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“แรงงานสร้างสรรค์์เป็นกุญแจัสำาค์ัญในการสร้าง
ค์ุณค์่า…บัริษััทจัะล้าหลัง หากไม่สร้างค์วิามน่าดึงด้ด 

และไม่ให้รางวิัลมากขึ้้�นแก่นักเขึ้ียน นักออกแบับั ศิลปิน 
โปรดิวิเซอร์ หรือใค์รก็ตามท่�ให้ค์ุณค์่ากับัค์วิามค์ิด

สร้างสรรค์์ในท่�ทำางาน”

Scott Belsky, Chief Product Officer, Adobe



บัทนำา

หลิายประเทศ เช่น ไทย เกาหลิ่ใต� ญ่�ปุ่ น แลิะสิหราชอาณิาจัักร มุ่งพื่ฒันาเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์

เน่�องจัากเป็นเศรษฐ์กิจัท่�อยู่บันฐ์านควิามรู �ซึ�งจัะช่วิยให�ประเทศสิามารถเติบัโตทางเศรษฐ์กิจั

ได� แม�วิ่าประเทศไทยยังไม่ประสิบัควิามสิำาเร็จัมากนักในการพื่ัฒนาสิู่เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์

ดังเช่น เกาหลิ่ใต� ญ่�ปุ่ น แลิะสิหราชอาณิาจัักร แต่คนไทยเราไม่ขาดควิามสิร�างสิรรค์ เราม่

คนทำางานสิร�างสิรรคซ์ึ�งประสิบัควิามสิำาเร็จัในระดับัโลิกอยู่จั ำานวินหนึ�ง เช่น คุณิอภิัชาติพื่งศ ์

ว่ิระเศรษฐ์กลุิ ซึ�งเป็นคนไทยคนแรกแลิะเป็นคนแรกในเอเช่ยตะวินัออกเฉ่ิยงใต�ท่�ได�รบััรางวิลัิปาลิม์

ทองคำา “Palme d’Or” ซึ�งเป็นรางวิลัิสิงูสิดุในเทศกาลิภัาพื่ยนตรเ์ม่องคานสิใ์นป่ พื่.ศ. 2553 จัาก

ภัาพื่ยนตร์ “ลิุงบัุญม่ระลิึกชาติ” แลิะได�รับัรางวิัลิจัากคณิะกรรมการ “Prix du Jury” ถึง 

2 ครั�งจัากภัาพื่ยนตร ์“สิัตวิป์ระหลิาด” ในป่ พื่.ศ.2547 แลิะจัากภัาพื่ยนตร ์“Memoria” ใน 

ป่ พื่.ศ. 2564 รวิมทั�งได�รบััรางวิลัิผูู้�ก ำากับัหน�าใหม่ “Prix Un Certain Regard” จัากภัาพื่ยนตร ์

“สิดุเสินห่า” ในป่ พื่.ศ. 2545 ในเทศกาลิภัาพื่ยนตรเ์ม่องคานสิ ์นอกจัากน่� ยงัม่บัรษัิท CJ Worx ซึ�ง

เป็นบัรษัิทโฆษณิาแห่งแรกของไทยท่�ได�รบััรางวิลัิ Grand Prix ซึ�งเป็นรางวิลัิสิงูสิดุในเทศกาลิงาน

สิร�างสิรรค ์Cannes Lions ในป่ พื่.ศ. 2560 

ในช่วิงโควิิด-19 อุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคไ์ด�รับัผู้ลิกระทบัทั�งทางบัวิกแลิะทางลิบั ในทางลิบั 

มาตรการลิ็อกดาวินท์ำาให�ธิ์ุรกิจัต�องปิดสิถานท่�แลิะปิดการแสิดง ซึ�งสิ่งผู้ลิให�ธิ์ุรกิจัขาดรายได�

แลิะบัางสิ่วินต�องปิดตวัิลิง ขณิะท่�ในทางบัวิก การแพื่ร่ระบัาดของโควิิด-19 สิร�างโอกาสิให�แก่ผูู้�

ประกอบัการแลิะแรงงานในอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรค ์จัากการปรบััใช�เทคโนโลิย่เพ่ื่�อให�เข�าถึงผูู้�ชม

หรอ่ฐ์านลิกูค�าในรูปแบับัใหม ่ๆ แลิะเพ่ื่�อให�สิามารถสิร�างสิรรคผ์ู้ลิงานรว่ิมกนัได�แม�วิา่จัะทำางานอยู่

หา่งไกลิกนั แลิะท่�สิ ำาคญั ทำาให�อตุสิาหกรรมเกมแลิะซอฟูตแ์วิรเ์ติบัโตมากขึ �นอยา่งก�าวิกระโดด

จัดุประสิงคข์องคณิะผูู้�จัดัทำาในการจัดัทำาหนงัสิ่อน่ � ค่อ เพ่ื่�อเผู้ยแพื่รผู่้ลิการศึกษาแลิะกรณ่ิศึกษา

เก่�ยวิกบััแนวิทางการปรบััตวัิของแรงงานสิร�างสิรรคไ์ทย ซึ�งเป็นกำาลิงัสิ ำาคญัในการพื่ฒันาโมเดลิ

ใหม่ของอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคใ์นยคุหลิงัโควิิด-19 ท่�ม่การปรบััตวัิแลิะตอ่ยอดทางเทคโนโลิย่เพ่ื่�อ

สิร�างมลูิคา่เพิื่�ม แลิะสิามารถแขง่ขนัได�ในระดบััโลิก

บัทนำา

หลิายประเทศ เช่นช่นช ไทย เกาหลิ่ใต� ญ่�ต� ญ่�ต� ญปุ่ น แลิะสิหราชอาณิาจัักร มุ่งพื่ฒันาเศรษพื่ฒันาเศรษพื่ ฐ์กิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรค ์ค ์ค

เน่�องน่�องน จัากเป็นเศรษป็นเศรษป ฐ์กิจัท่�อจัท่�อจัท ยู่บันฐ์านควิามรู �ซึ�ซึ� �งซึ�งซึ จัะช่วิยให�ประเทศสิามารถเติบัโตทางเศรษฐ์กิจั

ได� แม�วิ่าประเทศไทยม�วิ่าประเทศไทยม�วิ ยังไยังไย ม่ประม่ประม สิบัควิามสิำาเร็จัมากนักในการนักในการน พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ สิู่เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์

ดังเดังเด ช่นช่นช เกาหลิ่ใต� ญ่�ต� ญ่�ต� ญปุ่ น แลิะสิหราชอาณิาจัักร แต่คนไทยเราไต่คนไทยเราไต ม่ขาดคม่ขาดคม วิามสิร�างสิรรค์ เราม่

คนทำางานสิร�างสิรรคซ์ึซ์ึ์ �งประซึ�งประซึ สิบัควิามสิำาเร็จัในระดับัโลิกอยู่จั ำยู่จั ำยู่จัานวินหนึ�งนึ�งนึ เช่นช่นช  คุณิอภิัชาภิัชาภั ติพื่งศ์

ว่ิระเศรษฐ์กระเศรษฐ์กระเศรษ ุฐ์กุฐ์กลิ ซึ�งเลิ ซึ�งเลิ ซึ ป็นคนไทยคนแรกแป็นคนไทยคนแรกแป ลิะเป็นคนแรกในเอเป็นคนแรกในเอเป ช่ยตะวินัออกเวินัออกเวิ ฉ่ิยงใต�ท่�ไต�ท่�ไต�ท ด�รัด�รัด�รบัรางวิลัิปาลิม์ลิม์ลิ

ทองคำา “Palme d’Or” ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นรางป็นรางป วิลัิสิงูลิสิงูลิสิ สิดุในเทศกาสิดุในเทศกาสิ ลิภัาพื่ยนตรเ์รเ์ร ม่องคานสิใ์นสิใ์นสิ ป่ พื่.ศ. 2553 จัาก

ภัาพื่ยนตร์ “ลิุงลิุงลิ บัุญบัุญบั ม่ระลิึกชาลิึกชาลิ ติ”ติ”ต แลิะได�รัด�รัด�รบัรางวิัลิจัากคณิะกรรมการ “Prix du Jury” ถึง  ถึง  ถ

2 ครั�งรั�งรั จัากภัาพื่ยนตร์ “สิัตสิัตสิ วิป์ระหวิป์ระหวิ ลิาด” ในป่ พื่.ศ.2547 แลิะจัากภัาพื่ยนตร์ “Memoria” ใน

ป่ พื่.ศ. 2564 รวิมทั�งไทั�งไทั ด�รัด�รัด�รบัรางวิลัิผูู้�ก ำากับัหน�าใหม่ “Prix Un Certain Regard” จัากภัาพื่ยนตร์

“สิดุเสิดุเสิ สินห่า”สินห่า”สิน ในป่ พื่.ศ. 2545 ในเทศกาลิภัาพื่ยนตรเ์รเ์ร ม่องคานสิ์สิ์สิ นอกจัากน่� ยงั ยงั ย ม่บัรม่บัริม่บัรษัทษัทษ CJ Worx ซึ�ง ซึ�ง ซึ

เป็นป็นป บัรษัิทโฆษษัทโฆษษ ณิาแห่งแรกของไทยห่งแรกของไทยห ท่�ไท่�ไท ด�รัด�รัด�รบัรางวิลัิ Grand Prix ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นรางป็นรางป วิลัิสิงูลิสิงูลิสิ สิดุในเทศกาสิดุในเทศกาสิ ลิงาน

สิร�างสิร�างสิร� สิรรค์ Cannes Lions ในป่ พื่.ศ. 2560 

ในช่วิงโควิิด-19 อุต อุต อ สิาหกรรมสิร�างสิรรคไ์คไ์ค ด�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบัทั�งทางบัทั�งทางบัทั บัวิกแลิะทางลิบั ในทางลิบั

มาตรการลิ็อกดาลิ็อกดาลิ วินท์ำาให�ธิ์ุรห�ธิ์ุรห�ธิ์ กิจัต�อง ิดปิดป สิถานท่�แท่�แท ลิะ ิดการแปิดการแป สิดง ซึ�ง ซึ�ง ซึ สิ่งสิ่งสิ ผู้ลิให�ธิ์ุรห�ธิ์ุรห�ธิ์ กิจัขาดรายได�

แลิะบัางสิ่วินต�องต�องต� ิดปิดป ตวัิลิง ขณิะท่�ในทางท่�ในทางท บัวิก การแพื่ร่ระพื่ร่ระพื่ร บัาดของโควิิด-19 สิร�างโอกา สิร�างโอกา สิร� สิให�แก่ผู้ก่ผู้ก ู�่ผู้�่ผู้

ประกอบัการแลิะแรงงานในอตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรค ์จัากการปรบััใช�เทคโนโลิย่เพ่ื่�อให�เข�าข�าข� ถึงผู้ถึงผู้ถ ู�ชมึงผู้�ชมึงผู้

หร่หร่ห อฐ์านลิกูลิกูลิ ค�าในค�าในค� ูปแรูปแร บับัใหม่ ๆ แลิะเพ่ื่�อให�สิามารถสิร�างสิร�างสิร� สิรรคผ์ู้ลิงานรว่ิมกนัไกนัไก ด�แม�วิา่ม�วิา่ม�วิ จัะทำางานอยู่

หา่งไกหา่งไกห ลิกนัลิกนัลิก แลิะท่�สิ ำาคญัาคญัาค  ทำาให�อตุห�อตุห�อ สิาหกรรมเกมแลิะซอฟูตแ์ฟูตแ์ฟูต วิรเ์วิรเ์วิร ติบัโตมากขึ �นอขึ �นอขึ ยา่งยา่งย ก�าก�าก� วิกระโดด

จัดุประจัดุประจั สิงคข์องคคข์องคค ณิะผูู้�จัดัะผู้�จัดัะผู้ ทำาในการจัดัทำาหนงันงัน สิ่อน่ � ค่อ เพ่ื่�อเผู้ยแพื่รผู่้ลิการ ึกษาแศึกษาแศ ลิะกรณ่ิศึกษาณ่ิศึกษาณ่ิศ

เ ่�ยก่�ยก วิกบััแนวิทางการปรบััตวัิของแรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคไ์ทยคไ์ทยค  ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นป็นป กำาลิงัาลิงัาลิ สิำาคญัในการาคญัในการาค พื่ฒันาโมเดพื่ฒันาโมเดพื่ ลิ

ใหม่ของม่ของม อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคใ์นคใ์นค ยคุหยคุหย ลิงัโควิิด-19ลิงัโควิิด-19ลิ  ท่�ม่การปรบััตวัิแลิะตอ่ยอดทางเทคโนโตอ่ยอดทางเทคโนโต ลิย่เพ่ื่�อ

สิร�างสิร�างสิร� มลูิคา่เลิคา่เลิค พิื่�มพิื่�มพิื่ แลิะสิามารถแขง่ขง่ข ขนัไขนัไข ด�ในระด�ในระด� ดบััโลิก

1 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



เน่ �อหาในหนงัสิ่อประกอบัด�วิยสิองสิ่วิน ค่อ สิ่วินแรกเป็นสิ่วินหนึ�งของผู้ลิการศึกษาโครงการวิิจัยั 

“การปรบััโครงสิร�างแรงงานสิร�างสิรรคใ์นอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องไทยในยคุหลิงัโควิิด-19” ซึ�ง

ได�รบััการสินับัสินุนทุนวิิจััยจัากหน่วิยบัริหารแลิะจััดการทุนด�านการเพิื่�มควิามสิามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ (บัพื่ข.) แลิะสิว่ินท่�สิองเป็นการนำาเสินอกรณ่ิศกึษาของแรงงานสิร�างสิรรคไ์ทย

เก่�ยวิกบััแนวิคดิแลิะประสิบัการณิใ์นการปรบััตวัิในยคุหลิงัโควิิด-19 

คณิะผูู้�จัดัทำาขอขอบัคณุิผูู้�ม่สิว่ินเก่�ยวิข�องทั�งในภัาคเอกชน ภัาครฐั์ แลิะภัาคการศกึษา ท่�กรุณิาให�

ข�อมลูิในการสิมัภัาษณิ ์ตลิอดจัน สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะ

นวิตักรรม แลิะสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ ท่�กรุณิาเอ่ �อเฟู่�อข�อมลูิในการวิิเคราะห ์

สิดุท�าย คณิะผูู้�จัดัทำาหวิงัเป็นอย่างยิ�งวิา่ หนงัสิ่อน่ �จัะช่วิยสิร�างแรงบันัดาลิใจัให�แรงงานสิร�างสิรรค์

ไทยปรบััตวัิสิูโ่มเดลิใหม่ แลิะจัดุประกายให�ภัาคสิว่ินท่�เก่�ยวิข�องรว่ิมสิรรคส์ิร�างแรงงานสิร�างสิรรค์

ไทยให�ไปสิู่โมเดลิใหม่ท่�ม่การปรบััตวัิแลิะต่อยอดทางเทคโนโลิย่เพ่ื่�อสิร�างมลูิค่าเพิื่�มแลิะสิามารถ

แขง่ขนัได�ในระดบััโลิก

  

เน่ �อหาในหน่�อหาในหน่ นงันงัน สิ่อประกอบัด�วิยสิองสิ่วิน ค่อ สิ่วินแรกเป็นป็นป สิ่วินหนึ�งของนึ�งของนึ ผู้ลิการ ึกษาโครงการวิิจัยัศึกษาโครงการวิิจัยัศ

“การปรบััโครงสิร�างแรงงานสิร�างแรงงานสิร� สิร�างสิร�างสิร� สิรรคใ์นคใ์นค อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคข์องไทยในคข์องไทยในค ยคุหยคุหย ลิงัโควิิด-19”ลิงัโควิิด-19”ลิ  ซึ�ง ซึ�ง ซึ

ได�รัด�รัด�รบัการสินับัสินุนบัสินุนบัสิน ทุนวิิจััยทุนวิิจััยท จัากหน่วิยบัริหารแบัริหารแบัร ลิะจััดการทุนทุนท ด�านการเพิื่�มคพิื่�มคพิื่ วิามสิามารถในการ

แข่งข่งข ขนัของประเทศขนัของประเทศข (บัพื่ข.) แลิะสิว่ินท่�สิองเป็นการป็นการป นำาเสินอกรณ่ิศกึษาของแรงงานณ่ิศกึษาของแรงงานณ่ิศ สิร�างสิร�างสิร� สิรรคไ์ทยคไ์ทยค

เ ่�ยก่�ยก วิกบััแนวิคดิแวิคดิแวิค ลิะประสิบัการณิใ์นการปณิใ์นการปณิ รบััตวัิในยคุหยคุหย ลิงัโควิิด-19 ลิงัโควิิด-19 ลิ

คณิะผูู้�จัดัะผู้�จัดัะผู้ ทำาขอขอบัคณุิผูู้�ม่สิ�ม่สิ� ่ม่สิ่ม่สิวินเ ่�ยก่�ยก วิข�องวิข�องวิข� ทั�งในทั�งในทั ภัาคเอกชน ภัาครฐั์ แลิะภัาคการ กึษาศกึษาศ  ท่�ก ท่�ก ท รุณิาให�

ข�อข�อข� มลูิในการสิมัสิมัสิ ภัาษณิ์ ตลิอดจัน สิำานกังานปานกังานปาน ลิดักระทรลิดักระทรลิ วิงการอดุมอดุมอ กึษาศกึษาศ วิิทยาศาสิตร์ วิิจัยัแลิะ

นวิตักรรมวิตักรรมวิ แลิะสิำานกังานานกังานาน สิถิ แิตแิต หง่ชาหง่ชาห ต ิท่�ก ท่�ก ท รุณิาเอ่ �อเอ่ �อเอ่ ฟู่�อเฟู่�อเ �อฟู่�อฟู่ ข�อข�อข� มลูิในการวิิเคราะห ์ห ์ห

สิดุสิดุสิ ท�ายท�ายท� คณิะผูู้�จัดัะผู้�จัดัะผู้ ทำาหวิงัเวิงัเวิ ป็นอป็นอป ย่างย่างย ยิ�งยิ�งยิ วิา่วิา่วิ หนงันงัน สิ่อน่ �จัะช่วิยสิร�างแรงบันัดาสิร�างแรงบันัดาสิร� ลิใจัให�แรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรค์

