING)

NISHIJIN-ORI 
(WEAVING)

TO–KAMACHI-
GASURI 
(WEAVING)

TO–KAMACHI-
AKASHI-CHIJIMI 

(WEAVING)

ECHIGO-SANJO– -
UCHIHAMONO 

(SMITHERY)

SANJO– -
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

IIYAMA-BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

NANAO-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

KYO– -
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

KANAZAWA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

HIKONE-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

O–SAKA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

HIROSHIMA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

YAME-FUKUSHIMA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

KAWANABE-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

KUTANI-
YAKI 

(CERAMICS)

NAGAOKA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

TSUBAME-
TSUIKI-DO–KI 
(COPPERWARE)

TAKAOKA-
DO–KI 

(COPPERWARE)

ECHIGO-YOITA-
UCHIHAMONO 

(SMITHERY)

KAMO-
KIRI-TANSU 
(FURNITURE)

MATSUMOTO-
KAGU

(FURNITURE)

KISHU–-TANSU
(FURNITURE)

O–SAKA-
SENSHU–-

KIRI-TANSU
(FURNITURE)

O–SAKA-
NANIWA-SUZUKI

(TINWARE)

O–SAKA-RANMA
(WOODENWORK)

SAKAI-
UCHIHAMONO

(SMITHERY)

TOSA-
UCHIHAMONO

(SMITHERY)

O–SAKA-
KONGO– -SUDARE

(BAMBOO BLIND)

ICHII-ITTO– -BORI 
(WOODCARVING)ECHIZEN-

TANSU
(FURNITURE)

UCHIYAMA-GAMI 
(HAND-MADE PAPER)

ETCHU– -WASHI 
(HAND-MADE PAPER)

INAMI-
CHO–KOKU 

(WOODCARVING)

These are Officially Designated Traditional Craft Products throughout Japan 
that are authorized by the Ministry of Economy, Trade and Industry (222 products as of June 18, 2015).

Do you know about this Mark?

Produced and Published by

The Association for the Promotion of
Traditional Craft Industries

JAPAN TRADITIONAL CRAFTS AOYAMA SQUARE

Traditional
Crafts of
Japan

Note: The layout of illustrations does not necessarily correspond to the location of municipalities.

This mark identifies Traditional craft products. The quality 
certification label is only attached on the product that meets 
the standard of the Ministry of Economy, Trade, and Industry.

SHINSHU–-
UCHIHAMONO 

(SMITHERY)

ECHIZEN-
UCHIHAMONO 

(SMITHERY)

SHO–GAWA-
HIKIMONO-KIJI 

(WOODWORK)

ARIMATSU-
NARUMI-SHIBORI  

(TIE-DYEING)

NAGOYA-
KUROMONTSUKI-

ZOME
(DYEING)

TOYOHASHI-
FUDE

(WRITING
BRUSH)

NARA-
FUDE

(WRITING
BRUSH)

KAWAJIRI-
FUDE

(WRITING BRUSH)

KUMANO-
FUDE

(WRITING BRUSH)

MIYAJIMA-ZAIKU
(WOODWORK)

FUKUYAMA-
KOTO

(PLANE HARP)

NAGOYA-
YU– ZEN
(DYEING)

ECHIZEN-WASHI  
(HAND-MADE PAPER)

INSHU– -
WASHI  

(HAND-MADE
PAPER)

AWA-WASHI   
(HAND-MADE PAPER)

TOSA-WASHI
(HAND-MADE

PAPER)

O–ZU-WASHI
(HAND-MADE PAPER)

SEKISHU–-WASHI
(HAND-MADE

PAPER)

MINO-
WASHI

(HAND-MADE
PAPER)

O–MI-JO–FU 
(WEAVING)

MIKAWA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

NAGOYA-
BUTSUDAN
(HOUSEHOLD

BUDDHIST ALTAR)

NAGOYA-
KIRI-TANSU
(FURNITURE)OKAZAKI-

SEKKO– HIN
(STONEWORK)

SETO-
SOMETSUKE-YAKI

(CERAMICS)

TOKONAME-
YAKI

(CERAMICS)
AKAZU-YAKI

(CERAMICS)

OWARI-SHIPPO–
(CLOISONNE WARE)

MARUGAME-
UCHIWA

(ROUND PAPER FAN)

MIYAGI-DENTO– -
KOKESHI

(WOODEN DOLL)

OGATSU-
SUZURI   
(INKSTONE)

SENDAI-
TANSU  

(FURNITURE)

EDO-
SASHIMONO 
(WOODWORK)

TO–KYO– -GINKI
(SILVERWARE)

EDO-WAZAO 
(FISHING ROD)

EDO-GLASS 
(GLASSWARE)

EDO-SEKKU-
NINGYO–

(DOLL)

EDO-
MOKUHANGA 

(WOODBLOCK PRINT)

EDO-KARAKAMI 
(DECORATED PAPER)

TO–KYO– -
TEGAKI-YU–ZEN  

(DYEING)

TO–KYO– -
ANTIMONY-
CRAFTS  

(METAL CRAFT)

EDO-BEKKOU  
(TORTOISESHELL)

MURAYAMA-
O– SHIMA-TSUMUGI  

(WEAVING)

TO– KYO– -
SOME-KOMON 

(DYEING)