ไทยปรบััตวัิสิู่วัิสิู่ั โมเดลิใหม่ แลิะจัดุประกายใจัดุประกายใจั ห�ภัาคสิว่ินท่�เท่�เท ่�ยก่�ยก วิข�องวิข�องวิข� รว่ิมสิรรคส์ิร�ส์ิร �์ างแรงงานสิร�างแรงงานสิร� สิร�างสิร�างสิร� สิรรค์

ไทยให�ไปห�ไปห� สิู่โมเดลิใหม่ท่�ม่การปรบััตวัิแลิะต่อยอดทางเทคโนโต่อยอดทางเทคโนโต ลิย่เพ่ื่�อสิร�างสิร�างสิร� มลูิค่าเลิค่าเลิค พิื่�มแพิื่�มแพิื่ ลิะสิามารถ

แขง่ขง่ข ขนัไขนัไข ด�ในระด�ในระด� ดบััโลิก

2สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



3 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



ส่วินท่� 1 

ส้ตรสร้างโมเดลใหม่ 
“แรงงานสร้างสรรค์์ไทย”

ส่วิน ่� 1ท่� 1ท

ส้ตรสร้างโมเดลใหร้างโมเดลใหร ม่
“แรงงานสร้างสรรค์์ไทย”ร้างสรรค์์ไทย”ร

4สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



แนวิคิดของเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์เก่�ยวิข�องกับัการปฏิิสิัมพื่ันธิ์์ระหวิ่างควิามคิดสิร�างสิรรค ์

(creativity) แลิะควิามคิด (ideas) ของมนุษย ์ทรพัื่ยส์ิินทางปัญญา ควิามรู � แลิะเทคโนโลิย่1

ทั�งน่ � เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์ไม่ม่ นิยามท่�ตายตัวิ ยกตัวิอย่างเช่น จัอห์น ฮาวิกินสิ์ (John 

Howkins) นิยาม “เศรษฐกิจัสร้างสรรค์์” ในหนังสิ่อ The Creative Economy: How 

People Make Money From Ideas วิ่า “ระบับัการผู้ลิิต การแลิกเปลิ่�ยนแลิะการใช�ผู้ลิิตภััณิฑิ์

สิร�างสิรรค”์ โดยผู้ลิิตภัณัิฑิส์ิร�างสิรรคจ์ั ำานวินมากม่คุณิสิมบัตัิเข�าข่ายเป็นทรพัื่ยส์ิินทางปัญญา 

เชน่ ลิขิสิทิธิิ์� สิทิธิิ์บัตัร แลิะเคร่�องหมายการค�า

ภัาพื่จัาก Adobo Magazine แลิะ Goodread

1
เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์ x แรงงานสร้างสรรค์์

1 UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
สิ่บัค�นเม่�อวินัท่� 26 พื่ฤศจิักายน 2563, https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf.

.

แนวิคิดของเศรษวิคิดของเศรษวิค ฐ์กิจัสิร�างสิรรค์เค์เค ่�ยก่�ยก วิข�องกับัการปฏิิสิัมสิัมสิ พื่ันพื่ันพื่ ธิ์์ระหธิ์์ระหธิ์ วิ่างควิ่างควิ วิาม ิดคิดค สิร�างสิรรค์

(creativity) แลิะควิาม ิดคิดค (ideas) ของมนุษนุษน ย์ ทรพัื่ยส์ิินทางพื่ยส์ิินทางพื่ย ปัญญาปัญญาป ควิามรู � แลิะเทคโนโลิย่1

ทั�งทั�งทั น่ � เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์ไค์ไค ม่ม่นิยามม่นิยามม่น ท่�ตายท่�ตายท ตัวิ ยกตัวิอย่างเย่างเย ช่นช่นช  จัอห์นห์นห ฮาวิกินวิกินวิก สิ์สิ์สิ (John

Howkins) นิยาม นิยาม น “เศรษฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ” ในหนังนังน สิ่อ The Creative Economy: How

People Make Money From Ideas วิ่า วิ่า วิ “ระบับัการผู้ลิิต การแลิกเป ่�ยนแลิ่�ยนแลิ ลิะการใช�ผู้ลิิตภััณิฑิลิิตภััณิฑิลิิตภัั ์

สิร �างสิร�างสิร� สิรรค”์ค”์ค โดยผู้ลิิตภัณัิฑิลิิตภัณัิฑิลิิตภัั ส์ิร �ส์ิร �์ างสิร�างสิร� สิรรคจ์ั ำานวินมากม่คุณิสิมบัั ิเมบัั ิเมบัติัเตมบัตัมบัั ิเมบัตัมบัั ข�าข่ายเข่ายเข ป็นทป็นทป รพัื่ยส์ิินทางพื่ยส์ิินทางพื่ย ปัญญา ปัญญา ป

เชน่ชน่ช ลิขิสิทิธิ์ลิขิสิทิธิิ์ลิขิสิทิธิ์� สิทิ ิบัตัรธิิ์บัตัรธิ์ แลิะเค ่�องหมายการะเค ่�องหมายการะเคร่�องหมายการร ค�าค�าค�

ภัาพื่จัาก Adobo Magazine แลิะ Goodread

11
เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์ x แรงงานสร้างสรรค์์ x แรงงานสร ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

1 UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
สิ่บัค�นเสิ่บัค�นเสิ่บัค� ม่�อ

UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
่�อ

UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
ม่�อม วินัวินัวิ ท่� 26 

UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
่� 26 

UNCTAD and UNDP, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy (Geneva: UNCTAD, 2008), 
ท่� 26 ท พื่ฤศ ิกายน 2563, https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf.จิักายน 2563, https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf.จั

.

5 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



ขณิะท่� การประชุมสิหประชาชาติวิ่าด�วิยการค�าแลิะการพื่ฒันา (UNCTAD) นิยาม “เศรษฐกิจั

สร้างสรรค์”์ วิ่า “กิจักรรมทางเศรษฐ์กิจัท่�อยู่บันฐ์านของควิามรู � ซึ�งประกอบัด�วิยอุตสิาหกรรม

สิร�างสิรรค์” โดยอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรค์เก่�ยวิข�องกับัสิาขาเชิงวิัฒนธิ์รรม (เช่น หัตถกรรม 

การพิื่มพื่ ์ศิลิปะการแสิดง ดนตร่) สิาขาเทคโนโลิย่เข�มข�น (เช่น ภัาพื่ยนตร ์ว่ิดิทัศน ์ซอฟูตแ์วิร ์

เกมคอมพิื่วิเตอร ์โทรทัศนแ์ลิะวิิทยุ) แลิะสิาขาบัริการ (เช่น การโฆษณิา การออกแบับั แลิะ

สิถาปัตยกรรม) ทั�งน่ � กิจักรรมในอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคล์ิ�วินใช�ทกัษะสิร�างสิรรคเ์ข�มข�น แลิะสิร�าง

รายได�ผู้า่นการค�าแลิะทรพัื่ยส์ินิทางปัญญา ในปัจัจับุันั อตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคเ์ป็นสิาขาท่�ม่พื่ลิวิตั

มากท่�สิดุในเศรษฐ์กิจัโลิก ซึ�งจัะช่วิยสิร�างโอกาสิใหม่ ๆ ให�แก่ประเทศกำาลิงัพื่ฒันาในการก�าวิสิู่

ประเทศท่�ม่การเติบัโตทางเศรษฐ์กิจัสิงู2

ในประเทศไทย สิำานกังานสิภัาพื่ฒันาการเศรษฐ์กิจัแลิะสิงัคมแหง่ชาติ (สิศช.) แลิะศนูยส์ิร �างสิรรค์

งานออกแบับั (2552) ได�นิยาม “เศรษฐกิจัสร้างสรรค์”์ วิ่า “การขบััเคลิ่�อนเศรษฐ์กิจับันพ่ื่�นฐ์าน

ของการใช�องคค์วิามรู � การศกึษา การสิร�างสิรรคง์าน แลิะการใช�ทรพัื่ยส์ิินทางปัญญา ท่�เช่�อมโยง

กบััพ่ื่ �นฐ์านทางวิฒันธิ์รรม การสิั�งสิมควิามรู �ของสิงัคม แลิะเทคโนโลิย่นวิตักรรมสิมยัใหม”่3  

ในฐ์านะท่�เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรคอ์ยู่บันฐ์านของควิามรู � หัวิใจัสิำาคัญในการขับัเคลิ่�อนเศรษฐ์กิจั

สิร�างสิรรค ์ค่อ แรงงานสร้างสรรค์ ์หรอ่แรงงานท่�ประกอบัอาช่พื่สิร�างสิรรค ์ทั�งน่ � กระทรวิงดิจิัทลัิ 

วิัฒนธิ์รรม สิ่�อ แลิะก่ฬา (DCMS) ของสิหราชอาณิาจัักรได�จั ำาแนกประเภัทของแรงงานอาช่พื่

สิร�างสิรรคเ์ป็น 9 กลิุ่มอาช่พื่ ได�แก่ (1) การโฆษณิาแลิะการตลิาด (2) สิถาปัตยกรรม (3) ศิลิป-

หัตถกรรม (4) การออกแบับั (ออกแบับัผู้ลิิตภััณิฑิ์ กราฟิูก แลิะแฟูชั� น) (5) สิ่�อโสิตทัศน ์ 

(ภัาพื่ยนตร ์โทรทศัน ์ว่ิดิทศัน ์วิิทย ุแลิะการถ่ายภัาพื่) (6) เทคโนโลิย่สิารสินเทศ ซอฟูตแ์วิร ์แลิะ

บัริการคอมพิื่วิเตอร ์(7) การพิื่มพื่ ์(8) พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิ ์แกลิเลิอร่� แลิะห�องสิมดุ (9) ดนตร่ ศิลิปะการ

แสิดง แลิะทศันศิลิป์4 

2  อ�างแลิ�วิ.

3 สิ ำานกังานคณิะกรรมการพื่ฒันาการเศรษฐ์กิจัแลิะสิงัคมแห่งชาติ แลิะ ศนูยส์ิร �างสิรรคง์านออกแบับั, เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์(The Creative Economy) (กรุงเทพื่ฯ: 
สิ ำานักงานคณิะกรรมการพื่ัฒนาการเศรษฐ์กิจัแลิะสิังคมแห่งชาติ, 2552), 24, สิ่บัค�นเม่�อวิันท่� 26 พื่ฤศจิักายน 2563, https://www.nesdc.go.th/ewt_news.
php?nid=3712&filename=economic_develop.

4 Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Creative Industries Economic Estimates Methodology (London: DCMS, 2016), 6, 
สิ่บัค�นเม่�อวินัท่� 26 พื่ฤศจิักายน 2563, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/499683/CIEE_
Methodology.pdf.

ขณิะท่� การประชุมชุมช สิหประชาชาติวิ่าวิ่าวิ ด�วิยการค�าแค�าแค� ลิะการพื่ฒันาพื่ฒันาพื่ (UNCTAD) นิยาม นิยาม น “เศรษฐกิจั

สร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ” วิ่า วิ่า วิ “กิจักรรมทางเศรษฐ์กิจัท่�อจัท่�อจัท ยู่บันฐ์านของควิามรู � ซึ� ซึ� �งประกอ ซึ�งประกอ ซึ บัด�วิยอุตอุตอ สิาหกรรม

สิร�างสิรรค์”ค์”ค โดยอุตอุตอ สิาหกรรมสิร�างสิรรค์เค์เค ่�ยก่�ยก วิข�องกับัสิาขาเ ิงชิงช วิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรม (เช่นช่นช  หัตถกรรม หัตถกรรม ห

การพิื่มพิื่มพื่ พื่ ์ศิลิปะการแสิดง ดนตร่) สิาขาเทคโนโลิย่เข�มข�นข�นข� (เช่นช่นช  ภัาพื่ยนตร ์ว่ิด ์ว่ิด์ ิ ว่ิดิ ว่ิดทัศทัศท น์ ซอฟูตแ์ฟูตแ์ฟูต วิร ์วิร ์วิร

เกมคอมพิื่วิเตอร์ โทรทัศทัศท นแ์นแ์น ลิะวิิทยุ)ยุ)ย แลิะสิาขาบัริการบัริการบัร (เช่นช่นช การโฆษณิา การออกแบับั แลิะ

สิถาปัตยกรรม)ปัตยกรรม)ป  ทั�ง ทั�ง ทั น่ � กิจักรรมในอตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคล์ิ�วิล์ิ �วิ์ นใช�ทกัษะช�ทกัษะช�ท สิร�างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ข�มข�มข� ข�นข�นข� แลิะสิร�างสิร�างสิร�

รายได�ผู้า่นการด�ผู้า่นการด�ผู้ ค�าแค�าแค� ลิะทรพัื่ยส์ินิทางพื่ยส์ินิทางพื่ย ปัญญาปัญญาป ในปัปัปจัจับุันัจัจับุันัจัจั  อตุ อตุ อ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ป็นป็นป สิาขาท่�ม่พื่ลิวิตัม่พื่ลิวิตัม่พื่ลิวิ

มากท่�สิดุในเศรษสิดุในเศรษสิ ฐ์กิจัโลิก ซึ�ง ซึ�ง ซึ จัะช่วิยสิร�างโอกาสิร�างโอกาสิร� สิใหม่ ๆ ให�แก่ประเทศก่ประเทศก กำาลิงัาลิงัาลิ พื่ฒันาในการพื่ฒันาในการพื่ ก�าวิสิู่

ประเทศท่�ม่การเติบัโตทางเศรษฐ์กโตทางเศรษฐ์กโตทางเศรษ ิจัสิงูจัสิงูจัสิ 2

ในประเทศไทย สิำานกังานานกังานาน สิภัาพื่ฒันาการเศรษพื่ฒันาการเศรษพื่ ฐ์กฒันาการเศรษฐ์กฒันาการเศรษ ิจัแลิะสิงัคมแสิงัคมแสิ หง่ชาหง่ชาห ติ (สิศช.) แลิะศนูศนูศ ยส์ิร�ส์ิร �์ างสิร�างสิร� สิรรค์

งานออกแบับั (2552) ได�นิยามด�นิยามด�น “เศรษฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ” วิ่า วิ่า วิ “การขบััเค ่�อนเศรษลิ่�อนเศรษลิ ฐ์ก่�อนเศรษฐ์ก่�อนเศรษ ิจับันพ่ื่�นพ่ื่ �นพ่ื่ ฐ์าน

ของการใช�องช�องช� คค์คค์ค วิามรู � การ กึษาศกึษาศ การสิร�างสิร�างสิร� สิรรคง์านคง์านค แลิะการใช�ทช�ทช� รพัื่ยส์ิินทางพื่ยส์ิินทางพื่ย ปัญญาปัญญาป  ท่�เ ท่�เ ท ่�อมโยงช่�อมโยงช

กบััพ่ื่บััพ่ื่ั �นบัพ่ื่ �นบัพ่ื่ ฐ์านทางวิฒันวิฒันวิ ธิ์รรม การสิั�งสิั�งสิั สิมควิามรู �ของรู �ของรู สิงัคมสิงัคมสิ แลิะเทคโนโลิย่นวิตักรรมวิตักรรมวิ สิมยัใหสิมยัใหสิม ม”่ม”่ม 3  

ในฐ์านะท่�เศรษท่�เศรษท ฐ์กิจัสิร�างสิรรคอ์คอ์ค ยู่บันฐ์านของควิามรู � หัวิใจัสิำาคัญในการาคัญในการาค ขับัเค ่�อนเศรษลิ่�อนเศรษลิ ฐ์กิจั

สิร�างสิร�างสิร� สิรรค ์ค่ ์ค่์ อ แรงงานสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร หร่หร่ห อแรงงานท่�ประกอท่�ประกอท บัอาช่พื่สิร�างช่พื่สิร�างช่พื่สิร� สิรรค ์ทั ์ทั์ �ง ทั�ง ทั น่ � กระทรวิงดิจิัทลัิ

วิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรม สิ่�อ สิ่�อ สิ แลิะก่ฬา (DCMS) ของสิหราชอาณิาจัักรได�จั ำด�จั ำด�จัาแนกประเภัทของแรงงานอาช่พื่

สิร�างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ป็นป็นป 9 กลิุ่มอาช่พื่ ได�แก่ (1) การโฆษณิาแลิะการตลิาด (2) สิถาปัตยกรรมปัตยกรรมป (3) ศิลิป-

หัตถกรรมหัตถกรรมห (4) การออกแบับั (ออกแบับัผู้ลิิตภััณิฑิลิิตภััณิฑิลิิตภัั ์ กรา ิ กฟิูกฟู แลิะแฟูชั� น)ฟูชั� น)ฟูชั (5) สิ่�อโ สิ่�อโ สิ สิตทัศทัศท น ์น ์น

(ภัาพื่ยนตร์ โทรทศัทศัท น ์ว่ิด ์ว่ิด์ ิ ว่ิดิ ว่ิดทศัทศัท น์ วิิทยุ แลิะการถ่ายถ่ายถ ภัาพื่) (6) เทคโนโลิย่สิารสินเทศ ซอฟูตแ์ฟูตแ์ฟูต วิร์ แลิะ

บัริการคอมบัริการคอมบัร พิื่วิเตอร์ (7) การพิื่มพิื่มพื่ พื่์ (8) พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิภัณัิฑิภัั ์ แกลิเลิอร่� แลิะห�องห�องห� สิมดุสิมดุสิม (9) ดนตร่ ศร่ ศิร่ ศลิปะการ

แสิดง แลิะทศันทศันท ศิลิป์ลิป์ลิป4

2  อ�างแ อ�างแ อ� ลิ�วิ.

3 สิ ำานกังานคนกังานคน ณิะกรรมการพื่ฒันาการเศรษพื่ฒันาการเศรษพื่ ฐ์กฒันาการเศรษฐ์กฒันาการเศรษ ิจัแลิะสิงัคมแสิงัคมแสิ ห่งชาห่งชาห ติ แลิะ ศนู ศนู ศ ยส์ิร�ส์ิร �์ างสิร�างสิร� สิรรคง์านออกแคง์านออกแค บับั, เศรษฐ์กเศรษฐ์กเศรษ ิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรค์ (The Creative Economy) (กรุงเทรุงเทร พื่ฯ: 
สิ ำานักงานคนักงานคน ณิะกรรมการพื่ัฒนาการเศรษพื่ัฒนาการเศรษพื่ ฐ์กิจัแลิะสิังคมแสิังคมแสิ ห่งชาห่งชาห ิ,ติ,ต 2552), 24, สิ่บัค�นเ สิ่บัค�นเ สิ่บัค� ม่�อม่�อม วิันวิันวิ ท่� 26 พื่ฤศ ิกายนจิักายนจั 2563, https://www.nesdc.go.th/ewt_news.
php?nid=3712&filename=economic_develop.

4 Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Creative Industries Economic Estimates Methodology (London: DCMS, 2016), 6, 
สิ่บัค�นเสิ่บัค�นเสิ่บัค� ม่�อม่�อม วินัวินัวิ ท่� 26 ท่� 26 ท พื่ฤศ ิกายน 2563, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/499683/CIEE_จิักายน 2563, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/499683/CIEE_จั
Methodology.pdf.

6สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



3 ส้ตร “เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์”  
จัากสหราชอาณาจัักร ญ่�ปุ�น และเกาหล่ใต้ 

หลิายประเทศท่�ประสิบัควิามสิำาเรจ็ัในการพื่ฒันาเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์เชน่ สิหราชอาณิาจักัร ญ่�ปุ่ น 

แลิะเกาหลิ่ใต� ต่างดำาเนินนโยบัายสิ่งเสิริมอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคม์าอย่างยาวินานแลิะต่อเน่�อง 

การถอดบัทเร่ยนควิามสิำาเร็จัจัากประเทศเหลิ่าน่ � จัะช่วิยให�ประเทศไทยได�เร่ยนรู �เคลิ็ดลิบััควิาม

สิำาเร็จั แลิะสิามารถนำามาประยกุตใ์ช�เพ่ื่�อดำาเนินนโยบัายพื่ฒันาเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรคท่์�เหมาะสิม

กบัับัรบิัทของประเทศไทยตอ่ไป

(1) ส้ตรต้นตำารับั “สหราชอาณาจัักร”

ยุทธิ์ศาสิตรก์ารพื่ัฒนาอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องสิหราชอาณิาจัักรดำาเนินการอย่างต่อเน่�อง 

นบััตั�งแต่สิมยันายกรฐั์มนตร่โทน่� แบัลิร ์แลิะลิ่าสิดุ รฐั์บัาลิภัายใต�นายกรฐั์มนตร่บัอริสิ จัอหน์สินั 

ประกาศวิา่ จัะสินบััสินนุอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคต์อ่ไป

2
3 ส้ตร “เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์” ร้างสรรค์์” ร
จัากสหราชอาณาจัักร ญ่�ปุ�น และเกาหปุ�น และเกาหปุ ล่ใต้ ต้ ต

หลิายประเทศท่�ประท่�ประท สิบัควิามสิำาเรจ็ัในการพื่ฒันาเศรษพื่ฒันาเศรษพื่ ฐ์กฒันาเศรษฐ์กฒันาเศรษ ิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรค ์เค ์เค ชน่ ชน่ ช สิหราชอาณิาจักัร ญ่�ปุ่ น 

แลิะเกาหลิ่ใต� ต่างต� ต่างต� ต ดำาเนินนโยนินนโยน บัายสิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคม์าอคม์าอค ย่างยาย่างยาย วินานแลิะต่อเต่อเต น่�อง น่�อง น

การถอดบัทเร่ทเร่ทเ ยนควิามสิำาเร็จัจัากประเทศเหลิ่าลิ่าลิ น่ � จัะช่วิยให�ประเทศไทยไห�ประเทศไทยไห� ด�เร่เร่เ ยนรู �เครู �เครู ลิ็ดลิ็ดลิ ลิบััควิาม

สิำาเร็จั แลิะสิามารถนำามาประยกุยกุย ตใ์ตใ์ต ช�เพ่ื่�อดำาเนินนโยนินนโยน บัายพื่ฒันาเศรษพื่ฒันาเศรษพื่ ฐ์กฒันาเศรษฐ์กฒันาเศรษ ิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรคท่์�เหมาะ์ ่�เหมาะท่์�เหมาะท สิม

กบัับัรบิัทของประเทศไทยตอ่ไปตอ่ไปต

(1) ส้ตรต้นต้นต ตำารับั “สหราชอาณาจัักร”

ยุทยุทย ธิ์ศาสิตรก์ารรก์ารร พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ อุตอุตอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคข์องคข์องค สิหราชอาณิาจัักรดำาเนินการอนินการอน ย่างย่างย ต่อเต่อเต น่�อง น่�อง น

นบััตับััตัั �งแบัตั�งแบัตั ต่สิมยันายกสิมยันายกสิม รฐั์มนตร่มนตร่มนต โทน่� แบัลิร์ แลิะลิ่าลิ่าลิ สิดุสิดุสิ  รฐั์บัาลิภัายใต�นายกต�นายกต� รฐั์มนตร่บัมนตร่บัมนต อริสิ จัอหน์หน์ห สินั สินั สิ

ประกาศวิา่วิา่วิ  จัะสินบััสินนุบัสินนุบัสิน อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคต์อ่ไปตอ่ไปต

22
7 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



ระบุุนิิยามและขนิาดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์เป็็นิค์ร้�งแรก
เป็็นิรากฐานิในิการดำาเนิินินิโยบุายพ้ัฒนิาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ 
เช่่นิ การสร้าง Creative Partnership Initiative เพั่�อสนิ้บุสนิุนิ 
การศึึกษาสร้างสรรค์์ในิโรงเรียนิ และจ้ัดทำำาหนิ้งสือแนิะแนิวด้านิอาชี่พั 
ในิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์

ข้บุเค์ลื�อนิเศึรษฐกิจัในิเมืองใหญ่่ด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ภายในิ 
เวลา 10 ป็ี
นิโยบุายสนิ้บุสนิุนิห่วงโซ่่มูลค์่า

◦ พั้ฒนิาแรงงานิสร้างสรรค์์ เช่่นิ โค์รงการ "Find Your Talent"  
   เพั่�อให้นิ้กเรียนิค์้นิพับุค์วามสามารถพัิเศึษของต้วเอง และการสนิ้บุสนิุนิ 
   นิ้กศึึกษาฝึึกงานิ

◦ พั้ฒนิาธุุรกิจัสร้างสรรค์์ เช่่นิ การให้เงินิลงทุำนิวิจั้ย และสร้างค์ล้สเตอร์ 
   สร้างสรรค์์

◦ ส่งเสริมการส่งออกผลิตภ้ณฑ์์สร้างสรรค์์

นิโยบุายพั้ฒนิาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ โดยเนิ้นิสนิ้บุสนิุนิ

◦ การเข้าถึงแหล่งเงินิทำุนิ

◦ การศึึกษา

◦ โค์รงสร้างพั่�นิฐานิ

◦ ทำร้พัย์สินิทำางป็ัญ่ญ่า

◦ การส่งออก

นิโยบุายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ โดยเนิ้นิสนิ้บุสนิุนิ

◦ การต่อยอดทำางค์วามค์ิด โดยให้การสนิ้บุสนิุนิการวิจั้ย

◦ การพั้ฒนิาทำร้พัยากรมนิุษย์ โดยสนิ้บุสนิุนิโค์รงการเก่�ยวก้บุอาช่ีพั 
   สร้างสรรค์์ และโค์รงการฝึึกอบุรมพัร้อมก้บุทำำางานิจัริง

◦ การพั้ฒนิาโค์รงสร้างพั่�นิฐานิ โดยเฉพัาะโค์รงสร้างพั่�นิฐานิดิจัิทำ้ล

◦ การสร้างสภาพัแวดล้อมทำางธุุรกิจัทำ่�เอื�อต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์์

◦การพั้ฒนิาเมืองสร้างสรรค์์  โดยสร้างค์ล้สเตอร์สร้างสรรค์์                   
  การเช่่�อมโยงเค์รอ่ขา่ยระหวา่งเมอืง และการยกระดบุ้ค์รใูนิพั่�นิทำ่�หา่งไกล  

◦ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ทำ่�เก่�ยวก้บุเทำค์โนิโลย่

• 
• 

• 

• 

• 

• 

ท่�มา: TDRI (2564)

โทน่� แบัลร์
Creative Industries 
Mapping Document

1998

2008

2014

2018

กอร์ดอน บัราวิน์
Creative Britain

เดวิิด ค์าเมรอน
Create UK

เทเรซ่า เมย์
Industrial Strategy: 
Creative Industries 
Sector Deal 

ระบุุนิิยามและขนิาดของอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์เป็็ร้างสรรค์์เป็็ร นิค์ร้�งแรกนิค์ร้�งแรกนิค์ร
เป็็นิรากฐานิในิการดำาเนิินินิโยบุายพ้ัฒนิาอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ ร้างสรรค์์ ร
เช่่นิ การสร้างร้างร Creative Partnership Initiative เพั่�อสพั่�อสพั นิ้บุสนิุนิ
การศึึกษาสร้างสรรค์์ใร้างสรรค์์ใร นิโรงเ ียรียร นิ และจ้ัดทำำาหนิ้งสือแสือแส นิะแนิวด้าด้าด นิอาชี่พั
ในิอุตสาหกรรมสนิอุตสาหกรรมสนิอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

ข้บุเค์ลื�อค์ลื�อค์ลื นิเศึรษฐกิจัในิเมืองใหญ่่มืองใหญ่่ม ด้วยด้วยด อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ภายใร้างสรรค์์ภายใร นิ
เวลา 10 ปี็ปี็ป็
นิโยบุายสนิ้บุสนุินิห่วงโซ่่นิห่วงโซ่่นิห มูลมูลม ค่์าค่์าค์

◦ พั้ฒนิาแรงงานิสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร เช่่นิ โค์รงการ "Find Your Talent" 
   เพ่ั�อใพ่ั�อใพั ห้นิก้เ ียรียร นิค้์นิพับุค์วามสามารถพิัเพิัเพั ศึษของต้วเอง และการสต้วเอง และการสต้ นิ้บุสนุินิ
  นิก้ศึึกษาฝึึกงานิ

◦ พั้ฒนิาธุุรกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร เช่่นิ การให้เห้เห งินิลงทุำนิวิจันิวิจันิว ้ิจ้ัิจัย และสร้างร้างร ค์ล้สเตอร์
   สร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

◦ ส่งเสส่งเสส ิมการริมการร ส่งออกผส่งออกผส ลิตลิตล ภ้ณฑ์์สร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

นิโยบุายพั้ฒนิาอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร โดยเน้ินิสนิ้บุสนุินิ

◦ การเข้าข้าข ถึงแหถึงแหถ ล่งเล่งเล งิ่งเ ิ่งเ นิทุำนิ

◦ การศึึกษา

◦ โค์รงสร้างร้างร พั่�นิฐานิ

◦ ทำร้พัย์ทำร้พัย์ทำร้พัยสินิทำางปั็ปั็ป็ญ่ญ่า

◦ การส่งออกส่งออกส

นิโยบุายส่งเสส่งเสส ิมริมร อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร โดยเน้ินิสนิ้บุสนุินิ

◦ การต่อยอดต่อยอดต ทำางค์วามค์ิด โดยใค์ิด โดยใค์ ห้การสห้การสห นิ้บุสนุินิการวิจัวิจัว ้ิจ้ัิจัย

◦ การพั้ฒนิาทำร้พัยากรมนิุษนิุษนิ ย์ โดยสนิ้บุสนิุนิโค์รงการเก่�ยวก่�ยวก ก้บุอาช่ีพั
   สร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร และโค์รงการฝึึกอบุรมพัร้อมพัร้อมพัร ก้บุทำำางานิจัริงนิจัริงนิจัร

◦ การพั้ฒนิาโค์รงสร้างร้างร พั่�นิฐานิ โดยเฉพัาะโค์รงสร้างร้างร พั่�นิฐานิดิจิัทำล้

◦ การสร้างสภาร้างสภาร พัแวดล้อมล้อมล ทำางธุุรกิจัท่ำ�เจัท่ำ�เจัทำ อื�ออื�ออื ต่อต่อต อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

◦การพั้ฒนิาเมืองสมืองสม ร้างสรรค์์ร้ างสรรค์์ร โดยสร้างร้างร ค์ล้สเตอร์สร์สร ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร   
  การเช่่�อมโยงเช่่�อมโยงเช่ ค์รอ่ขา่ยระหขา่ยระหข วา่งเวา่งเว มอืงมอืงม และการยกระดบุ้ค์รใูดบุ้ค์รใูดบุ้ค์ร นิพั่�นิทำ่�หา่งไกลหา่งไกลห   

◦ การส่งเสส่งเสส ิมริมร อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ท่ำ�เท่ำ�เทำ ก่�ยวก่�ยวก ก้บุเทำค์โนิโลย่

•
•

•

•

•

•

ท่�มา: TDRI (2564)ท่�มา: TDRI (2564)ท

โทน่� แน่� แน บัลร์
Creative Industries 
Mapping Document

1998

2008

2014

2018

กอร์ดอน ร์ดอน ร บัราวิน์
Creative Britain

เดวิิด ค์าเมรอน
Create UK

เทเรซ่า เมซ่า เมซ ย์
Industrial Strategy: 
Creative Industries 
Sector Deal 

8สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



แนวิทางการพื่ัฒนากำาลังค์นด้านสร้างสรรค์์

• การส่งเสริมการฝึึกงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ เช่น โครงการเป็นลิูกม่อฝึึกหัด 

(Apprenticeship) ซึ�งม่เป�าหมายค่อ การให�นักศึกษาได�สิะสิมประสิบัการณิ์ในการ 

ทำางานจัริง ควิบัคู่ไปกบััการเร่ยนรู �ในมหาวิิทยาลิยัหร่อวิิทยาลิยั (อย่างน�อย 20% ของเวิลิา

ทั�งหมด) ในสิายอาช่พื่ต่าง ๆ เช่น นักออกแบับั นักเข่ยน นักพื่ฒันาซอฟูตแ์วิร ์ผูู้�เช่�ยวิชาญ

ด�านวิัฒนธิ์รรม ฯลิฯ โดยรฐั์บัาลิให�การสินับัสินุนต่าง ๆ เช่น การเผู้ยแพื่ร่ข�อมูลิรบััสิมัคร

นกัศึกษาฝึึกงานทางเวิ็บัไซต ์การให�ค ำาปรกึษาแนะแนวิทางโทรศพัื่ท ์แลิะการให�บัริการช่วิย

หาตำาแหน่งงานท่�เหมาะสิมผู้่านองคก์รต่าง ๆ เช่น National College Creative Industries 

แลิะ Creative Alliance ตัวิอย่างบัริษัทชั�นนำาท่�ร่วิมโครงการน่ � เช่น BBC, WarnerBros, 

Royal Shakespeare Company แลิะ The Times

• การปลูิกฝัึงใหเ้ยาวิชนมค่์วิามช่�นชอบัในศลิิปะ แลิะการเปิดโอกาสใหเ้ร่ยนรู้ เชน่

 โครงการ Saturday Clubs ซึ�งจัดัชั�วิโมงกิจักรรมสิร�างสิรรคส์ิ ำาหรบััเด็กอายุ 13-16 ป่  

 ทุกเช�าวิันเสิาร ์โดยมักจััดในมหาวิิทยาลิัยแลิะพื่ิพิื่ธิ์ภััณิฑิต์่าง ๆ เพ่ื่�อให�เด็กได�เร่ยนรู � 

 เก่�ยวิกบััวิิชาช่พื่ เช่น ศิลิปะ การออกแบับั แฟูชั�น แลิะการเข่ยน แลิะช่วิยให�เยาวิชนด�อย 

 โอกาสิสิามารถเข�าถงึการเรย่นรู �ทกัษะใหม ่ๆ

ภัาพื่จัาก National Saturday Club

◦

9 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



 ศููนย์์การศูึกษาด้้านด้นตรี (Music Education Hub) ซึ�งม่ 123 แห่งทั� วิประเทศ  

 เป็นการทำางานรว่ิมกนัระหวิ่างโรงเร่ยนตั�งแต่ระดบััประถมศกึษาจันถึงระดบััอดุมศกึษา  

 องคก์รของนักดนตร่ม่ออาช่พื่ องคก์รศิลิปะ แลิะมูลินิธิิ์ต่าง ๆ เพ่ื่�อให�เยาวิชนทุกคนม่ 

 โอกาสิได�ศกึษาดนตร ่โดย

  -  ให�เยาวิชนทกุคนท่�ม่อายรุะหวิา่ง 5-18 ป่ ได�เรย่นรู �วิิธ่ิ์การเลิน่เคร่�องดนตร่

  -  เปิดโอกาสิให�นกัเรย่นได�เลิน่ดนตรเ่ป็นกลิุม่แลิะแสิดงบันเวิท่ 

  -  ปทูางให�เยาวิชนท่�สินใจัสิามารถพื่ฒันาทกัษะตอ่ไปได� 

  -  จัดัให�นกัเรย่นทกุคนม่โอกาสิร�องเพื่ลิงอยา่งสิมำ�าเสิมอ

ภัาพื่จัาก Arts Council England

◦
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(2) ส้ตร “Cool Japan” ขึ้องญ่�ปุ�น  

ในช่วิงปลิายทศวิรรษ 2000 แลิะต�นทศวิรรษ 2010 เศรษฐ์กิจัของญ่�ปุ่ นเผู้ชิญควิามท�าทาย

หลิายประการ เช่น การแข่งขันท่�รุนแรงขึ �นจัากประเทศเศรษฐ์กิจัเกิดใหม่ อุปสิงคใ์นประเทศท่�

ลิดลิง ศกัยภัาพื่การเติบัโตท่�ถดถอย แลิะเศรษฐ์กิจัในประเทศท่�ซบัเซา รฐั์บัาลิญ่�ปุ่ นตระหนกัวิ่า 

ญ่�ปุ่ นไม่สิามารถพื่ึ�งพื่าโมเดลิการเติบัโตทางเศรษฐ์กิจัแบับัเดิมท่�เน�นการผู้ลิิตแลิะการบัริโภัค

จัำานวินมาก แลิะการแข่งขนัด�านต�นทุน แลิะญ่�ปุ่ นจัะไม่สิามารถอยู่รอดได�หากไม่สิามารถสิร�าง

แหลิ่งรายได�ใหม่ ต่อมา ในป่ พื่.ศ.2553 รฐั์บัาลิญ่�ปุ่ นจัึงได�ประกาศยุทธิ์ศาสิตร ์“Cool Japan 

Strategy” เพ่ื่�อสิร�างการเติบัโตทางเศรษฐ์กิจัด�วิยการขยายตลิาดของสิินค�าแลิะบัริการญ่�ปุ่ น

ในต่างประเทศ ตลิอดจันการเพิื่�มการบัริโภัคในประเทศญ่�ปุ่ นผู้่านการเติบัโตของนักท่องเท่�ยวิ 

ต่างชาติ  โดยเน�นการสิร�างแบัรนด์ประเทศแลิะการเผู้ยแพื่ร่ข�อมูลิควิามน่าสินใจัของ 

“Cool Japan” สิูส่ิายตาชาวิโลิก

“Cool Japan” หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์แลิะวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นร่วัมสมัย 
ซึ่่�งชาวัต่างชาติรับร้�วั่าเจ๋๋ง หรือ “cool” เช่น เกม แอนิเมชั�น การ์ต้นช่อง (มังงะ) แฟชั�น  
การ์ต้นคาแรกเตอร์ (เช่น เฮลิโลิคิดต่� แลิะโปุ่เกมอน) อาหาร สินค�าดั�งเดิมญี่่�ปุ่่�น  
รวัมถึึง ห่่นยนต์ เทคโนโลิย่ท่�เปุ่็นมิตรต่อสิ�งแวัดลิ�อม แลิะผลิติภัณัฑ์์อต่สาหกรรม 
ท่�มเ่ทคโนโลิยข่ั้ั�นสง้อ่�น ๆ (Intellectual Property Strategic Program, 2011)
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รัฐบัาลญ่�ปุ�น ภาค์เอกชน

ธุุรกิจัเอกชน

ลงทำุนิ 90.6 พั้นิล้านิเยนิ

ลงทำุนิ

ลงทำุนิ

ลงทำุนิ 10.7 พั้นิล้านิเยนิ

ทำุนิ 101.3 พั้นิล้านิเยนิ (ณ กรกฎาค์ม 2563)

หมายเหต:ุ ระยะเวิลิาของกองทนุ “Cool Japan” ประมาณิ 20 ป่ 

ท่�มา: Cool Japan Fund Inc., https://www.cj-fund.co.jp/en/about/company.html.