TAMA-ORI
(WEAVING)

EDO-KIRIKO
(CUT GLASS)

 JAPAN TRADITIONAL CRAFTS ท่ีได้รับกำรรับรองของประเทศญ่ีปุ่น
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 ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมของญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย 
Cool Japan และการด�าเนินงานของ DENSAN ยงัช่วยในการส่งเสรมิซ่ึงกันและกัน 
กล่าวคือ จากแผนการในส่วนแรกที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้างานฝีมือให ้
มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น (Supply-Sided) ด้วยการยกระดับมาตรฐานของสินค้า 
ผ่านข้อก�าหนดต่างๆ ของ METI และ DENSAN พร้อมท้ังการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมงานฝีมือ โดยการกระตุ้นอุปสงค์และการรับรู้ของผู้บริโภค  
(Demand-Sided) จากการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในการสร้างเรื่องราว (Story telling) ให้กับสินค้า เพื่อเปลี่ยนจาก
ประวัตศิาสตร์ให้กลายเป็นเร่ืองราวของสินค้าทีจั่บต้องได้ง่ายข้ึน (History-to-Story)  
ซึ่งสังเกตุได้จากการตั้งชื่อสินค้างานฝีมือต่างๆ มักจะมีช่ือของภูมิภาคที่เป็นต้น
ก�าเนดิหรอืชือ่เทคนคิเฉพาะของงานฝีมอืชิน้นัน้ เพ่ือเป็นการส่งสญัญาณให้ ผูบ้รโิภค
รับรู้ว่างานฝีมือชิ้นนี้มีความพิเศษและโดดเด่นมากกว่างานฝีมือแบบอื่นในตลาด
เดยีวกนัและยงัสามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างแก่สนิค้าท่ีมคีวามคล้ายกนั
ไม่ให้เกิดความสับสนได้อีกด้วย เช่น OJIYA-CHIJIMI และ OJIYA-TSUMUGI  
ในประเภทงานสิง่ทอ โดยค�าว่า OJIYA คือเมอืงต้นก�าเนิด ส่วน CHIJIMI / TSUMUGI  
คือชื่อของเทคนิคหรือลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้นซึ่งการตั้งชื่อ 
ในลักษณะนี้จะน�าไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งทางการ
ตลาด (Cannibalization) ในสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันอีกด้วย

Photo: hanakomon.co.jp
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 การปรับรูปแบบและพัฒนามาตรฐาน สร้างความ 
รับรู้ของผู้บริโภคข้างต้น นอกจากจะเป็นการกระตุ้น
อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศแล้ว รัฐบาลยังมีการ 
กระตุ ้นอุปสงค์ของผู ้บริโภคภายในญี่ปุ ่นเพ่ิมเติม 
จากการก�าหนดให้พฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือน 
แห ่งงานฝ ีมือแบบด้ังเดิม (Tradit ional Craft  
Products Month) ตั้งแต่ปี 2527 เพื่อให้กลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้มาพบปะพูดคุย และมีการ
จัด Workshop ให้ความรู้ตามร้านค้าตัวแทนของภาค 
รัฐ พร้อมท้ังการจัดกิจกรรมท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย เช่น NIPPON QUEST ทีเ่ป็นการแข่งขนัเพ่ือค้นหา
สินค้าหรืออาหารท่ีผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด  
ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และให้ความส�าคัญกับงานฝีมือ
ภายในประเทศได้เป็นอย่างดี
 นอกจากนี ้DENSAN ยงัถกูก่อตัง้ขึน้ด้วยจดุประสงค์
ท่ีจะเป็นศนูย์กลางของบคุลากรในแวดวงงานฝีมอือีกด้วย 
เนื่องจากอุตสาหกรรมงานฝีมือของญ่ีปุ ่นในอดีตน้ัน 
ถูกขับเคลื่อนด้วยช่างฝีมือจากตระกูลช่างใหญ่ ซึ่งแต่ละ 
ตระกูลก็จะมีความเช่ียวชาญเฉพาะอย่างในงานฝีมือ 
ของตัวเอง ซึ่งการท่ีรัฐบาลสร้างศูนย์กลางข้ึนมาและ
รวบรวมตระกลูช่างฝีมอืทัง้เลก็และใหญ่เข้าไว้ด้วยกนันัน้
จะสามารถส่งเสริมให้ช่างฝีมือจากตระกูลต่างๆ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู ้ที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในงานฝีมอืไม่ให้หยุดน่ิงและไม่เลอืน
หายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังสามารถ
เป็นจุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ (Connection) ท้ัง
ภายในแวดวงงานฝีมือชนิดเดียวกัน และระหว่างแวดวง
งานฝีมือที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน�าไปสู ่การรวมหน่วย 
ตามแนวตั้ง (Vertical Integration) ซึ่งถือเป็นกลไก
ส�าคัญท่ีจะขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมให้มปีระสทิธภิาพและ 
ครบวงจร
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 Craft Renaissance Project “WAO” เป็นแผนปฏิบัติการที่น�านักออกแบบ 
ศิลปิน และผู้ดูแลแบรนด์ (Brand Curator) มารวมตัวกัน เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
ของสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นให้มีคุณค่า และน่าค้นหา พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการ
ส่งออกระดับโลก ภายใต้แนวคิด Cool Japan โดยมีกระบวนการคัดเลือกและ
ด�าเนินงาน ดังนี้