จัุดเด่นขึ้อง “Cool Japan Strategy”

• รัฐบัาลิแต่งตั�ง รัฐมนตร่เพื่่�อดูแลิยุทธิ์ศาสตร์ “Cool Japan”  โดยเฉพื่าะ  ในป่ 

พื่.ศ. 2555 เพ่ื่�อประสิานนโยบัายการสิง่เสิรมิ “Cool Japan” ของกระทรวิงตา่ง ๆ ท่�เก่�ยวิข�อง 

เพ่ื่�อสินบััสินนุภัาคธิ์รุกิจั

บัริษััท “Cool Japan Fund”

ธุุรกิจัเอกชนท่�ออกไป
ลงทุนต่างประเทศ

โค์รงสร้างขึ้อง Cool Japan Fund

• การจััดตั�งกองทุน “Cool Japan Fund” ในป่ พื่.ศ. 2556 ซึ�งเป็นกองทุนร่วิมระหวิ่างรฐั์

แลิะเอกชน เพ่ื่�อสิ่งเสิริมการขายสิินค�าแลิะบัริการ “Cool Japan” แลิะสินบััสินุนภัาคธิ์ุรกิจั

ท่�ต�องการออกสิู่ตลิาดต่างประเทศ โดยรฐั์สินบััสินุนทุนเส่ิ�ยง (risk capital) ในโครงการท่�ม่

ควิามเสิ่�ยงสิงู ซึ�งไม่จั ำาเป็นต�องค่นหากธิ์ุรกิจัขาดทนุ แต่หากธิ์ุรกิจัม่กำาไรต�องจั่ายปันผู้ลิ ใน

สิาขาอตุสิาหกรรม เช่น สิ่�อแลิะเน่ �อหา อาหารแลิะบัริการ แฟูชั�นแลิะไลิฟ์ูสิไตลิ ์แลิะบัริการ

ทอ่งเท่�ยวิในประเทศ
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• การจััดตั�งทุนให้เปล่ิา เพ่ื่�อสินบััสินุนการแปลิภัาษาแลิะสิ่งเสิริมเน่ �อหาของญ่�ปุ่ น (Japan 

Content Localization and Promotion หร่อ J-LOP) สิ ำาหรบััอุตสิาหกรรมแอนิเมชั�นแลิะ 

ว่ิดิทัศน์ แลิะต่อมา ขยายการสินับัสินุนเพิื่�มเติมสิู่การเผู้ยแพื่ร่เน่ �อหา โดยการจััดตั�งทุน

ให�เปลิ่าเพ่ื่�อสินับัสินุนการแปลิภัาษาแลิะเผู้ยแพื่ร่เน่ �อหาของญ่�ปุ่ น (Japan Content 

Localization and Distribution หร่อ J-LOD)

• การจััดตั�งแพื่ลิตฟอร์มค์วิามร่วิมม่อระหว่ิางภาค์รัฐแลิะภาค์เอกชน (Cool Japan 

Public-Private Partnership Platform) ในป่ พื่.ศ. 2558 ซึ�งประกอบัด�วิยหน่วิยงานของ 

รัฐ์แลิะหน่วิยงานภัาคเอกชนท่�เก่�ยวิข�อง เช่น อุตสิาหกรรมเน่ �อหา อุตสิาหกรรมอาหาร 

การท่องเท่�ยวิ การผู้ลิิตแลิะการจัดัจัำาหน่าย โดยม่คณิะกรรมการท่�ปรกึษาซึ�งประกอบัด�วิย 

ผูู้�บัรหิารแลิะผูู้�เช่�ยวิชาญจัากภัาคเอกชน กิจักรรมหลิกัของแพื่ลิตฟูอรม์ ได�แก่

 ◦  การส่ง่เส่รมิตลาด้ตา่งประเทศู เชน่ 

  -  การสิ่�อสิารเผู้ยแพื่รข่�อมลูิ “Cool Japan”

  -  การขยายตลิาดต่างประเทศ เช่น การสินบััสินนุการผู้ลิิต การทดสิอบัตลิาด  

     แลิะการจับััคู่ทางธิ์ุรกิจั ผู้่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสินบััสินนุการจัดั 

     งานเพ่ื่�อเผู้ยแพื่รเ่น่ �อหาญ่�ปุ่ นทั�งในแลิะต่างประเทศ (CoFesta หร่อ Japan 

     International Content Festival) แลิะโครงการสินบััสินนุการผู้ลิิตภัาพื่ยนตร ์

     ญ่�ปุ่ นแลิะการรว่ิมผู้ลิติภัาพื่ยนตรน์านาชาติ

  -  การสิ่งเสิริมการท่องเท่�ยวิในประเทศผู้่านโครงการ “Visit Japan” เช่น 

     การเชิญสิ่�อมวิลิชนแลิะบัริษัททวัิรจ์ัากต่างประเทศมาเท่�ยวิญ่�ปุ่ น แลิะการ 

     สินบััสินนุการพื่ฒันาแลิะขายทวัิรท์อ่งเท่�ยวิญ่�ปุ่ น

ภัาพื่จัาก J-LOP แลิะ J-LOD

• การจััดตั�งตังตั ทุนใทุนใท ห้เปห้เปห ล่ิาล่ิาลิ เพ่ื่�อสินบััสินุนการแปบัสินุนการแปบัสิน ลิภัาษาแลิะสิ่งเสิ่งเสิ สิริมเสิริมเสิร น่ �อหาของน่ �อหาของน่ ญ่�ปุ่ น (Japan 

Content Localization and Promotion หร่หร่ห อ J-LOP) สิ ำาหรบััอุตบัอุตบัอ สิาหกรรมแอนิเมนิเมน ชั�นแชั�นแชั ลิะ

ว่ิดว่ิดิว่ิดทัศทัศท น์ แลิะต่อมาต่อมาต ขยายการสินับัสินุนเบัสินุนเบัสิน พิื่�มเพิื่�มเพิื่ ิมติมต สิู่การเผู้ยแพื่ร่เพื่ร่เพื่ร น่ �อหาน่ �อหาน่ โดยการจััดตั�งตั�งตั ทุนทุนท

ให�เปลิ่าเพ่ื่�อลิ่าเพ่ื่�อลิ สินับัสินุนการแปบัสินุนการแปบัสิน ลิภัาษาแลิะเผู้ยแพื่ร่เพื่ร่เพื่ร น่ �อหาของน่ �อหาของน่ ญ่�ปุ่ น (Japan Content

Localization and Distribution หร่หร่ห อ J-LOD)

• การจััดตั�งแตังแตั พื่ลิตฟอร์มร์มร ค์วิามร่วิมม่อระหว่ิางภาว่ิางภาวิ ค์รัฐแค์รัฐแค์ร ลิะภาค์เอกชน (Cool Japan 

Public-Private Partnership Platform) ในป่ พื่.ศ. 2558 ซึ�งประกอ ซึ�งประกอ ซึ บัด�วิยหน่วิยงานของ

รัฐ์แลิะหน่วิยงานภัาคเอกชนท่�เท่� เท ่�ยก่�ยก วิข�อง เช่นช่นช  อุต อุต อ สิาหกรรมเน่ �อหาน่ �อหาน่  อุต อุต อ สิาหกรรมอาหาร

การท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิ การผู้ลิิตแลิะการจัดัจัำาหน่ายน่ายน โดยม่คณิะกรรมการท่�ปท่�ปท รกึษารกึษาร ซึ�งประกอซึ�งประกอซึ บัด�วิย

ผูู้�บัรหิารแบัรหิารแบัร ลิะผูู้�เะผู้�เะผู้ ่�ยช่�ยช วิชาญจัากภัาคเอกชน กิจักรรมหลิกัของแลิกัของแลิ พื่ลิตฟูอรม์รม์ร ได�แก่

◦  การส่ง่เส่รมิตลาส่รมิตลาส่ร ด้ตา่งประเทด้ตา่งประเทด้ต ศู เชน่ ชน่ ช

  -  การสิ่�อสิ่�อสิ สิารเผู้ยแพื่รข่�อข�อข� มลูิ “Cool Japan”

  -  การขยายตลิาดต่างประเทศต่างประเทศต เช่นช่นช การสินบััสินนุการบัสินนุการบัสิน ผู้ลิิต การทดสิอบัตลิาด 

     แลิะการจับััคู่ะการจับััคู่ะการจัั ทางธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจั ผู้่านโครงการจั ผู้่านโครงการจั ผู้ ต่างต่างต ๆ เช่นช่นช โครงการสินบััสินนุการจัดับัสินนุการจัดับัสิน

     งานเพ่ื่�อเผู้ยแพื่รเ่พื่รเ่พื่ร น่ �อหาน่ �อหาน่ ญ่�ปุ่ นทั�งในแทั�งในแทั ลิะต่างประเทศต่างประเทศต (CoFesta หร่หร่ห อ Japan

     International Content Festival) แลิะโครงการสินบััสินนุการบัสินนุการบัสิน ผู้ลิิตภัาพื่ยนตร์

     ญ่�ปุ่ นแลิะการรว่ิมผู้ลิติภัาพื่ยนตรน์านาชารน์านาชาร ติ

  -  การสิ่งเสิ่งเสิ สิริมการสิริมการสิร ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิในประเทศผู้่านโครงการผู้่านโครงการผู้ “Visit Japan” เช่นช่นช

     การเ ิญชิญช ่�อมสิ่�อมสิ วิลิชนแลิะบัริษัทษัทษ ทวัิรจ์ัากต่างประเทศมาเต่างประเทศมาเต ท่�ยท่�ยท วิญ่�ปุ่ น แลิะการ

     สินบััสินนุการบัสินนุการบัสิน พื่ฒันาแพื่ฒันาแพื่ ลิะขายทวัิรท์อ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิญ่�ปุ่ น

ภัาพื่จัาก J-LOP แลิะ J-LOD
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 ◦   การส่่งเส่ริมความร่วมมือในการทำางานข้้ามศูาส่ตร์โด้ย์การจัับคู่ทางธุุรกิจั  
      (Matching Forum) เพ่ื่�อสิร�างผู้ลิกระทบัมากยิ�งขึ �น เชน่

ท่�มา: https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/cooljapan_initiative.pdf

อตุสาหกรรมการผู้ลติ

เทค์โนโลย่

อตุสาหกรรมอาหาร

หัตถกรรมดั�งเดิม

พั้ฒนิาผลิตภ้ณฑ์์ทำ่�ผนิวกแนิวค์ิดสากล และ 
ค์าแรกเตอร์การ์ตูนิของอุตสาหกรรมเนิื�อหา  

เพั่�อดึงดูดลูกค์้ามากข้�นิ

นิำาเสนิอวิด่โอเพัลง และเนิื�อหาสร้างสรรค์์อื�นิ ๆ  
ด้วยเทำค์โนิโลย่ทำ่�ทำ้นิสม้ย

เพั่�อให้เข้าถึงผู้ช่มในิวงกว้าง

นิำาเกษตรกรและธุุรกิจัอาหารจัากทำ้�วทำ้�งญ่่�ป็ุ�นิ 
มาอยู่ในิงานิเทำศึกาล เพั่�อสร้างป็ระสบุการณ์ทำ่�ม่
ค์ุณค์่าแก่ลูกค์้า เช่่นิ งานิ Tokyo Harvest Fair

ผนิวกการออกแบุบุเข้าก้บุห้ตถกรรมด้�งเดิมเพั่�อ
ดึงดูดลูกค์้าหนิุ่มสาวและผู้ทำ่�ไม่สนิใจัห้ตถกรรม

ด้�งเดิม

เน้�อหาสร้างสรรค์์

เน้�อหาสร้างสรรค์์

การทอ่งเท่�ยวิ

ออกแบับั

◦  การส่่งเส่ริมความส่ริมความส่ร ร่วมร่วมร มือในการมือในการม ทำางานข้้ามศูาส่ตร์โร์โร ด้ย์การจัับคู่ทางธุุรกิจั

    (Matching Forum) เพ่ื่�อสิร�างสิร�างสิร� ผู้ลิกระทบัมากยิ�งยิ�งยิ ขึ �นขึ �นขึ เชน่ชน่ช

ท่�มา: https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/cooljapan_initiative.pdfท่�มา: https://www.cao.go.jp/cool_japan/english/pdf/cooljapan_initiative.pdfท

อุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมการอ ผู้ลติผู้ลติผู้ล

เทค์โนโลย่

อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารอ

หัตถกรรมหัตถกรรมห ดั�งเดั�งเดั ดิมดิมด

พ้ัฒนิาผลิตลิตล ภ้ณฑ์์ท่ำ�ผท่ำ�ผทำ นิวกแนิวคิ์ดสากล และคิ์ดสากล และค์
ค์าแรกเตอร์การ์การ ร์ตูนิของอุตสาหกรรมเอุตสาหกรรมเอ นิื�อหา นิื�อหา นิื

เพ่ั�อพ่ั�อพั ดึงดึงด ดูดดูดด ลูกลูกล ค์้ามากค์้ามากค์ ข้�นิ

นิำาเสนิอวิด่โอเพัลง และเนิื�อหาสนิื�อหาสนิื ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร อื�นิ ๆ
ด้วยเด้วยเด ทำค์โนิโลย่ท่ำ�ย่ท่ำ�ย่ทำทำ้นิสมย้

เพ่ั�อใพ่ั�อใพั ห้เห้เห ข้าข้าข ถึงถึงถ ผู้ช่มในิวงกว้างว้างว

นิำาเกษตรกรและธุุรกิจัอาหารจัากทำ้�วทำ้�วทำ้ ท้ำ�งท้ำ�งทำ ญ่่�ป็ุ�ป็ุ�ป็นุิ
มาอยู่ในิงานิเทำศึกาล เพ่ั�อสพ่ั�อสพั ร้างร้างร ป็ระสบุการณ์ท่ำ�ม่
ค์ุณค์ุณค์ ค์่าแค์่าแค์ ก่ลูกลูกล ค์้าค์้าค์ เช่น่ิ งานิ Tokyo Harvest Fair

ผนิวกการออกแบุบุเข้าข้าข ก้บุหต้ถกรรมด้�งเด้�งเด ดิมเดิมเด พ่ั�อพ่ั�อพั
ดึงดึงด ดูดดูดด ลูกลูกล ค์้าหค์้าหค์ นิุม่สาวและผู้ทำ่�ไผู้ทำ่�ไผู้ทำ ม่สม่สม นิใจัหต้ถกรรม

ด้�งเด้�งเด ดิมดิมด

เ ้�อหาสน้�อหาสน ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

เ ้�อหาสน้�อหาสน ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

การทอ่งเทอ่งเท ่�ยท่�ยท วิ

ออกแบับั
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แนวิทางการพื่ัฒนาบัุค์ลากรเพื่่�อขึ้ับัเค์ล้�อนยุทธุศาสตร์ “Cool Japan”

ในการขับัเคลิ่�อนยุทธิ์ศาสิตร์ “Cool Japan” ญ่�ปุ่ นมุ่งพื่ัฒนาบัุคลิากรท่� ม่บัทบัาทสิำาคัญ 

6 กลิุม่ ได�แก่

• ผูู้�ม่ควิามสิามารถด�านการผู้ลิติในท�องถิ�น (Regional Producer Talent)

• ผูู้�ม่ควิามสิามารถด�านการผู้ลิติ (Producer Talent)

• ผูู้�ม่ควิามสิามารถด�านการจัดัการธิ์รุกิจัระดบััสิงู (Advanced Business Management Talent)

• ผูู้�ม่ควิามสิามารถด�านการออกแบับัระดบััสิงู (Advanced Design Talent)

• ผูู้�ม่ควิามสิามารถเฉิพื่าะทาง (Specialist Talent)

• ผูู้�เช่�ยวิชาญชาวิตา่งชาติ (Foreign Specialists)

แนวิทางการพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ บัุค์ลากรเพื่่�อขัึ้บัเค์ล้�อนค์ล้�อนค์ล้ ยุทยุทย ธุศาสตร์ “Cool Japan”ร์ “Cool Japan”ร

ในการขับัเค ่�อนลิ่�อนลิ ยุทยุทย ธิ์ศาสิตร์ “Cool Japan” ญ่�ปุ่ นมุ่งพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ บัุคบัุคบั ลิากรท่� ม่บัทบัาทสิำาคัญาคัญาค

6 กลิุม่ ได�แก่

• ผูู้�ม่�ม่� ควิามสิามารถด�านการด�านการด� ผู้ลิติในท�องท�องท� ถิ�นถิ�นถิ (Regional Producer Talent)

• ผูู้�ม่�ม่� ควิามสิามารถด�านการด�านการด� ผู้ลิติ (Producer Talent)

• ผูู้�ม่�ม่� ควิามสิามารถด�านการจัดัการด�านการจัดัการด� ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัระดบััสิงู (Advancedบัสิงู (Advancedบัสิ Business Management Talent)

• ผูู้�ม่�ม่� ควิามสิามารถด�านการออกแด�านการออกแด� บับัระดบััสิงูบัสิงูบัสิ (Advanced Design Talent)

• ผูู้�ม่�ม่� ควิามสิามารถเฉิพื่าะทาง (Specialist Talent)

• ผูู้�เผู้�เผู้ ่�ยช่�ยช วิชาญชาวิตา่งชาวิตา่งชาวิต ติ (Foreign Specialists)
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แนวิทางการพื่ัฒนาหลักส้ตรท่�เก่�ยวิขึ้้อง เช่่นิ 

•  ด้านสังค์มศาสตร์ จั้ดหล้กสูตรอบุรมการสร้างสินิค์้าและบุริการจัากทำร้พัยากรในิ 
 ทำ้องถิ�นิร่วมก้บุค์นิในิชุ่มช่นิ ค์วบุค์ู่ก้บุการอบุรมด้านิธุุรกิจั 

•  ด้านการออกแบับัและเน้�อหา จั้ดหล้กสูตรอบุรมการหาวิธุ่จั้ดการปั็ญ่หาในิ 
 ทำ้องถิ�นิผ่านิมุมมองด้านิการออกแบุบุ โดยการป็ระยุกต์ใช้่วิทำยาศึาสตร์ธุรรมช่าติ 
 และวิจัิตรศึิลป็์  

•  ด้านวิิทยาศาสตร์อาหารและวิิทยาศาสตร์เกษัตร จั้ดหล้กสูตรอบุรมเก่�ยวก้บุ 
 อาหารและการค์ิดค์้นิสูตรอาหารใหม่ ๆ โดยใช่้ว้ตถุดิบุและว้ฒนิธุรรมของทำ้องถิ�นิ 

•  ด้านการท่องเท่�ยวิ จั้ดหล้กสูตรอบุรมการฟื้้�นิวิถ่ช่ีวิตให้ก้บุทำ้องถิ�นิด้วยการ 
 ทำ่องเทำ่�ยว โดยการใช่้ทำร้พัยากรในิทำ้องถิ�นิ

แนวิทางการพัื่ฒนา:  พั้ฒนิามาตรฐานิหล้กสูตรการศึึกษาร่วมก้บุภาค์
อุตสาหกรรม และให้ผู้ม่ป็ระสบุการณ์ในิโลกธุุรกิจัจัริงมาร่วมสอนิ 

แนวิทางการพื่ัฒนา:

•  สนิ้บุสนิุนิการทำำางานิร่วมก้นิระหว่างภาค์การศึึกษาและภาค์อุตสาหกรรม  
•  ให้ค์วามรู้ก้บุภาค์ธุุรกิจัเพั่�อให้เห็นิค์วามสำาค์้ญ่ของการออกแบุบุ

ผู้้้ม่ค์วิามสามารถด้านการผู้ลิตในท้องถิ�น
(Regional Producer Talent)  
เป็็นิผู้ทำ่�สร้างค์วามนิ่าดึงดูดให้แก่สินิค์้าและบุริการ รวมถึงสถานิทำ่�ทำ่องเทำ่�ยวในิทำ้องถิ�นิ

ผู้้้ม่ค์วิามสามารถด้านการผู้ลิต
(Producer Talent)  
ซ่้�งต้องม่ทำ้�งทำ้กษะอาช่ีพั และทำ้กษะทำางธุุรกิจั

ผู้้้ม่ค์วิามสามารถด้านการออกแบับัระดับัส้ง
(Advanced Design Talent)
ซ่้�งม่ค์วามสามารถในิการออกแบุบุผลิตภ้ณฑ์์ท่ำ�สวยงาม ค์วบุค์ู่ก้บุการใช้่งานิได้จัริง 
และม่ค์วามเป็็นิไป็ได้ทำางธุุรกิจั ด้งนิ้�นิ จั้งต้องม่ทำ้กษะและค์วามเข้าใจัด้านิการ
บุริหารธุุรกิจั เทำค์โนิโลย่ และค์วามค์ิดสร้างสรรค์์

แนวิทางการพื่ัฒนาหพื่ัฒนาหพื่ ลักลักล ส้ตร ่�เท่�เท ก่�ยก่�ยก วิข้ึ้องวิข้ึ้องวิขึ้  เช่น่ิ

• ด้านด้านด สังสังส ค์มศาสตร์ จั้ดหล้กสูตรอสูตรอส บุรมการสร้างร้างร สินิค์้าและนิค์้าและนิค์ บุริการบุริการบุร จัากทำร้พัยากรในิ
 ท้ำอง ท้ำอง ทำ ถิ�นิร่วมนิร่วมนิร ก้บุค์นิในิชุ่มนิชุ่มนิช่ ช่นิ ค์วบุค์ู่ก้บุการอบุรมด้าด้าด นิธุุรกิจั

• ด้านการออกแด้านการออกแด บับัและเ ้�อหาน้�อหาน จั้ดหล้กสูตรอสูตรอส บุรมการหาวิธุ่จั้ดการปั็ปั็ป็ญ่หาในิ
 ทำ้อง ทำ้อง ทำ ถิ�นิผ่านิผ่านิผ นิมุมมองนิมุมมองนิม ด้าด้าด นิการออกแบุบุ โดยการป็ระยุกยุกย ต์ใต์ใต ช้่วิทำยาศึาสตร์ธุรรมช่าติ

และวิจิัตรจิัตรจั ศึิลศึิลศึ ป์็  ป์็  ป็

• ด้านวิิทยาศาสตด้านวิิทยาศาสตด ร์อาหารและวิิทยาศาสตร์อาหารและวิิทยาศาสตร ร์เกร์เกร ษัตร จ้ัดหล้กสูตรอสูตรอส บุรมเก่�ยวก่�ยวก ก้บุ
อาหารและการค์ิดค์ิดค์ ค้์นิสูตรอาหารใหนิสูตรอาหารใหนิส ม่ ๆ โดยใม่ ๆ โดยใม ช้่ว้ตถุดิบุและว้ฒนิธุรรมของท้ำองท้ำองทำ ถิ�นิ

• ด้านการด้านการด ท่องเท่องเท ่�ยท่�ยท วิ จั้ดหล้กสูตรอสูตรอส บุรมการฟื้้�นิวิถ่ช่ถ่ช่ีถ่ช่วิตใวิตใว ห้ก้บุทำ้องก้บุทำ้องก้บุทำ ถิ�นิด้วยการนิด้วยการนิด
 ท่ำองเ ท่ำองเ ทำ ท่ำ�ยว โดยการใท่ำ�ยว โดยการใทำ ช้่ทำร้พัยากรในิท้ำองนิท้ำองนิทำ ถิ�นิ

แนวิทางการพัื่ฒนา:พัื่ฒนา:พื่ พั้ฒนิามาตรฐานิหล้กสูตรการศึึกษาสูตรการศึึกษาส ร่วมร่วมร ก้บุภาค์
อุตสาหกรรม และใอุตสาหกรรม และใอ ห้ผู้ม่ป็ระสบุการณ์ใณ์ใณ นิโลกธุุรกิจัจัริงมาจัจัริงมาจัจัร ร่วมสอร่วมสอร นิ 

แนวิทางการพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ :

• สนิ้บุสนุินิการทำำางานิร่วมนิร่วมนิร ก้นิระหว่างภาว่างภาว ค์การศึึกษาและภาค์อุตสาหกรรม  ค์อุตสาหกรรม  ค์อ
• ให้ค์วามรู้ก้บุภาค์ธุุรกิจัเพ่ั�อใพ่ั�อใพั ห้เห้เห ห็นิค์วามสำาค์้ญ่ของการออกแบุบุ

ผู้้้ม่ค์วิผู้้้ม่ค์วิผู้้ ามสามารถด้านการด้านการด ผู้ลิตในผู้ลิตในผู้ล ท้องท้องท ถิ�นถิ�นถิ
(Regional Producer Talent) 
เป็น็ิผู้ท่ำ�สนิผู้ท่ำ�สนิผู้ทำ ร้างร้างร ค์วามน่ิาน่ิานิ ดึงดึงด ดูดใดูดใด ห้แห้แห ก่สินิค้์าและนิค้์าและนิค์ บุริการ รวมบุริการ รวมบุร ถึงสถาถึงสถาถ นิท่ำ�ท่ำองเท่ำองเทำ ท่ำ�ยวใท่ำ�ยวใทำ นิท้ำองนิท้ำองนิทำ ถิ�นิ

ผู้้้ม่ค์วิผู้้้ม่ค์วิผู้้ ามสามารถด้านการด้านการด ผู้ลิตผู้ลิตผู้ล
(Producer Talent) 
ซ่้�งซ่้�งซ่้ ต้องต้องต ม่ท้ำ�งม่ท้ำ�งม่ทำ ทำก้ษะอาช่ีพั และทำก้ษะทำางธุุรกิจั

ผู้้้ม่ค์วิผู้้้ม่ค์วิผู้้ ามสามารถด้านการออกแด้านการออกแด บับัระดับัส้ง
(Advanced Design Talent)
ซ่้�งซ่้�งซ่้ ม่ค์วามสามารถในิการออกแบุบุผลิตลิตล ภ้ณฑ์์ ่�สวยงามท่ำ�สวยงามทำ ค์วบุค์ู่ก้บุการใช้่งาช้่งาช่ นิได้จัริงจัริงจัร
และม่ค์วามเป็็นิไป็ได้ทำางธุุรกิจั ด้งนิ้�นิ จั้งต้องต้องต ม่ทำ้กษะและค์วามเข้าใข้าใข จัด้าจัด้าจัด นิการ
บุริหารธุุรบุริหารธุุรบุร กิจั เทำค์โนิโลย ่และค์วามค์ิดสค์ิดสค์ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
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แนวิทางการพื่ัฒนา:
•  สนิ้บุสนิุนิการทำำางานิร่วมก้นิระหว่างภาค์การศึึกษาและภาค์อุตสาหกรรมในิ 
 การจั้ดทำำาหล้กสูตรบุริหารธุุรกิจัในิระด้บุป็ริญ่ญ่าโทำ (MBA) ทำ่�เฉพัาะเจัาะจังก้บุ 
 แต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพัาะ
•  ผ่อนิค์ลายกฎระเบุ่ยบุเก่�ยวก้บุหล้กสูตรการศึึกษา เช่่นิ การลดจัำานิวนิ 
 ช่้�วโมงข้�นิตำ�าในิการสอนิสำาหร้บุอาจัารย์พัิเศึษ เพั่�อให้บุุค์ลากรจัากภาค์ธุุรกิจั 
 ช่้�นินิำาทำ่�ป็ระสบุค์วามสำาเร็จัมาร่วมสอนิในิหล้กสูตร 

แนวิทางการพื่ัฒนา:
•  สถาบุ้นิการศึึกษาต้องสร้างโอกาสให้นิ้กศึึกษาได้สร้างและแสดงผลงานิ 
•  ป็ร้บุป็รุงแนิวป็ฏิิบุ้ติในิการสอนิของโรงเรียนิท่ำ�สอนิสาขาเฉพัาะ เพั่�อให้อาจัารย์ทำ่� 
 ม่ป็ระสบุการณ์ในิโลกธุุรกิจัจัริงสามารถร่วมสอนิได้

แนวิทางการพื่ัฒนา:
•  อำานิวยค์วามสะดวกในิการออกวีซ่่า และขยายโอกาสในิการทำำางานิให้ก้บุ 
 ผู้เช่ี�ยวช่าญ่ต่างช่าติ (Foreign Specialists) เช่่นิ การเพัิ�มระยะเวลาการ 
 ทำำางานิจัาก 2 ป็ี เป็็นิ 5 ป็ี ให้แก่ผู้เช่ี�ยวช่าญ่ต่างช่าติ  
•  สร้างผู้เช่ี�ยวช่าญ่ช่าวต่างช่าติ (Foreign Specialists) ในิต่างป็ระเทำศึ เพั่�อ 
 สนิ้บุสนิุนิการดำาเนิินินิโยบุาย Cool Japan ในิต่างป็ระเทำศึ เช่่นิ การก่อต้�ง 
 โรงเรียนิทำ่�สอนิเฉพัาะทำางด้านิเนิื�อหาแบุบุญ่่�ป็ุ�นิทำ่�ช่่�อว่า Kadokawa Content 
 Academy ในิหลายป็ระเทำศึในิภูมิภาค์เอเชี่ยตะว้นิออกเฉ่ยงใต้ รวมท้ำ�งในิ 
 ป็ระเทำศึไทำย 

ผู้้้ม่ค์วิามสามารถด้านการจััดการธุุรกิจัระดับัส้ง  
(Advanced Business Management Talent)
ซ่้�งม่บุทำบุาทำเป็็นิผู้นิำาในิการพั้ฒนิาอุตสาหกรรม โดยการสร้างค์ุณค์่าใหม่ ๆ และ
เพัิ�มผลิตภาพั

ผู้้้ม่ค์วิามสามารถเฉพื่าะทาง
(Specialist Talent)  
เช่่นิ ผู้สร้างเนิื�อหาและแอนิิเมช่้�นิญ่่�ป็ุ�นิ ค์นิทำำาอาหาร นิ้กออกแบุบุ 

ชาวิต่างชาติท่�ม่ค์วิามสามารถพื่ิเศษั
(Foreign Specialists)
ซ่้�งม่บุทำบุาทำในิการเผยแพัร่นิโยบุาย Cool Japan สู่ต่างป็ระเทำศึ และเพั่�อแก้
ป็ัญ่หาการขาดแค์ลนิแรงงานิในิป็ระเทำศึ

แนวิทางการพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ :
• สนิ้บุสนุินิการทำำางานิร่วมนิร่วมนิร ก้นิระหว่างภาว่างภาว ค์การศึึกษาและภาค์อุตสาหกรรมใค์อุตสาหกรรมใค์อ นิ

การจั้ดทำำาหล้กสูตรสูตรส บุริหารธุุรบุริหารธุุรบุร กิจัในิระด้บุป็รด้บุป็ริด้บุป็รญ่ญ่าโทำ (MBA) ท่ำ�เฉท่ำ�เฉทำ พัาะเจัาะจังก้บุ
แต่ละต่ละต อุตสาหกรรมโดยเฉอุตสาหกรรมโดยเฉอ พัาะ

• ผ่อผ่อผ นิค์ลายกฎระเบุ่ยบุเก่�ยวก่�ยวก ก้บุหล้กสูตรการศึึกษาสูตรการศึึกษาส เช่่นิ การลดจัำานิวนิ
 ช่้�วโมง ช่้�วโมง ช่้ ข้�นิตำ�าในิการสอนิสำาหร้บุอาจัารย์พัิเพัิเพั ศึษ เพั่�อใพั่�อใพั ห้บุุห้บุุห ค์ลากรจัากภาค์ธุุรกิจั
 ช้่�นินิำาท่ำ�ป็ระสบุค์วามสำาเร็จัมาร่วมสอร่วมสอร นิในิหล้กสูตร สูตร ส

แนวิทางการพื่ัฒนา:พื่ัฒนา:พื่
• สถาบุ้นิการศึึกษาต้องสต้องสต ร้างโอกาสใร้างโอกาสใร ห้นิก้ศึึกษาได้สด้สด ร้างและแสดงผลงาร้างและแสดงผลงาร นิ
• ป็ร้บุป็รุงแป็ร้บุป็รุงแป็ร้บุป็ร นิวป็ฏิิบุ้ติใบุ้ติใบุ้ต นิการสอนิของโรงเ ียรียร นิท่ำ�สอนิท่ำ�สอนิทำ นิสาขาเฉพัาะ เพั่�อใพั่�อใพั ห้อาห้อาห จัารย์ทำ่�
 ม่ป็ระสบุการณ์ใณ์ใณ นิโลกธุุรกิจัจัริงสามารถจัจัริงสามารถจัจัร ร่วมสอร่วมสอร นิได้

แนวิทางการพื่ัฒนา:พื่ัฒนา:พื่
• อำานิวยค์วามสะดวกในิการออกวีซ่่าวีซ่่าว และขยายโอกาสในิการทำำางานิให้ก้บุ
 ผู้เช่ี�ยวช่ี�ยวช่ี ช่าญ่ต่างญ่ต่างญ่ต ช่าติ (Foreign Specialists) เช่่นิ การเพัิ�มระยะเวลาการพัิ�มระยะเวลาการพัิ

ทำำางานิจัาก 2 ี เป็็ปี็ เป็็ป็ นิ 5 ปี็ ใปี็ ใป็ ห้แห้แห ก่ผู้เช่ี�ยวช่ี�ยวช่ี ช่าญ่ต่างญ่ต่างญ่ต ช่าติ  ติ  ต
• สร้างร้างร ผู้เช่ี�ยวช่ี�ยวช่ี ช่าญ่ช่าวต่างต่างต ช่าติ (Foreign Specialists) ในิต่างนิต่างนิต ป็ระเทำศึ เพ่ั�อพ่ั�อพั

สนิ้บุสนิุนิการดำาเนิินินิโยบุาย Cool Japan ในิต่างนิต่างนิต ป็ระเทำศึ เช่่นิ การก่อก่อก ต้�งต้�งต
โรงเ ียรียร นิทำ่�สอนิทำ่�สอนิทำ นิเฉพัาะทำางด้าด้าด นิเนิื�อหาแนิื�อหาแนิื บุบุญ่่�ป็ุ�ป็ุ�ป็ุนิทำ่�ช่่�อช่่�อช่ ว่าว่าว Kadokawa Content
Academy ในิหลายป็ระเทำศึในิภูมิภามิภาม ค์เอเชี่ยตะชี่ยตะช่ ว้นิออกเฉ่ยงใต้ รวมท้ำ�งใท้ำ�งใทำ นิ