1. CURATION SYSTEM / EVALUATION 
ระบบการประเมินสินค้า สินค้างานฝีมือจะถูกตรวจสอบ และเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น 
โดยผู้เชี่ยวชาญทางการประเมินสินค้า และนักออกแบบหรือศิลปินแนวหน้าก่อนที่
จะถูกส่งออกไปสู่ตลาดผู้บริโภค

2. DISCOVERING YOUNG TALENTS AND DEVELOPING HUMAN RESOURCES

ค้นหาบุคลากรที่มีพรสวรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการก่อตั้ง 
เครือข่าย 47 Club E-Commerce ที่รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับช่างฝีมือจากทั้ง 47 
จังหวัดของญี่ปุ่น

3. PROMOTION OF DEVELOPMENT USING “SELECT SHOPS” AND HIGH-END 

DEPARTMENT STORES

พัฒนาช่องทางการค้าผ่าน “Select Shops” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคระดับ 
High-End ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

4. DEVELOPMENT OF BUSINESS NEGOTIATIONS

การพฒันาการสือ่สารทางธุรกจิ ใช้กลุม่ธุรกจิการท่องเทีย่วเป็นช่องทางในการสือ่สาร
เพื่อเจาะเข้าสู่ตลาด High-End  

5. INITIATIONS TO OVERSEAS MEDIA/PR

การเริ่มต้นการส่ือสารในต่างประเทศ เพื่อน�าไปสู่การรับรู้และตระหนักถึงแบรนด์
และสินค้างานฝีมือของญี่ปุ่น (Raise Brand Awareness)

6. EXHIBITIONS AND SALES IN JAPAN AND OVERSEAS

การจัดนิทรรศการและการขายสินค้าในญี่ปุ ่นและต่างประเทศ เพ่ือชักชวนให้ 
ผูบ้รโิภคต่างชาตโิดยเฉพาะในสหรฐัและยโุรปเกดิความสนใจในงานฝีมอืของญีปุ่่น

  HIGHLIGHT PROJECT: TRADITIONAL CRAFTS X LUXURY PROJECT: WAO 
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 จากแผนปฏิบัติการตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมีความพยายามในการบริหาร
จัดการทุนทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมสมัยใหม่ ผ่านการบูรณาการ
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน และด้วยการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมงานฝีมือ
แบบดั้งเดิม ท�าให้สินค้าจากงานฝีมือของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการ
ยอมรับในตลาดระดับสากล
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      สรุปปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยและกำรด�ำเนินของหน่วยงำนภำครัฐ

จากการศกึษาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์จาก 2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุน่ 
พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมฝีมือและหัตถกรรมให้มีศักยภาพ
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จนสามารถประสบความส�าเร็จในเวที 
ระดับโลก คือ

1. การมีนโยบายและก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและ 
หัตถกรรมที่ชัดเจน การสร้างอุปสงค์และอุปทานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสม

2. การด�าเนินนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ เช่น ลักษณะของการด�าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ  
ความเข้มข้นของต้นทุนทางวัฒนธรรม พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคของงานจาก
ฝีมอื รวมถงึสภาพแวดล้อมอืน่ๆ เช่น ระดบัการพัฒนาทางด้านเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม 
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

3. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการท�างานแบบบูรณาการ 
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินนโยบายที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน 

4. การพัฒนากลุ่มผู ้ประกอบการและแรงงานฝีมือสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประเทศ

5. การสร้างมาตรการจูงใจหรือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาด 
ต่างประเทศ