 ป็ระเทำศึไทำศึไทำศึ ทำย 

ผู้้้ม่ค์วิผู้้้ม่ค์วิผู้้ ามสามารถด้านการจััดการธุุรด้านการจััดการธุุรด กิจัระดับัส้ง 
(Advanced Business Management Talent)
ซ่้�งซ่้�งซ่้ ม่บุทำบุาทำเป็็นิผู้นิำนิผู้นิำนิผู้นิาในิการพั้ฒนิาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอ โดยการสร้างร้างร ค์ุณค์ุณค์ ค์่าใหค์่าใหค์ ม่ ๆ และ
เพัิ�มผพัิ�มผพัิ ลิตภาลิตภาล พั

ผู้้้ม่ค์วิผู้้้ม่ค์วิผู้้ ามสามารถเฉพื่าะทาง
(Specialist Talent)  
เช่น่ิ ผู้สร้างเร้างเร นิื�อหาและแอนิิเมนิื�อหาและแอนิิเมนิื ช่้�นิญ่่�ป็ุ�ป็ุ�ป็นุิ ค์นิทำำาอาหาร นิก้ออกแบุบุ

ชาวิต่างชาวิต่างชาวิต ติท่�ม่ค์วิามสามารถพื่ิเศพื่ิเศพื่ ษั
(Foreign Specialists)
ซ่้�งซ่้�งซ่้ ม่บุทำบุาทำในิการเผยแพัร่นิโยบุาย Cool Japan สู่ต่างสู่ต่างสู่ต ป็ระเทำศึ และเพั่�อแพั่�อแพั ก้
ปั็ปั็ป็ญ่หาการขาดแค์ลนิแรงงานิในิป็ระเทำศึ

17 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



(3) ส้ตร “Korean Wave” ขึ้องเกาหล่ใต้

“เศูรษฐกจิัส่รา้งส่รรค ์คอื การหลอมรวมข้องวทิย์าศูาส่ตรแ์ละเทคโนโลย์เีข้า้กบัอตุส่าหกรรม 

การผส่มผส่านข้องวฒันธุรรมเข้า้กบัอตุส่าหกรรม และการเบง่บานข้องความคดิ้ส่รา้งส่รรคใ์น 

ทกุพรมแด้นซึึ่�งเคย์เตม็ไปด้ว้ย์อปุส่รรค มนัคอืการกา้วข้า้มการข้ย์าย์ตวัข้องตลาด้ที�มอียู์ ่ 

และการส่รา้งตลาด้ใหมแ่ละงานใหม่ โด้ย์อยู์บ่นพื �นฐานข้องการหลอมรวม  

หวัใจัส่ำาคญัข้องเศูรษฐกจิัส่รา้งส่รรคอ์ยู์ท่ี�วทิย์าศูาส่ตร ์เทคโนโลย์ ีและ

อตุส่าหกรรมเทคโนโลย์สี่ารส่นเทศู (IT) ซึึ่�งเป็นส่าข้าที�ฉันัใหค้วามส่ำาคญั” 

-ปารค์ กนึ ฮเย 

สิว่ินหนึ�งของคำาปราศรยัในพิื่ธ่ิ์เข�ารบััตำาแหนง่ประธิ์านาธิิ์บัด่เกาหลิ่ใต� ในป่ พื่.ศ. 2556

การพื่ฒันาเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรคเ์ป็นสิ่วินหนึ�งของนโยบัายเศรษฐ์กิจัของเกาหลิ่ใต�นับัตั�งแต่ช่วิง

ทศวิรรษ 1990 หลิงัจัากการเกิดวิิกฤติเศรษฐ์กิจั เกาหลิ่ใต�เริ�มมองผู้ลิิตภัณัิฑิส์ิร�างสิรรคเ์ป็นแหลิง่

รายได�ใหม่ในการนำารายได�เข�าประเทศ ต่อมา ในป่ พื่.ศ. 2548 เกาหลิ่ใต�ประกาศยุทธิ์ศาสิตร ์

Creative Korea เพ่ื่�อบัรรลิุเป�าหมายสิู่การเป็น “มหาอำานาจัทางวิัฒนธิ์รรมท่�ใหญ่ท่�สิุด 

อนัดบัั 5 ของโลิก” แลิะในป่ พื่.ศ. 2556 ในยคุสิมยัประธิ์านาธิิ์บัด่ปารค์ กึน ฮเย ได�ประกาศแผู้น

ปฏิิบัตัิการเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์(Creative Economy Action Plan) เป็นกลิไกขบััเคลิ่�อนหลิกัทาง

เศรษฐ์กิจั  

อุตสิาหกรรมเน่ �อหา (content) ของเกาหลิ่ใต�ม่ควิามโดดเด่น จันนำาไปสิู่ฮัลิลิยู (Hallyu) หร่อ 

คลิ่�นกระแสิควิามนิยมเกาหลิ่ใต� (Korean Wave) ซึ�งแพื่ร่หลิายไปทั�วิโลิก สิ่วินหนึ�งของควิาม

สิำาเรจ็ัเป็นผู้ลิจัากนโยบัายการสิ่งเสิริมอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องเกาหลิ่ใต�ท่�สิามารถบัรูณิาการ

นโยบัายอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคอ์ย่างม่ประสิิทธิิ์ภัาพื่ ผู้่านองคก์รด�านเน่ �อหาสิร�างสิรรคท่์�ช่�อวิ่า 

Korea Creative Content Agency (KOCCA) 

(3) ส้ตร “Korean Wave” ขึ้องเกาหล่ใต้

“เศูรษฐกจิัส่รา้งจัส่รา้งจัส่ร ส่รรค ์ค ์ค คอื การหลอมรวมคอื การหลอมรวมค ข้องวทิวทิว ย์าศูาส่ตรแ์ละเทคโนโลรแ์ละเทคโนโลร ย์เีข้า้ย์เีข้า้ย์ กบักบัก อตุอตุอ ส่าหกรรม

การผส่มผส่านข้องวฒันวฒันว ธุรรมเข้า้กบักบัก อตุอตุอ ส่าหกรรม และการเบง่บานบง่บานบ ข้องความคดิ้ส่รา้งด้ส่รา้งด้ส่ร ส่รรคใ์นคใ์นค

ทกุพรมแทกุพรมแท ด้นซึึ่�งเคนซึ่�งเคนซึึ่�งเคึ ย์เตม็ไปด้ว้ตม็ไปด้ว้ต ย์อปุย์อปุย์อ ส่รรค มนัมนัม คอืการคอืการค กา้วข้า้มการกา้วข้า้มการก ข้ย์าย์ตวัย์ตวัย์ต ข้องตลาด้ที�มด้ทมีด้ที อีมอีม ยู์่

และการส่รา้งตลาส่รา้งตลาส่ร ด้ใหมแ่ละงานใหมแ่ละงานใหม ม่ โม่ โม ด้ย์่ โด้ย์่ โ อยู์บ่นพื �นฐานพื �นฐานพื ข้องการหลอมรวม 

หวัใหวัให จัส่ำาคญัาคญัาค ข้องเศูรษฐกจิัส่รา้งจัส่รา้งจัส่ร ส่รรคอ์คอ์ค ยู์ท่ีย์ท่ีย์ �วท่วีท่ี ทิท่ี ทิท่วีทิวท่วีท่ี ทิท่วีท่ี ย์าศูาส่ตร ์เทคโนโลร ์เทคโนโลร ย์ ีและย์ ีและย์

อตุอตุอ ส่าหกรรมเทคโนโลย์สี่ารส่นเทศู (IT) ซึึ่ (IT) ซึึ่ (IT) ซึ่�งเ (IT) ซึ่�งเ (IT) ซึึ่�งเึ (IT) ซึึ่ (IT) ซึ่�งเ (IT) ซึึ่ (IT) ซึ่ ป็นป็นป ส่าข้าที�ฉันัใทฉีันัใที หค้วามหค้วามห ส่ำาคญั”าคญั”าค

-ปารค์รค์ร  กนึ กนึ ก ฮเย 

สิว่ินหนึ�งของนึ�งของนึ ค ำาปราศรยัในรยัในร พิื่ธ่ิ์เข�าข�าข� รบััตำาแหนง่ประนง่ประน ธิ์านาธิิ์บัด่เกาหลิ่ใต� ในป่ พื่.ศ. 2556

การพื่ฒันาเศรษพื่ฒันาเศรษพื่ ฐ์กิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรคเ์คเ์ค ป็นป็นป สิ่วินหนึ�งของนโยนึ�งของนโยนึ บัายเศรษฐ์กิจัของเกาหลิ่ใต�นัต�นัต�นบัตัับัตัั �งแบัตั�งแบัตั ต่ช่วิง

ทศวิรรษ 1990 หลิงัลิงัลิ จัากการเ ิดวิิกฤกิดวิิกฤก ิเศรษติเศรษต ฐ์กิเศรษฐ์กิเศรษ ิจั เกาหลิ่ใต�เริเริเ �มมองริ�มมองริ ผู้ลิิตภัณัิฑิลิิตภัณัิฑิลิิตภัั ส์ิร �ส์ิร �์ างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ป็นแหป็นแหป ลิง่ลิง่ลิ

รายได�ใหด�ใหด� ม่ในการม่ในการม นำารายได�เข�าประเทศ ต่อมา ต่อมา ต ในป่ พื่.ศ. 2548 เกาหลิ่ใต�ประกาศต�ประกาศต� ยุทยุทย ธิ์ศาสิตร์

Creative Korea เพ่ื่�อบัรรลิุเลิุเลิ ป�าหมายสิู่การเป็นป็นป “มหาอำานาจัทางวิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรมท่�ใหท่� ใหท ญ่ท่�สิุดสิุดสิ

อนัอนัอ ดบัั 5 ของโลิก” แลิะในป่ พื่.ศ. 2556 ในยคุยคุย สิมยัประสิมยัประสิม ธิ์านาธิิ์บัด่ปารค์รค์ร  กึน กึน ก ฮเย ได�ประกาศแด�ประกาศแด� ผู้น

ปฏิิบัั ิการเศรษปฏิิบัั ิการเศรษปฏิิบัตัิการเศรษตปฏิิบัตัปฏิิบัั ิการเศรษปฏิิบัตัปฏิิบัั ฐ์กิการเศรษฐ์กิการเศรษ ิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรค์ (Creative Economy Action Plan) เป็นกป็นกป ลิไกขบััเค ่�อนหลิ่�อนหลิ ลิกัทางลิกัทางลิ

เศรษฐ์กเศรษฐ์กเศรษ ิจั  

อุตอุตอ สิาหกรรมเน่ �อหาน่ �อหาน่ (content) ของเกาหลิ่ใต�ม่ควิามโดดเด่นด่นด  จันนำาไปสิู่ฮัสิู่ฮัสิู่ฮลิลิยู (Hallyu) หร่หร่ห อ

ค ่�นกระแล่ิ�นกระแลิ สิควิามนิยมเกาหนิยมเกาหน ลิ่ใต� (Korean Wave) ซึ�งแ ซึ�งแ ซึ พื่ร่หพื่ร่หพื่ร ลิายไปทั�วิทัวิทั โลิก สิ่วินหนึ�งของคนึ�งของคนึ วิาม

สิำาเรจ็ัเป็นป็นป ผู้ลิจัากนโยบัายการสิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคข์องเกาหคข์องเกาหค ลิ่ใต�ท่�ต�ท่�ต�ทสิามารถบัรูบัรูบั ณิาการ

นโยบัายอุตอุตอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคอ์คอ์ค ย่างย่างย ม่ประสิิทธิิ์ภัาพื่ ผู้่านองพื่ ผู้่านองพื่ ผู้ คก์รคก์รค ด�านเด�านเด� น่ �อหาน่ �อหาน่ สิร�างสิร�างสิร� สิรรคท่์�์ ่�์ ่�อช่�อช วิ่า วิ่า วิ

Korea Creative Content Agency (KOCCA) 
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“Creative Economy Action Plan” เพื่่�อปรับัส้่เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์

รฐั์บัาลิเกาหลิ่ใต�ตระหนกัวิา่ หากประเทศต�องการก�าวิเป็นผูู้�น ำาทางเศรษฐ์กิจั เกาหลิ่ใต�ไม่สิามารถ

ดำาเนินยุทธิ์ศาสิตรก์ารไลิ่ตามทางเศรษฐ์กิจั (catch-up strategy) ท่�เน�นการลิอกเลิ่ยนแลิะการ 

ประยุกตซ์ึ�งเคยสิร�างการเติบัโตทางเศรษฐ์กิจัให�เกาหลิ่ใต�มานานกวิ่า 40 ป่ได�อ่กต่อไป แต่ต�อง 

ยกระดบััสิูเ่ศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรคท่์�เน�นนวิตักรรม เทคโนโลิย่ แลิะควิามคดิสิร�างสิรรค์

เพ่ื่�อบัรรลิุเป�าหมายดังกลิ่าวิ ในป่ พื่.ศ. 2556 รัฐ์บัาลิภัายใต�ประธิ์านาธิิ์บัด่ปารค์ กึน ฮเย 

จัึงได�ประกาศแผู้นปฏิิบััติการเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค ์(Creative Economy Action Plan) เพ่ื่�อ 

เปลิ่�ยนผู้่านเกาหลิ่ใต�สิู่ เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์แลิะเน�นการสิร�างเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์ด�วิย 

วิิทยาศาสิตร ์เทคโนโลิย่ แลิะเทคโนโลิย่สิารสินเทศ (IT) พื่ร�อมทั�งประกาศวิิสิยัทศันว์ิ่า “ยุคใหม่

แหง่ควิามสิขุของชาวิเกาหลิ่ใต�ด�วิยเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค”์  

“Creative Economy Action Plan” เพื่่�อปรับัส้่เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

รฐั์บัาลิเกาหลิ่ใต�ตระหนกันกัน วิา่วิา่วิ หากประเทศต�องการต�องการต� ก�าก�าก� วิเป็นผู้ป็นผู้ป ู�็นผู้�็นผู้นำาทางเศรษฐ์กทางเศรษฐ์กทางเศรษ ิจั เกาหลิ่ใต�ไต�ไต� ม่สิามารถ

ดำาเนินนินน ยุทยุทย ธิ์ศาสิตรก์ารไรก์ารไร ลิ่ตามทางเศรษลิ่ตามทางเศรษลิ ฐ์กิจั (catch-up strategy) ท่�เ ท่�เ ท น�นการน�นการน� ลิอกเลิ่ยนแลิะการ

ประยุกยุกย ตซ์ึซ์ึ์ �งเคยซึ�งเคยซึ สิร�างการเสิร�างการเสิร� ติบัโตทางเศรษฐ์กิจัให�เกาหลิ่ใต�มานานกวิ่าวิ่าวิ 40 ป่ได�อ่กต่อไปต่อไปต แต่ต�องต�องต�

ยกระดบััสิู่บััสิู่ั เศรษฐ์กเศรษฐ์กเศรษ ิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรคท่์�เ์ ่�เท่์�เท น�นนน�นนน� วิตักรรมวิตักรรมวิ เทคโนโลิย่ แลิะควิาม ดิคดิค สิร�างสิร�างสิร� สิรรค์

เพ่ื่�อบัรรลิุเลิุเลิ ป�าหมายดังกดังกด ลิ่าลิ่าลิ วิ ในป่ พื่.ศ. 2556 รัฐ์บัาลิภัายใต�ประธิ์านาธิิ์บัด่ปารค์รค์ร  กึน กึน ก ฮเย

ึงไจัึงไจั ด�ประกาศแผู้นปฏิิบัั ิการเศรษนปฏิิบัั ิการเศรษนปฏิิบััติการเศรษตนปฏิิบััตนปฏิิบัั ิการเศรษนปฏิิบััตนปฏิิบัั ฐ์กิจัสิร�างสิรรค์ (Creative Economy Action Plan) เพ่ื่�อ

เป ่�ยนลิ่�ยนลิ ผู้่านเกาหผู้่านเกาหผู้ ลิ่ใต�สิู่ เศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์แค์แค ลิะเน�นการสิร�างเศรษฐ์กิจัสิร�างสิรรค์ด�วิย

วิิทยาศาสิตร์ เทคโนโลิย่ แลิะเทคโนโลิย่สิารสินเทศ (IT) พื่ร�อม พื่ร�อม พื่ร� ทั�งประกาศวิิทั�งประกาศวิิทั สิยัสิยัสิ ทศัทศัท นว์ิ่าวิ่าวิ “ยุคใหุคใหยุคใหย ม่

แหง่คหง่คห วิามสิขุของชาสิขุของชาสิ วิเกาหลิ่ลิ่ใใต�ด�วิต�ด�วิยเศรษฐ์กยเศรษฐ์กยเศรษ ิจัสิร�จัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรค”์  ”์  ค”์  ค
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แผู้นปฏิิบััติการเศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์ (Creative Economy Action Plan) ขึ้องเกาหล่ใต้

ยทุธุศาสตร์

สร้างส้งค์มทำ่�เค์ารพัและแสดงออกซ่้�งค์วามสร้างสรรค์์

ให้ค์่าตอบุแทำนิค์วามค์ิด
สร้างสรรค์์อย่างเหมาะสม 

และสรา้งระบุบุนิิเวศึท่ำ�สง่เสรมิ
การสร้างสตาร์ทำอ้พั

ส่งเสริมผู้ม่พัรสวรรค์์ด้านิ
สร้างสรรค์์ระด้บุโลก

เสริมสร้างบุทำบุาทำของ
การลงทำุนิทำ่�ม่ค์วามเส่�ยง 

(ventures) และ SME ในิ
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ และ
เสริมสร้างค์วามสามารถในิ

การเข้าสู่ตลาดโลก  

เสริมสร้างค์วามสามารถด้านิ
นิว้ตกรรมทำางวิทำยาศึาสตร์ 
เทำค์โนิโลย่ และเทำค์โนิโลย่
สารสนิเทำศึและการสื�อสาร 

สร้างกลไกในิการเติบุโตทำาง
เศึรษฐกิจัเพั่�อบุุกเบุิกตลาดใหม ่

และอุตสาหกรรมใหม่  

ส่งเสริมว้ฒนิธุรรมทำาง
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ร่วมก้บุ

ป็ระช่าช่นิ

เปา้หมาย

สร้างงานิและตลาดใหม่ด้วยค์วามสร้างสรรค์์และนิว้ตกรรม

เสริมสร้างค์วามเป็็นิผู้นิำาโลกด้วยเศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์

ท่�มา: UNCTAD (2018), Strengthening the Creative Industries for Development in the Republic of Korea, 
เข�าถงึจัาก https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2017d4_en.pdf.