6. การท�าการตลาดและสร้างช่องทางการส่ือสารในช่องทางที่หลากหลายและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
จากงานฝีมือแก่ผู้บริโภค 
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 สรุปแล้ว ท้ังสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นได้ด�าเนินนโยบายในการพัฒนา
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทัง้ 6 ประการในข้างต้น โดย
ทั้ง 2 ประเทศ มีการปรับใช้วิธีการและก�าหนดแนวทางในการพัฒนาที่ต่างกัน  
โดยสหราชอาณาจักรมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอย่างเป็นองค์รวมด้วยการใช้ทรัพยากรและเน้นการพัฒนา 
ทางด้านเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  รวมถงึ
ปัจจยัสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องภายในประเทศ ในขณะทีญ่ีปุ่น่จะ
มุง่เน้นการพฒันาและต่อยอดจากผลติภณัฑ์ดัง้เดมิ ทีม่ต้ีนทนุทางวฒันธรรมเป็น
ปัจจัยสนับสนุนหลัก พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกไปยังนานา
ประเทศจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศในภาพรวม 
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“แม่ฑีตา” (ผ้าฝ้ายท�ามือย้อมครามธรรมชาติ) 
และ “Korakot” (จักสานไม้ไผ่) ถือเป็น 
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
งานฝีมือและหัตถกรรมท่ีประสบความส�าเร็จ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหัตถกรรม
และสามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ตลอดจน 
การขยายฐานผูบ้รโิภคไปยงัตลาดต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีศึกษำต้นแบบที่ดีในประเทศไทย
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 เกิดจากความต้องการจะฟื้นฟูและสานต่องานย้อมครามพื้นถิ่นที่ก�าลังจะ
สูญหายไปของจังหวัดสกลนคร โดยเน้นกระบวนการผลิตในการทอและการย้อม
แบบดัง้เดมิทีม่คีณุภาพสูง คอื การใช้วัตถดุบิทกุอย่างจากธรรมชาตทิัง้สีครามในการ
ย้อมจากต้นครามที่เกิดจากการหมักจุลินทรีย์ด้วยการเลี้ยงดูแบบเทคนิคทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องอาศัยการฟื้นฟูองค์ความรู้ เน่ืองจากใน
อดีตยังไม่มีการเก็บหรือศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม หรือวิถี
ชีวิตของคนสมัยก่อนไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรมากนัก ท�าให้ยากต่อ
การน�าวัฒนธรรมมาสานต่อและเพิ่มคุณค่าในคนรุ่นใหม่ 
 การสร้างแบรนด์ แม่ฑีตา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอมือ กล่าวคือ ปัจจุบันมีผ้าทอมืออยู่เป็นจ�านวนมากในท้องตลาด (Supply)  
จากการส่งเสริมของภาครัฐ แต่ว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้า
ส�าคัญท่ีมีก�าลังซื้อ (Demand) ยังไม่เห็นความส�าคัญหรือให้คุณค่ากับผ้าทอมือ
มากนัก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือส่วนใหญ่ยังยากต่อการน�าไปใช้สวมใส่ 
ในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นผ้าผืนที่ยังไม่ได้ 
ผ่านการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ประกอบกับการออกแบบหรือลวยลายที่ไม่ตรง 
กับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นช่องว่างทางการตลาดท่ีแม่ฑีตาน�ามาใช้เป็น 
กลยุทธ์ในการพฒันาแบรนด์ โดยยดึจากคณุค่าและคณุสมบตัทิีม่ขีองผ้าย้อมคราม
จากธรรมชาติ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าที่ตรงกับ
รสนิยมของคนรุ่นใหม่ และดูเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจ�าวันมากย่ิงข้ึน เน้น
ความเรียบง่าย ดูเป็นสากล และทันสมัย โดยถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์และ
เปิดมุมมองของการท�าผ้าย้อมครามขึ้นมาใหม่
 อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ ก็มีปัญหาและอุปสรรคส�าคัญ เนื่องจากผ้าย้อม
ครามเกิดขึน้จากกระบวนการผลติด้วยมอืของชาวบ้าน ซึง่ในช่วงแรกชาวบ้านไม่เชือ่
ว่าท�าออกมาแล้วจะขายได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และยังไม่เป็นที่
รู้จักหรือที่นิยมกันในท้องตลาด ประกอบกับค่านิยม มุมมองและรสนิยมของชุมชน
ในพื้นที่แตกต่างกับคนในเมือง ท�าให้การเริ่มต้นธุรกิจต้องอาศัยระยะเวลาในการ 
ปรับความเข้าใจระหว่างผู ้ผลิต (ชุมชน) กับผู ้ประกอบการหรือนักออกแบบ 
(สร้างสรรค์) รวมถึงระยะเวลาของผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ท่ีจะเติบโตและเป็นท่ีรู้จัก 
ในหมู่ผู ้บริโภคในท้องตลาด ท้ังนี้ในการท�าธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน 
ท่ีเป็นกลไกหลักในกระบวนการผลิตนั้น จะต้องด�าเนินธุรกิจที่ค�าถึงการยกระดับ 
ของคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ชุมชนและสังคมในภาพรวมด้วย เน่ืองจากงานฝีมือ 
ท่ีดีมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ จะสามารถสะท้อนผ่านวิถีการด�ารงชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้นๆ

กรณีศึกษำ: แม่ฑีตำ ( M A E  T E E TA )

           แนวทำงกำรพัฒนำ ปัญหำ และควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ



46 CEA OUTLOOK

กรณีศึกษำ: กรกต ( KO R A KO T )