แผู้นปฏิิบััติการเศรติการเศรต ษัฐกิจัสร้างสรรค์์ (Creative Economy Action Plan) ร้างสรรค์์ (Creative Economy Action Plan) ร ขึ้องเกาหล่ใต้

ยุทยุทย ธุศาสตร์

สร้างร้างร ส้งส้งส้ ค์มท่ำ�เท่ำ�เทำ ค์ารพัและแสดงออกซ่้�งซ่้�งซ่้ ค์วามสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

ให้ค่์าตอค่์าตอค์ บุแทำนิค์วามค์ิดค์ิดค์
สร้างสรรค์์อร้างสรรค์์อร ย่างเหมาะสม ย่างเหมาะสม ย

และสร้างระร้างระร บุบุนิิเวศึท่ำ�ส่งเสส่งเสส มิรมิร
การสร้างสตาร้างสตาร ร์ทำอ้พั

ส่งเสส่งเสส ิมริมร ผู้ม่พัรสวรรค์์ด้าด้าด นิ
สร้างสรรค์์ระร้างสรรค์์ระร ด้บุโลก

เส ิมสริมสร ร้างร้างร บุทำบุาทำของ
การลงทุำนิท่ำ�ม่ค์วามเส่�ยง ส่�ยง ส

(ventures) และ SME ในิ
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ และร้างสรรค์์ และร
เส ิมสริมสร ร้างร้างร ค์วามสามารถในิ

การเข้าข้าข สู่ตลาดโลก  

เส ิมสริมสร ร้างร้างร ค์วามสามารถด้าด้าด นิ
นิว้ตกรรมทำางวิทำยาศึาสตร์ ร์ ร
เทำค์โนิโลย ่และเทำค์โนิโลย่
สารสนิเทำศึและการสื�อสาร สื�อสาร สื

สร้างกลไกใร้างกลไกใร นิการเติบุโตทำาง
เศึรษฐกิจัเพ่ั�อบุุกเพ่ั�อบุุกเพั บิุกตลาดใหบิุกตลาดใหบุ ม่

และอุตสาหกรรมใหอุตสาหกรรมใหอ ม่  ม่  ม

ส่งเสส่งเสส ิมริมร ว้ฒนิธุรรมทำาง
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ร่วมร่วมร ก้บุ

ป็ระช่าช่นิ

เ า้หมายป้าหมายป

สร้างงาร้างงาร นิและตลาดใหม่ด้วยด้วยด ค์วามสร้างสรรค์์และร้างสรรค์์และร นิว้ตกรรม

เส ิมสริมสร ร้างร้างร ค์วามเป็น็ิผู้นิำนิผู้นิำนิผู้นิาโลกด้วยเด้วยเด ศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

ท่�มา: UNCTAD (2018), Strengthening the Creative Industries for Development in the Republic of Korea, ท่�มา: UNCTAD (2018), Strengthening the Creative Industries for Development in the Republic of Korea, ท
เข�าข�าข� ถงึถงึถ จัาก https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2017d4_en.pdf.
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KOCCA ม่บัทบัาทหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ขึ้องเกาหล่ใต้

KOCCA เป็นหน่วิยงานของรฐั์ท่�ท ำาหน�าท่�ดแูลิแลิะประสิานการทำางานเพ่ื่�อสิ่งเสิริมอตุสิาหกรรม 

เน่ �อหาของเกาหลิ่ใต� เช่น เกม แอนิเมชั�น แฟูชั�น ดนตร่ (K-pop) หนังสิ่อการต์ูน แลิะเน่ �อหา 

สิมยัใหม่ซึ�งจัดัตั�งขึ �นในป่ พื่.ศ.2552 โดยบัูรณิาการหน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�อง ได�แก่ องคก์รด�านการ 

แพื่ร่ภัาพื่กระจัายเสิ่ยง (Korean Broadcasting Institute) องค์กรด�านอุตสิาหกรรมเกม 

(Korea Game Agency) แลิะองค์กรด�านวิัฒนธิ์รรมแลิะเน่ �อหา (Korea Culture and 

Content Agency) เข�าด�วิยกนั 

KOCCA เน�นการสิง่เสิรมิอตุสิาหกรรมอย่างครบัวิงจัร เช่น ในอตุสิาหกรรมเพื่ลิง KOCCA ให�การ 

สิง่เสิรมิตั�งแตต่�นนำ�าจันไปสิูก่ารออกตลิาดตา่งประเทศ เชน่

• พื่ัฒนานักร้องท่�ม่ศักยภาพื่ผู้่านโครงการ K-Rookies ซึ�งเป็นการจััดการแข่งขนัประกวิด 

ร�องเพื่ลิงเพ่ื่�อสินับัสินุนให�ศิลิปินใหม่ ๆ เป็นท่�รู �จัักมากขึ �น แลิะม่ประสิบัการณิ์ทำางานกับั

ศิลิปินอ่�น ๆ รวิมทั�ง สินบััสินนุแลิะมอบัเงินทนุสิำาหรบััการออกอลัิบัั�ม

• สนับัสนุนอุตสาหกรรมเพื่ลิงผู้่านโครงการต่าง ๆ เช่น สินบััสินนุเงินทนุเพ่ื่�อออกอลัิบัั�มแลิะ

จัดัคอนเสิิรต์ ทำาการตลิาดผู้่านสิ่�อโซเช่ยลิม่เด่ย แปลิเพื่ลิงเป็นภัาษาตา่งประเทศ แลิะจัดังาน

สิร�างเครอ่ขา่ยระหวิา่งภัาคธิ์รุกิจักบััศิลิปิน

• ส่งเสริมการส่งออกเพื่ลิงของเกาหลิ่ใต� โดยจััดงาน MU:CON หร่องานเทศกาลิเพื่ลิง

นานาชาติท่�กรุงโซลิเป็นประจัำาทกุป่ แลิะสินบััสินนุเงินทนุให�นกัร �องไปแสิดงท่�ตา่งประเทศ

KOCCA ม่บัทบัาทหลักในการลักในการล ส่งเสส่งเสส ริมริมร อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ขึ้องเกาหล่ใต้

KOCCA เป็นหป็นหป น่วิยงานของรฐั์ท่�ท ำาหน�าท่�ดแูดแูด ลิแลิะประสิานการทำางานเพ่ื่�อสิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร อตุอตุอ สิาหกรรม

เน่ �อหาของเกาหน่�อหาของเกาหน่ ลิ่ใต� เช่นช่นช เกม แอนิเมนิเมน ชั�นชั�นชั แฟูชั�นฟูชั�นฟูชั ดนตร่ (K-pop) หนังนังน สิ่อการต์ูนตูนต แลิะเน่ �อหาน่�อหาน่

สิมยัใหสิมยัใหสิม ม่ซึ�งจัดัซึ�งจัดัซึ ตั�งตั�งตั ขึ �นในขึ �นในขึ ป่ พื่.ศ.2552 โดยบัูรบัูรบั ณิาการหน่วิยงานท่�เท่�เท ่�ยก่�ยก วิข�องวิข�องวิข� ได�แก่ องคก์รคก์รค ด�านการด�านการด�

แพื่ร่ภัาพื่กระจัายเสิ่ยง (Korean Broadcasting Institute) องค์กรค์กรค ด�านอุตอุตอ สิาหกรรมเกม

(Korea Game Agency) แลิะองค์กรค์กรค ด�านวิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรมแลิะเน่ �อหาน่�อหาน่ (Korea Culture and

Content Agency) เข�าข�าข� ด�วิยกนั กนั ก

KOCCA เน�นการน�นการน� สิง่เสิง่เสิ สิรมิสิรมิสิร อตุอตุอ สิาหกรรมอย่างครย่างครย บัวิงจัร เช่นช่นช ในอตุอตุอ สิาหกรรมเพื่ลิง KOCCA ให�การห�การห�

สิง่เสิง่เสิ สิรมิสิรมิสิร ตั�งแตั�งแตั ตต่�นต�นต� นำ�าจันไปสิูก่ารออกตลิาดตา่งประเทศตา่งประเทศต เชน่ชน่ช

• พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ นักนักน ร้องร้องร ท่�ม่ศักยภาม่ศักยภาม่ศ พื่ผู้่านโครงการผู้่านโครงการผู้ K-Rookies ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นการจััดการแป็นการจััดการแป ข่งข่งข ขนัประกขนัประกข วิด

ร�องเร �องเร � พื่ลิงเพ่ื่�อสินับัสินุนใบัสินุนใบัสิน ห�ศห�ศิห�ศลิปินใหลิปินใหลิป ม่ ๆ เป็นป็นป ท่�รู �จัักมากรู �จัักมากรู ขึ �นขึ �นขึ แลิะม่ประสิบัการณิ์ทำางานกับั

ศลิิปินลิปินลิป ่�นอ่�นอ ๆ รวิมทั�ง ทั�ง ทั สินบััสินนุแบัสินนุแบัสิน ลิะมอบัเ ินเ ินเงินง ทนุทนุท สิำาหรบััการออกอลัิบััลัิบััั �มลิบัั�มลิบัั

• สนับัสนุนนุนน อุตสาหกรรมเอุตสาหกรรมเอ พื่ลิงผู้่านโครงการผู้่านโครงการผู้ ต่างต่างต ๆ เช่นช่นช  สินบััสินนุเบัสินนุเบัสิน ินนุเ ินนุเงินง ทนุเพ่ื่�อออกทนุเพ่ื่�อออกท อลัิบััลัิบััั �มแลิบัั�มแลิบัั ลิะ

จัดัคอนเสิิรต์รต์ร  ทำาการตลิาดผู้่านผู้่านผู้ ่�อโซเสิ่�อโซเสิ ช่ยลิม่เด่ย แปลิเพื่ลิงเป็นป็นป ภัาษาตา่งประเทศตา่งประเทศต แลิะจัดังาน

สิร�างเคสิร�างเคสิร� ร่างเคร่างเค อขา่ยระหขา่ยระหข วิา่งวิา่งวิ ภัาคธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจักบััศิลิปินลิปินลิป

• ส่งเสส่งเสส ิมการริมการร ส่งออกเส่งออกเส พื่ลิงของเกาหลิ่ใต� โดยจััดงาน MU:CON หร่องานเทศกาลิเพื่ลิง

นานาชาติท่�กท่�กท รุงโซรุงโซร ลิเป็นประป็นประป จัำาทกุาทกุาท ป่ แลิะสินบััสินนุเบัสินนุเบัสิน ินนุเ ินนุเงินง ทนุใทนุใท ห�นกัห�นกัห�น ร�องไปแร�องไปแร� สิดงท่�ตา่งประเทศตา่งประเทศต

21 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



แนวิทางการพื่ัฒนากำาลังค์นด้านสร้างสรรค์์ 

• เสริมสร้างการพื่ฒันาค์วิามสามารถดา้นสร้างสรรค์ ์

   นักเร่ยนในโรงเร่ยนประถมศึกษาแลิะมัธิ์ยมศึกษาตอนต�นได�ม่โอกาสิเปิดโลิกกวิ�างสิู่การ 

   ผู้สิมผู้สิานของประสิบัการณิ์แลิะเน่ �อหาวิิชาด�านคณิิตศาสิตร ์วิิทยาศาสิตร ์เทคโนโลิย่ 

   วิิศวิกรรม แลิะศิลิปะ สิ่วินนักศึกษาในมหาวิิทยาลิยัได�เข�าถึงข�อมลูิควิามรู �ท่�นอกเหน่อจัาก 

   วิิชาเอก ผู้า่นการเรย่นข�ามศาสิตรท์ั�งในแลิะนอกคณิะ 

• ส่งเสริมวัิฒนธิ์รรมท่�ชอบัค์วิามทา้ทายแลิะค์วิามเป็นผูู้้ประกอบัการ 

   การจัดักิจักรรมพิื่เศษ เช่น การจัดัค่ายสิตารท์อพัื่ด�านเทคโนโลิย่ เพ่ื่�อให�ม่ประสิบัการณิก์าร 

   ทำางานแลิะม่โอกาสิเข�าแข่งขันสิตารท์อัพื่จัำาลิอง รวิมทั�งการสินับัสินุนกิจักรรมของชมรม 

   สิตารท์อพัื่ของเยาวิชนแลิะนกัศกึษา ตลิอดจัน การจัดัให�นกัลิงทนุในธิ์ุรกิจัท่�ม่ควิามเสิ่�ยงสิงูท่� 

   ประสิบัควิามสิำาเร็จัได�พื่บัปะแลิะแนะนำานักเร่ยนแบับัตัวิต่อตัวิเก่�ยวิกับัควิามท�าทาย 

   ในการเริ�มธิ์รุกิจั 

• สนับัสนุนการเปิดตลิาดต่างประเทศ แลิะดงึดูดผูู้้ม่พื่รสวิรรค์ด์้านสร้างสรรค์เ์ข้ามาใน

ประเทศ

การสิร�าง K-Move Portal ซึ�งรวิบัรวิมแลิะให�ข�อมูลิเก่�ยวิกับังานท่�ต�องการแปลิเป็นภัาษา 

ท�องถิ�น แลิะการจััดโปรแกรมฝึึกงานในต่างประเทศสิำาหรบััคนหนุ่มสิาวิท่�ฝัึนอยากทำางาน

ในระดบััโลิกเพ่ื่�อให�ได�ประสิบัการณิท์ำางานจัริงในต่างประเทศแลิะเร่ยนรู �การคิดแบับัสิากลิ 

นอกจัากน่� เกาหลิ่ใต�ยงัเปิดให�ชาวิต่างชาติท่�เป็นเจั�าของเทคโนโลิย่ท่�โดดเด่นสิามารถขอว่ิซา่ 

สิตารท์อพัื่ เพ่ื่�อเข�ามาเริ�มธิ์รุกิจัในเกาหลิ่ใต�ได�โดยสิะดวิก

แนวิทางการพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ กำาลังาลังาล ค์นด้านสด้านสด ร้างสรรค์์ ร้างสรรค์์ ร

• เส ิมสเส ิมสเสริมสร ร้างการร้างการร พื่ฒันาพื่ฒันาพื่ ค์วิามสามารถดา้นสดา้นสด ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร

   นักเ   นักเ   น ร่ักเร่ักเ ยนในโรงเร่ยนในโรงเร่ยนในโรงเ ยนประถม ึกษาแศึกษาแศ ลิะมัธิ์ยม ึกษาตอนศึกษาตอนศ ต�นไต�นไต� ด�ม่โอกาสิเ ิดโปิดโป ลิกกวิ�างสิู่การ

   ผู้สิมผู้สิานของประสิบัการณิ์แณิ์แณิ ลิะเน่ �อหาวิิชาน่ �อหาวิิชาน่ ด�านคณิิตศาสิตร์ วิิทยาศาสิตร์ เทคโนโลิย่

   วิิศวิกรรม แลิะศิลิปะ สิ่วินนักนักน ึกษาในมหาวิิทยาศึกษาในมหาวิิทยาศ ลิยัไลิยัไลิ ด�เข�าถึงถึงถ ข�อข�อข� มลูิควิามรู �ท่�นอกเหท่�นอกเหท น่อจัาก

   วิิชาเอก ผู้า่นการเ ผู้า่นการเ ผู้ ร่า่นการเร่า่นการเ ยนข�ามศาข�ามศาข� สิตรท์ัท์ั์ �งในแทั�งในแทั ลิะนอกคณิะ 

• ส่งเสส่งเสส ิม่งเส ิม่งเสริมร วัิฒนวัิฒนวิ ธิ์รรมท่�ชอบัค์วิามทา้ทายแทา้ทายแท ลิะค์วิามเ ็ นผู้ป็นผู้ป ู้็ นผู้้็ นผู้ประกอ้ประกอ้ บัการ 

   การจัดักิจักรรมพิื่เศษพิื่เศษพื่ เช่นช่นช การจัดัค่ายค่ายค สิตารท์รท์ร อพัื่ด�พัื่ด�ั านเทคโนโพื่ด�านเทคโนโพื่ด� ลิย่ เพ่ื่�อให�ม่ประสิบัการณิก์ารณิก์ารณิ

   ทำางานแลิะม่โอกาสิเข�าแข่งข่งข ขันขันข สิตารท์รท์ร อัพื่จัำาลิอง รวิมทั�งการทั�งการทั สินับัสินุนบัสินุนบัสิน กิจักรรมของชมรม

   สิตารท์รท์ร อพัื่ของเยาวิชนแลิะนกันกัน กึษาศกึษาศ ตลิอดจัน การจัดัให�นกัห�นกัห�น ลิงทนุในทนุในท ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัท่�ม่ควิามเสิ่�ยงสิ่�ยงสิ สิงูสิงูสิ ท่�

   ประสิบัควิามสิำาเร็จัได�พื่บัปะแลิะแนะนำานักเานักเาน ร่ักเร่ักเ ยนแบับัตัวิต่อวิต่อวิต ตัวิเ ่�ยก่�ยก วิกับัควิามท�าทาย

   ในการเริในการเริในการเ �มริ�มริ ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจั

• สนับัสนุนการเนุนการเน ิ ดตุนการเ ิ ดตุนการเปิดตป ลิาดต่างประเทศต่างประเทศต แลิะ งึดงึด ดูดผูู้้ม่พื่ดผู้้ม่พื่ดผู้ รสวิรรค์ด์้านสด้านสด ร้างสรรค์เ์ร้างสรรค์เ์ร ข้ามาในข้ามาในข

ประเทศ

การสิร�างสิร�างสิร� K-Move Portal ซึ�งร ซึ�งร ซึ วิบัรวิมแลิะให�ข�อมูลิเ ่�ยก่�ยก วิกับังานท่�ต�องการแปลิเป็นป็นป ภัาษา