 เกิดจากการพัฒนาต่อยอดจากทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้ 
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติใกล้ตัว และใช้วัตถุดิบในพื้นที่และทักษะเฉพาะทางของ
คนภายในชุมชนท่ีมีความช�านาญ กล่าวคือ เทคนิคและทักษะในสมัยเด็กจากการ 
ผกูว่าว และเทคนคิการมดั การผูกไม้ไผ่แบบจนีโบราณ ผสมผสานกบังานหตัถกรรม
ท้องถิน่อย่างงานจกัสาน โดยพฒันาและต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
ให้เข้ากับกระแสของโลกและความเป็นสากล ท�าให้เกิดเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
แบบประยุกต์ ซึ่งกลายเป็นงานศิลปะอันละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 งานจักสานถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้านและผูกพันกับชีวิตประจ�าวัน 
ของคนไทยมาแต่โบราณ จากการน�ามาขัดสานเป็นรูปทรงเพ่ือประโยชน์ใช้สอย 
ในชีวิตประจ�าวันของคนสมัยก่อน แต่มักจะถูกมองว่า เป็นสิ่งของท่ีล้าสมัย ไม่ตรง
กบัการใช้งานในปัจจุบนัทีว่สัดจุากธรรมชาตส่ิวนใหญ่ได้ถูกแทนทีด้่วยผลิตภัณฑ์วสัดุ
สังเคราะห์จากอุตสาหกรรมที่มีราคาถูกและเข้ากับการใช้งานในยุคสมัยปัจจุบัน
มากกว่า อิทธิพลจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ละเอียดอ่อนในเชิงช่างฝีมือเร่ิมหาดูได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่การน�างานจักสานมา
พฒันาและต่อยอดขึน้มาใหม่ กลายเป็นทีจ่บัตามองและสร้างความน่าสนใจในท้องตลาด
 อย่างไรก็ดี ในแง่ของการท�าธุรกิจนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะในการวางแผนซึ่ง
เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และซึมซับจากประสบการณ์ในการท�างานต่างๆ และน�ามาเป็น
บทเรียนในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เช่น ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการ
ผลิต เนือ่งจากงานจกัสานท่ีผสมผสานการดไีซน์ เป็นงานทีอ่าศยัความช�านาญเฉพาะ
ด้าน การเตรียมวัสดุที่แตกต่างจากงานจักสานทั่วไป รวมถึงการบริหารจัดการเวลา 
เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ทันตามค�าสั่งซื้อต่างๆ จนกลายเป็นการพัฒนาชุมชน
ช่างฝีมอืขึน้ โดยคณุกรกตมุง่เน้นการท�างานร่วมกนัภายในท้องถิน่ และเผยแพร่องค์
ความรูใ้นการท�างาน เกดิจากการถ่ายทอดของคณุกรกตไปยงัชาวบ้านโดยตรง และ
ท�าการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ ประกอบการกับใช้ระบบหัตถอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการแบ่งงานตามความช�านาญของชาวบ้านในพื้นที่ เช่น ผู้หญิงจะถนัดงานผูก
และมดัทีเ่ป็นงานละเอยีดอ่อน ส่วนผู้ชายจะเป็นงานทีใ่ช้แรงงานในการตดัไม้ไผ่ การ
ติดตัง้ชิน้งาน ซึง่การท�าเช่นน้ีจะช่วยให้เกดิกระบวนการผลิตทีม่ปีระสทิธภิาพ คุณภาพ
ดีมีความประณีตในปริมาณท่ีมากขึ้น ท้ังยังเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนในพ้ืนที่ 
ท�าให้สังคมพื้นบ้านเข้มแข็งขึ้น ลดปัญหามั่วสุม ยาเสพติดต่างๆ ลงอีกด้วย



CEA OUTLOOK 47

Ph
o
to

: V
ill

a
 S

ia
m



48 CEA OUTLOOK

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนผู้ประกอบการท้ัง 2 รายน้ี จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) จะส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
 การต่อยอดและพัฒนาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิดการน�า
ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมแต่เดิมของสังคม ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ที่มีอยู่มาใช้ โดยสร้างให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ผ้าทอมอืทีส่ามารถขายได้ผืนละ 500 บาท เมือ่น�าความคดิสร้างสรรค์และการออกแบบ
มาผสมผสาน จนเกิดเป็นเส้ือผ้าส�าเร็จรูปจากผ้าทอมือที่ขายได้ในราคามากกว่า  
2,000 บาท หรืองานจักสานท่ีมีราคาถูกในท้องตลาด เม่ือน�ามารวมกับทักษะของ
ช่างฝีมอื ซ่ึงพฒันาจนก่อเกดิเป็นรูปทรงทีส่วยงามและมคีวามโดดเด่น จนสามารถสร้าง
รายได้แก่ธุรกิจ ตลอดจนการกระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากกลุ่ม
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีม่ฐีานการผลติทีเ่น้นแรงงานฝีมอื จะพบว่า เป็นอตุสาหกรรม
ที่ส่วนแบ่งรายได้จะตกอยู่กับแรงงานมากกว่าส่วนแบ่งของผู้ประกอบการ (หรือปัจจัย
การผลิตอืน่ๆ) อกีด้วย นอกจากนีก้ลุม่ผลติภณัฑ์สร้างสรรค์ยงัสามารถสร้างมลูค่าเพิม่
และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการต่อยอดไปสู ่
การแข่งขันในต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนอีกด้วย

ผลกระทบทางด้านสังคม
 การพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมถือเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมโดยตรง เน่ืองจากปัจจัยส�าคัญของธุรกิจคือคนในชุมชน ซึ่งการเติบโตของธุรกิจ
จะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ต่อชาวบ้านและชุมชนท่ีเก่ียวข้อง และในเชิงของ
กระบวนการผลิต งานหัตถกรรมถือว่าเป็นงานที่ท�าคนเดียวไม่ได้ การท�างานจึงเป็น
เร่ืองของการสร้างความร่วมมอืระหว่างกนั ซึง่จะน�าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์ของคนใน
ชมุชน จนเกดิเป็นเครอืข่ายชมุชนทีค่นต่างเคารพในกฎระเบยีบและร่วมสร้างวนัิยให้แก่กนั
 นอกจากน้ี ผลประโยชน์ทางสังคมจากการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบัของ
ชุมชนจากการพัฒนาทุนทางสังคม (Social Capital) ยังช่วยให้เกิดการตระหนักถึง
คุณค่า (Awareness) และสร้างความหวงแหนในวัฒนธรรมและด�าเนินชีวิต จากการ
สร้างความรูส้ึกของการมีส่วนรว่มและการเป็นเจ้าของรว่มกนัในผลิตภณัฑ์ทีพ่ัฒนาขึน้ 
ซึ่งจะท�าให้เกิดการอนุรักษ์ (Preserve) และการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังช่วยกระตุ ้นให้เกิดกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ขึน้ภายในสังคม จนก่อให้เกดิเป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพ โดยทีช่าวบ้าน 
ไม่จ�าเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน และน�ามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต อันจะน�าไปสู่หนทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ผลกระทบของกำรพัฒนำต่ออุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และประเทศในภำพรวม
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สรุปปัจจัยความสำาเร็จของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ 
ในสาขางานฝีมือและหัตถกรรมของประเทศไทย

 จากกรณีศึกษาต้นแบบที่ดีในประเทศ สามารถสรุปปัจจัยความส�าเร็จ 
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ การเริ่มต้นจากการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ และปัจจัยภายนอก คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประเด็นหลักของแต่ละปัจจัยมีดังนี้

ปัจจัยภายในที่เกิดจากตัวผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยแนวทางในการพฒันาหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

1. เริม่ต้นสร้างและพฒันาธรุกจิจากต้นทนุเดมิหรอืความสนใจส่วนตวั 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายของทุนทางวัฒนธรรมและสังคมที่มี
เอกลกัษณ์และจดุเด่นทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่ซึง่เป็นจดุทีผู่ป้ระกอบการ
สามารถหยบิยกขึน้มาต่อยอดและบรหิารจดัการเพ่ือสร้างมลูค่าและคณุค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากความคิดสร้างสรรค์ได้ จากกรณีศึกษาท้ัง 2 
กรณี จะเห็นได้ว่า ทั้งแม่ฑีตาและกรกตได้เริ่มต้นจากการน�าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
หรือสังคม (Cultural assets) ที่เป็นภูมิปัญญาแต่เดิมและเป็นสิ่งที่ผูกผัน 
กับวิถีชีวิตการด�าเนินชีวิต มาพัฒนาและต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค ์
ซึง่นอกจากจะเป็นจดุแขง็ของผลติภัณฑ์ ยังสามารถเล่าเรือ่งราว (Story telling) 
ที่เป็นการสื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และที่มาให้ผู้บริโภคเข้าใจได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม ท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
มีคุณภาพ และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคมอีกด้วย

2. ก�าหนดกลุม่เป้าหมายและทศิทางการพัฒนาของธุรกจิทีช่ดัเจน 
 การก�าหนดว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาขึ้นมาจะถูกใช้ในผู้บริโภคกลุ่มไหน 
และกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์อย่างไร จะส่งผลทั้งในด้าน 
การออกแบบ (Design) การใช้งาน (Function) ที่สามารถแข่งขันกับสินค้า
อื่นๆ พร้อมท้ังตอบสนองต่อรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคมาก 
ยิง่ขึน้ ทัง้นีใ้นแง่ของการก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาด (Brand Positioning) 
ยังควรพิจารณาถึงการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู ่ในท้องตลาด  
เพ่ือสร้างให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่างและไม่มีคู่แข่งทางการตลาด  
(Differentiation) ซึง่ถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีชั่ดเจน และเป็นทีจ่ดจ�าได้ดี
ของกลุ่มผู้บริโภค 

3. สร้างระบบและกลไกในการด�าเนินธรุกจิ 
 ธรรมชาติของผู้ประกอบการรายเดี่ยวหรือผู้ประกอบการขนาดย่อม มักจะ
เป็นผูท่ี้เชีย่วชาญในด้านใดด้านหน่ึง ซึง่จะเห็นได้ชดัในผูป้ระกอบการกลุม่ธุรกจิ
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สร้างสรรค์ เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเป็นนักออกแบบ 
ท�าให้ยังมีจุดอ่อนในแง่ของการบริหารจัดการธุรกิจอยู่มาก ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ 
ยังมาจากกระบวนการผลิตที่อาศัยทักษะฝีมือของคน ท�าให้การด�าเนินงานและ 
การควบคุมคุณภาพของสินค้าและการเพิ่มปริมาณในการผลิตเป็นเรื่องยาก ดังนั้น 
ในการท�างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนที่เป็นฐานการผลิตหลัก การน�า 
ระบบหัตถอุตสาหกรรม หรือการแบ่งงานตามความเช่ียวชาญและความสามารถ 
ของแต่ละคนจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น ต่อการเติบโตของธุรกิจ การฝึกฝนและพัฒนาฝีมือ 
ให้แก่ช่างรุ่นใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความรู้ รวมถึงการสร้างและรักษาระดับของคุณภาพ 
ที่ดี เป็นที่ยอมรับในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งนี้ การใช้เคร่ืองมือหรือ 
เทคโนโลยี ยังถือเป็นปัจจัยหน่ึงในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างาน 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง

 กล่าวโดยสรุป การที่จะประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานและพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์น้ัน ปัจจัยหลักยังคงอยู่ที่ความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
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ปัจจยัภายนอกจากการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาธรุกจิจาก
ภาครฐั
 การส่งเสรมิและสนบัสนนุจากภาครัฐผ่านแผนปฏบัิตกิารหรอืโครงการต่างๆ 
จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การโปรโมทสินค้าของผู้ประกอบการ ผ่านการจัด
งานแสดงสนิค้าต่างๆ ซึง่ถอืเป็นการเปิดช่องทางด้านการตลาดและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงสินค้าแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือของ
ประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ ดังนั้นการส่งเสริม
จากภาครัฐในส่วนนี้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมและ
ต้องการจะต่อยอดในการส่งออกและด�าเนินธุรกิจในระดับประเทศต่อไป 
 นอกจากนี ้การสร้างมาตรฐานหรอืการจดัประกวดต่างๆ ยงัเป็นการส่งเสรมิ
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกวด Design 
Excellence Award (DEmark) ยังเปน็การสร้างบรรทัดฐานส�าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นความส�าคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน 
และแนวความคดิของการออกแบบผลติภณัฑ์ เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืทางการตลาด
ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า โดยสินค้าที่ได้รับรางวัลจะได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักทั่วกัน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม มาตรการและสิทธิประโยชน์ในปัจจุบันจากภาครัฐ ยังมีข้อ
จ�ากดับางประการต่อการเพิม่ขดีความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะกลุ ่มงานฝีมือและหัตถกรรม เนื่องจากกระแสการพัฒนาของ
ประเทศไทยมุง่เน้นการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิด้วยการเตบิโตของอตุสาหกรรม 
ซึ่งกินเวลามามากกว่าครึ่งศตวรรษ ท�าให้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่ฝั่งราก
ในการพัฒนาของประเทศให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้ง  
ซึ่งการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมนั้น จะมีวิธีทางใน
การพัฒนาท่ีแตกต่างกับระบบอุตสาหกรรมอยู่มาก ทั้งในแง่ของเป้าหมายใน 
การสร้างสนิค้า การใช้ทรพัยากรในการผลติ จ�านวนผลผลิต ระบบในการด�าเนิน
งานและบริหารจัดการ ดังนั้นการที่ภาครัฐจะหันมาพัฒนาและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ ่มงานฝีมือและหัตถกรรมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก จ�าเป็นต้องปลดล็อคข้อ
จ�ากัดและมาตรฐานที่มีในระบบอุตสาหกรรมแต่เดิม เพ่ือเปิดรับและท�าความ
เข้าใจต่อธรรมชาตขิองธรุกจิรปูแบบใหม่ทีข่บัเคล่ือนด้วยความคดิสร้างสรรค์และ
กระบวนการผลิตในรูปแบบของงานหัตถกรรม ซ่ึงผลที่ได้จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม จะไม่ใช่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเท่านั้น 
หากแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมในภาพรวมของประเทศอีกด้วย  
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TENSION
by Plural Design

KHING SIDE TABLE
by Sumphat Gallery



54 CEA OUTLOOK

 สถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สาขางานฝีมือและหัตถกรรม

	 ส�ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรมในประเทศไทย 
นั้นถือว่ำมีโอกำสในกำรพัฒนำอีกมำก	เนื่องจำกประเทศไทยมีทุนทำงวัฒนธรรมและ
ทรพัยำกรทีโ่ดดเด่น	ทัง้นี	้จำกกำรศกึษำ	และส�ำรวจสถำนกำรณ์	รวมถงึควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำรเบื้องต้น	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นั้น	ประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก	8	ด้ำน	ได้แก่	

1.		สถำนกำรณ์ด้ำนกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมงำนฝีมือและหัตถกรรม	
2.		อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์		 	 	 	
3.		ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม		 	 	 	
4.		ปัจจัยด้ำนทรัพยำกรบุคคล		 	 	 	 	
5.		ปัจจัยด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี		 	 	 	
6.		ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม		 	 	 	 	
7.		บทบำทของหน่วยงำนภำครัฐ	 	 	 	 	 						
8.		ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนและเครือข่ำยต่ำงๆ		 	 																	

โดยมีสำระส�ำคัญดังนี้
 
	 สถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรแข่งขันในกลุ่มอุตสำหกรรมถือว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง	
ผู ้ประกอบกำรส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของกำร
ออกแบบและกำรใช้งำนท่ีผสมผสำนเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพำะของทำงแบรนด	์
(Brand)	 ลงไปในผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 โดยผลิตภัณฑ์จำกงำนฝีมือที่ผ่ำนกำรออกแบบ 
ค่อนข้ำงเป็นท่ีต้องกำรของตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ	ทัง้น้ี	ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
ยงัถอืว่ำมรีำคำไม่สงูมำกนกั	เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑ์จำกงำนฝีมอือืน่ๆ	ในต่ำงประเทศ
	 ในส่วนของปัจจัยแวดล้อม	 เช่น	 ทุนทำงสังคม	 ทรัพยำกรบุคคล	 เทคโนโลยีที ่
เหมำะสมและสภำพแวดล้อมต่ำงๆ	ถอืว่ำอยูใ่นเกณฑ์เหมำะสมปำนกลำง	โดยประเดน็
ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม	ควรมกีำรพฒันำและส่งเสริมในเรือ่งของกำรเข้ำถึงฐำนข้อมลู
หรือองค์ควำมรู้ในเรื่องของภูมิปัญญำ	ตลอดจนกำรสืบสำนในเรื่องของทักษะฝีมือ	ซึ่ง
จะช่วยในกำรพฒันำและต่อยอด	เพือ่สร้ำงมลูค่ำให้กบัผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ	ส�ำหรบัประเดน็
ด้ำนแรงงำนฝีมอืยงัมคีวำมจ�ำเป็นทีภ่ำครฐัควรเร่งกำรสนับสนนุและส่งเสรมิทกัษะฝีมอื
ให้แก่แรงงำนในกลุ่มมำกขึ้น	 เพรำะแรงงำนที่มีควำมเช่ียวชำญส่วนใหญ่เริ่มเข้ำสู่วัย 
ผู้สูงอำยุและเด็กวัยรุ่นมักไม่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรับช่วงต่อ	 ซึ่งถือเป็นปัญหำส�ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำอตุสำหกรรมต่อไปในอนำคต	ในส่วนของกำรพฒันำทำงเทคโนโลยแีละ
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม	 อำจจ�ำเป็นต้องคอยปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมให้ 
เข้ำกับกำรด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรต่อไป
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3.83

3.46

3.61

การแขงขันของอุตสาหกรรม

อุปสงคของ
ผูบริโภค

ความเชื่อมโยงระหวาง
เครือขายตางๆ

ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล

ปจจัยดานสังคม
และวัฒนธรรม

บทบาทของ
หนวยงานภาครัฐ

ปจจัยดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีปจจัยดานสภาพแวดลอม

3.40 3.59

3.103.63

2.85

	 อย่างไรกต็าม	ในแง่บทบาทของหน่วยงานภาครฐัจ�าเป็นต้องมกีารพจิารณาเพิม่เตมิ	
เพ่ือให้มาตรการสนบัสนนุและนโยบายต่างๆ	ตรงต่อความต้องการของผูป้ระกอบการ
ในกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์	ในสาขางานฝีมอืและหตัถกรรมมากยิง่ขึน้	ตลอดจน
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ	 เพ่ือเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาอย่างบูรณาการและมีแนวโน้มของการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมั่นคงต่อไป
 

ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมในประเทศไทย
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 จากข้อมูลสถานการณ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้างต้น 
ประกอบกับแนวโน้มและรูปแบบ ของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
แง่ของวิถีชีวิตและทัศนคติในการด�ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีพลวัต จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ประชากรส่วนใหญ่
ได้เข้าสู่กระแสของลทัธทินุนยิม วัตถนุยิมหรือบริโภคนิยม อย่างไรก็ด ีผลพวงจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เหล่าน้ี ยงัได้น�าพาอกีกระแส
หนึ่งให้เริ่มเติบโตตามหลังควบคู่กับการพัฒนาในยุคเทคโนโลยีดิจิดัล กล่าวคือ สังคม
โลกส่วนหนึ่งได้หันกลับมาให้ความสนใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่สินค้า lifestyle จากระบบอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว และ 
ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ผู้คนหันมาให้
ความส�าคัญกับจังหวะในการด�าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 จากกระแสและแนวโน้มของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ระบบเศรษฐกิจหรอืธุรกิจแบบใหม่
เริม่เกดิข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อรปูแบบพฤตกิรรมและจงัหวะในการด�าเนินชีวติของมนุษย์
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าจากอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรมของไทยที่เกิดจากการน�าความคิดสร้างสรรค์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผสมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีบทบาทในตลาดระดับโลกมากยิ่งขึ้น 

ทัศนคติและแนวโน้มของ
งำนฝีมือและหัตถกรรมของไทยในอนำคต
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 ดงันัน้ การวางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาทัง้จากนโยบาย
ของภาครฐัและการก�าหนดทศิทางการด�าเนินธรุกจิของเอกชนจงึเป็น
สิง่จ�าเป็น โดยแนวคดิในการพฒันาอตุสาหกรรมงานฝีมอืทีส่�าคัญ คือ 
การสร้างอตัลกัษณ์และปรบัภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ รวมถงึการ 
ยกระดบัและพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์จากงานฝีมอืของชมุชน  
ให้มีความโดดเด่น เข้ากับรูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้บริโภคใน 
ปัจจุบัน โดยอาศัยความร่วมมือจากการรังสรรค์ของนักออกแบบ 
และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้เกิดการต่อยอดและเพ่ิม 
มลูค่าของงานหตัถกรรม ทัง้นี ้การผลักดันกลุ่มอตุสาหกรรมงานฝีมอื
ยังถือเป็นการรื้อฟื้นและฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นรากเหง้า 
ของสังคมไทยที่เริ่มจะสูญหายไปจากสังคมไทย ให้กลับมามีชีวิต 
และผสมผสานอยูใ่นข้าวของเครือ่งใช้ของคนในยุคปัจจบุนั ซึง่ผลลัพธ์
จากการพัฒนาดังกล่าว ไม่เพียงแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
กลุม่ผลติภณัฑ์จากงานฝีมอืและคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ของคนในชมุชน 
หากแต่ยังสามารถรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม  
ความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์แต่โบราณให้อยู่คู ่กับสังคมไทย 
อย่างยัง่ยนืต่อไป
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