ท�องถิ�นถิ�นถิ แลิะการจััดโปรแกรมฝึึกงานในต่างประเทศต่างประเทศต สิำาหรบััคนหนุ่มสิาวิท่�ฝัึนอยากฝัึนอยากฝึ ทำางาน

ในระดบััโลิกเพ่ื่�อให�ไห�ไห� ด�ประด�ประด� สิบัการณิท์ำางานจัริงในจัริงในจัร ต่างประเทศแต่างประเทศแต ลิะเร่ะเร่ะเ ยนรู �การรู �การรู ิดแคิดแค บับัสิากลิ

นอกจัากน่� เกาหลิ่ใต�ยงัเต�ยงัเต�ย ิดใปิดใป ห�ชาห�ชาห� วิต่างชาวิต่างชาวิต ติท่�เท่�เท ป็นเป็นเป จั�าของเทคโนโจั�าของเทคโนโจั� ลิย่ท่�โดดเลิย่ท่�โดดเลิย่ท ด่นด่นด สิามารถขอว่ิซา่ว่ิซา่ว่ิซ

สิตารท์รท์ร อพัื่ เพ่ื่�อเข�ามาเข�ามาเข� ริามาเริามาเ �มริ�มริ ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัในเกาหลิ่ใต�ไต�ไต� ด�โดยด�โดยด� สิะดวิก

22สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



แรงงานสร้างสรรค์์ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์… ม่มากแค์่ไหน

หมายเหต:ุ แรงงานอาช่พื่สิร�างสิรรค ์ประกอบัด�วิย (1) การโฆษณิาแลิะการตลิาด (2) สิถาปัตยกรรม (3) ศิลิปหตัถกรรม (4) การออกแบับั (5) สิ่�อโสิตทศัน ์(6) เทคโนโลิย่
สิารสินเทศ ซอฟูตแ์วิรแ์ลิะบัรกิารคอมพิื่วิเตอร ์(7) การพิื่มพื่ ์(8) พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิ ์แกลิเลิอร่�แลิะห�องสิมดุ (9) ดนตร ่ศิลิปะการแสิดง แลิะทศันศิลิป์ (DCMS, 2016)

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

การจั้างงานแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ไทย

จัำานวินเเรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์

เเรงงานิกว่า 1 ล้านิค์นิ
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ปี 2563

เเรงงานสรา้งสรรค์์ เเรงงานสร้างสรรค์์
สัดส่วินเพื่ิ่มขึ้้�น

เเรงงานิอื�นิ ๆ

แรงงานสร้างสรรค์์ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์
3
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ปี 2563

หมายเหต:ุ การศกึษาสิาขาสิร�างสิรรค ์ประกอบัด�วิย 10 กลิุม่ ได�แก่ สิถาปัตยกรรม การโฆษณิา หตัถกรรม การออกแบับั ภัาพื่ยนตรแ์ลิะโทรทศัน ์วิิจิัตรศิลิป์ ดนตร ่
เทคโนโลิย่ ศิลิปะการแสิดง การเข่ยนแลิะสิิ�งพิื่มพื่ ์(Comunian et al., 2011)  

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

แรงงานสร้างสรรค์์ไทยส่วินใหญ่จับัตำ�ากวิ่าปริญญาตรี

แรงงานสร้างสรรค์์ท่�จับัปริญญาตรีหรือส้งกวิ่า…ส่วินใหญ่จับัสาขึ้าสร้างสรรค์์

ในอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรค ์แรงงานสิร�างสิรรคไ์มจ่ั ำาเป็นต�องจับัสิาขาสิร�างสิรรค ์แม�วิา่สิว่ินใหญ่ยงั

จับัจัากสิาขาสิร�างสิรรค์

จับุสาขาสร้างสรรค์์

ไม่ได้จับุ
สาขาสร้างสรรค์์ 70%

30%

แรงงานสร้างสรรค์์ท่�จับัปริญญาตรีหรือส้งกวิ่า  
จัำาแนิกตามสาขาการศึึกษา 

2 ในิ 3 ของแรงงานิสร้างสรรค์์
จับุตำ�ากว่าป็ริญ่ญ่าตรี

1 ในิ 3 ของแรงงานิสร้างสรรค์์
จับุป็รญิ่ญ่าตรหีรอ่สงูกวา่

ปี 2563

24สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



แรงงานสร้างสรรค์์ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ส่วินใหญ่ม่อายุมาก 

แรงงานสิร�างสิรรคไ์ทยท่�ม่อายุมากกวิ่า 40 ป่ขึ �นไปม่สิดัสิ่วินสิูง (53% ของแรงงานสิร�างสิรรค์

ทั�งหมด) ขณิะท่�แรงงานหนุ่มสิาวิท่�อายุต ำ�ากวิ่า 30 ป่ คิดเป็นสิัดสิ่วินเพ่ื่ยงประมาณิ 22% ซึ�ง

สิะท�อนถงึควิามท�าทายด�านแรงงานสิร�างสิรรคข์องอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคไ์ทย 

แรงงานสร้างสรรค์์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ จัำาแนกตามอายุ

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

อายุ 40 ปีขึ้้�นไป 52.5%
2.6 เเสนิค์นิ

อายุ 15-19   1.1%

อายุ 30-34
12.4% อายุ 25-29

14.9%

อายุ 20-24
6.3%

อายุ 35-39
12.8%

อายุ 40-49
25.5%

อายุ 50-59
14.4%

อายุ 60+
12.6%

4.9 เเสนิค์นิ
เเรงงานสรา้งสรรค์์

ปี 2563

4.9 เเส
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แรงงานสร้างสรรค์์ในแต่ละสาขึ้าอุตสาหกรรม

แรงงานสร้างสรรค์์มากกวิ่า 60% ทำางานในอุตสาหกรรมเฟิอร์นิเจัอร์  
หัตถกรรม และเค์รื�องประดับั

แรงงานสิร�างสิรรคใ์นอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคม์ากกวิ่า 60% ทำางานในอุตสิาหกรรมเฟูอรนิ์เจัอร ์

(1.5 แสินคน) หัตถกรรม (9 หม่�นคน) แลิะเคร่�องประดับั (6 หม่�นคน) ขณิะท่�บัางสิาขาม่ 

จัำานวินแรงงานสิร�างสิรรคท์ ำางานอยูร่ะดบััหลิกัพื่นัคน เชน่ สิถานท่�เชิงวิฒันธิ์รรม (1.8 พื่นัคน) แลิะ

แฟูชั�น (1.3 พื่นัคน) 

หมายเหต:ุ แรงงานสิร�างสิรรคท์ ำางานในอตุสิาหกรรมสิถานท่�เชิงวิฒันธิ์รรมแลิะแฟูชั�น เป็นสิดัสิว่ิน 0.37 % แลิะ 0.26 % ตามลิำาดบัั 

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

เฟื้อร์นิิเจัอร์เเละ
ของใช่้ในิบุ้านิ

ห้ตถกรรม

เค์ร่�องป็ระด้บุ

การโฆษณา

ศึิลป็ะการเเสดง

สื�อใหม่

สื�อสิ�งพัิมพั์

ทำ้ศึนิศึิลป็์

สถาป็ัตยกรรมสื�อโสตทำ้ศึนิ์

31%

18%

13%

9%

7%

6%

5%

5%

2%4%

ปี 2563
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ศิลปะการแสดง ส้�อใหม่ และเค์รื�องประดับั  
เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ท่�ม่แรงงานสร้างสรรค์์เขึ้้มขึ้้น 

สิาขาอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคท่์�ม่สิดัสิ่วินของแรงงานสิร�างสิรรคเ์ข�มข�น หร่อเกินกวิ่าครึ�งหนึ�งของ

แรงงานทั�งหมด ได�แก่ ศิลิปะการแสิดง สิ่�อใหม่ เคร่�องประดบัั การโฆษณิา หตัถกรรม ทศันศิลิป์ 

แลิะสิถาปัตยกรรม ขณิะท่�สิาขาอุตสิาหกรรมท่�ม่สิดัสิ่วินแรงงานสิร�างสิรรคต์ ำ�ากวิ่า 10% ได�แก่ 

สิถานท่�เชิงวิฒันธิ์รรม แฟูชั�น แลิะของเลิน่

หมายเหตุ: ในอุตสิาหกรรมออกแบับั เช่น ออกแบับัเคร่�องประดบัั เฟูอรนิ์เจัอร ์แฟูชั�น ของเลิ่น แรงงานสิร�างสิรรคป์ระกอบัด�วิย นักออกแบับั โดยในอุตสิาหกรรม 
เคร่�องประดบัั แรงงานสิร�างสิรรคย์งัหมายรวิมถงึ ชา่งฝ่ึม่อเจ่ัยระไน แลิะในอตุสิาหกรรมเฟูอรนิ์เจัอร ์แรงงานสิร�างสิรรคย์งัหมายรวิมถงึ ชา่งไม� จังึเป็นสิาเหตหุนึ�งท่�ท ำาให�
อตุสิาหกรรมเคร่�องประดบััแลิะเฟูอรนิ์เจัอรม่์แรงงานสิร�างสิรรคใ์นสิดัสิว่ินท่�สิงู

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิการสิำารวิจัภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

ระดับัค์วิามเขึ้้มขึ้้น
ขึ้องเเรงงานสร้างสรรค์์

ศึิลป็ะการเเสดง

สื�อใหม่ สถาป็ัตยกรรม

เค์ร่�องป็ระด้บุ สื�อโสตทำ้ศึนิ์

โฆษณา สื�อสิ�งพัิมพั์

ห้ตถกรรม สถานิทำ่�เช่ิงว้ฒนิธุรรม

ทำ้ศึนิศึิลป็์ เเฟื้ช่้�นิ

เฟื้อร์นิิเจัอร์ ของเล่นิ

ภาพื่รวิม

ระดับัค์วิามเขึ้้มขึ้้น
ขึ้องเเรงงานสร้างสรรค์ ์>= 50%

73%

69%

55%

47%

34%

7%

70%

64%

55%

50%

44%

20%

3%

1%

< 50%

ค์วิามเขึ้้มขึ้้นขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ในรายสาขึ้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์
ปี 2563

ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง ศ ส้�อใหส้�อใหส้ ม่ และเม่ และเม ค์รื�องประค์รื�องประค์รื ดับั
เ ็นป็นป อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ท่�มแ่รงงานสร้างสรรค์์เร้างสรรค์์เร ข้ึ้มข้ึ้มขึ้ ข้ึ้น ข้ึ้น ขึ้

สิาขาอตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคท่์�์ ่�์ ม่สิดัม่สิดัม่สิ สิ่วินของแรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ข�มข�นข�นข� หร่หร่ห อเ ินกกินกก วิ่าควิ่าควิ รึ�งหรึ�งหรึ นึ�งของนึ�งของนึ

แรงงานทั�งหมดทั�งหมดทั ได�แก่ ศิลิปะการแสิดง สิ่�อให สิ่�อให สิ ม่ เค ่�องประร่�องประร ดบัั การโฆษณิา หตัถกรรม หตัถกรรม ห  ทศัน ทศัน ท ศิลิป์ ลิป์ ลิป

แลิะสิถาปัตยกรรมปัตยกรรมป ขณิะท่�สิาขาอุตอุตอ สิาหกรรมท่�ม่สิดัม่สิดัม่สิ สิ่วินแรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคต์ ำ�ากวิ่าวิ่าวิ 10% ได�แก่ ก่ ก

สิถานท่�เท่�เท ิงชิงช วิฒันวิฒันวิ ธิ์รรม แฟูชั�นฟูชั�นฟูชั แลิะของเลิน่ลิน่ลิ

หมายเหตุ:ตุ:ต ในอุตอุตอ สิาหกรรมออกแบับั เช่นช่นช ออกแบับัเค ่�องประร่�องประร ดบัั เฟูอรนิ์เ์ ิเนิ์เน จัอร์ แฟูชั�นฟูชั�นฟูชั ของเลิ่นลิ่นลิ แรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคป์ระกอคป์ระกอค บัด�วิย นักออกแ นักออกแ น บับั โดยในอุตอุตอ สิาหกรรม
เค ่�องประ

ุ:
่�องประ

ุ:
เค ่�องประเคร่�องประร ดบัั แรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคย์งัหมายรยงัหมายรย วิมถงึ ถงึ ถ ชา่งชา่งช ฝ่ึม่อเจ่ัยระไน แลิะในอตุอตุอ สิาหกรรมเฟูอรนิ์เ์ ิเนิ์เน จัอร ์แรงงานร ์แรงงานร สิร�างสิร�างสิร� สิรรคย์งัหมายรยงัหมายรย วิมถงึ ถงึ ถ ชา่งไชา่งไช ม� งึเจังึเจั ป็นป็นป สิาเหตหุตหุต นึ�งนึ�งนึ ท่�ท ำาให�
อตุอตุอ สิาหกรรมเค ่�องประาหกรรมเค ่�องประาหกรรมเคร่�องประร ดบััแลิะเฟูอรนิ์เ์ ิเนิ์เน จัอรม์่์ม์่แรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคใ์นคใ์นค สิดัสิดัสิ สิว่ินท่�สิงูสิงูสิ

ท่�มา: TDRI (2564) ประมท่�มา: TDRI (2564) ประมท วิลิผู้ลิจัากข�อข�อข� มลูิการสิำารวิจัภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานานกังานาน สิถิ แิตแิต หง่ชาหง่ชาห ติ

ระดับัค์วิามเข้ึ้มข้ึ้มขึ้ ขึ้้นขึ้้นขึ้
ขึ้องเเรงงานสร้างสรรค์์

ศึิลศึิลศึ ป็ะการเเสดง

สถาปั็ตยกรรมปั็ตยกรรมป็สื�อใหม่

เค์ร่�องป็ระด้บุระด้บุระด สื�อโสตทำ้ศึน์ิทำ้ศึน์ิทำ้ศึนิ

โฆษณา สื�อสิ�งพิัมพิัมพั พ์ั

สถานิทำ่�เช่ิงวช่ิงวช่ ้ิงว้ิงวฒนิธุรรม

เเฟื้ช่้�นิ

เฟื้อรนิ์ิเนิิเนิ จัอร์ ของเลน่ิ

ภาพื่รวิม

ระดับัค์วิามเข้ึ้มข้ึ้มขึ้ ข้ึ้นข้ึ้นขึ้
ขึ้องเเรงงานสร้างสรรค์ ์>= 50%

73%

69%

47%

34%

7%

70%

64%

50%

44%

20%

3%

1%

< 50%

ค์วิามเข้ึ้มข้ึ้มขึ้ ข้ึ้นข้ึ้นขึ้ ขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ในรายสาร้างสรรค์์ในรายสาร ขึ้าอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
ี 2563ปี 2563ป

ห้ตถกรรม55%

ทำ้ศึนิศิึลทำ้ศึนิศิึลทำ้ศึนิศึ ป็ป์็ป็55%
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โค์วิิด-19 ส่งผู้ลกระทบัทั�งทางบัวิกเเละทางลบัต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ไทย

มาตรการล็อกดาวนิ์เพั่�อค์วบุค์ุมการเเพัร่
ระบุาดของโค์วิด-19 ทำำาให้ต้องป็ิดสถานิทำ่�
เเละการเเสดง ซ่้�งส่งผลให้ธุุรกิจัขาดรายได้
เเละบุางส่วนิต้องป็ิดต้ว

ทางลบั ทางบัวิก

• การสร้างโอกาสให้เเก่ผู้ป็ระกอบุการเเละ 
เเรงงานิในิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ป็ร้บุใช่้
เทำค์โนิโลย่ 
 เพั่�อให้เข้าถึงผู้ช่มหร่อฐานิลูกค์้าในิ 
 รูป็แบุบุใหม่ ๆ เช่่นิ ดนิตรี ภาพัยนิตร์ 
 และการตลาดออนิไลน์ิ การใช้่สตรีมมิ�ง 
 และการสื�อสารทำางดิจัิทำ้ลผ่านิ 
 แพัลตฟื้อร์มต่าง ๆ เช่่นิ Facebook, 
 TikTok และ Instagram  
 เพั่�อให้สามารถสร้างสรรค์์ผลงานิ 
 ร่วมก้นิได้ แม้ว่าจัะทำำางานิอยู่ห่างไกล 
 ก้นิ (remote working) 

• อุตสาหกรรมเกมเเละซ่อฟื้ต์เเวร์เติบุโต
อย่างก้าวกระโดด

เม้�อโค์วิิด-19 แผู้ลงฤทธุิ�เศรษัฐกิจัสร้างสรรค์์
4

◦

◦

โค์วิิด-19 ส่งส่งส ผู้ลกระทบัทั�งทางบัทั�งทางบัทั บัวิกเเละทางลบัต่อบัต่อบัต อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ไทยร้างสรรค์์ไทยร

มาตรการล็อกดาวน์ิเน์ิเนิ พั่�อค์วบุคุ์มการเเบุคุ์มการเเบุค์ พัร่
ระบุาดของโค์วิด-19 ทำำาให้ต้องปิ็ดสถาปิ็ดสถาป็ นิทำ่�
เเละการเเสดง ซ่้�งส่งผลให้ธุุรกิธุุรกิธุ จัขาดรายได้
เเละบุางส่วนิต้องปิ็ดตปิ็ดตป็ ้ิดต้ิดตว

ทางลบั ทางบัวิก

• การสร้างโอกาสให้เเก่ผู้ป็ระกอบุการเเละ
เเรงงานิในิอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ป็ร้บุร้บุร ใช้่
เทำค์โนิโลยโลย่โลย

เพั่�อให้เข้าถึงผู้ช่มหร่อฐานิลูกค์้าใค์้าใค์ นิ
รูป็แบุบุใหม่ ๆ เช่่นิ ดนิตรี ภาพัยนิตร์
และการตลาดออนิไลน์ิ การใน์ิ การในิ ช้่สตรีมมิช้่สตรีมมิช่ �ส้ตรีมมิ�ส้ตรีมมิง
และการสื�อสารทำางดิจิัทำล้ผ่านิ
แพัลตฟื้อร์มต่าง ๆ เช่่นิ Facebook,
TikTok และ Instagram 
เพั่�อให้สามารถสร้างสรรค์์ผลงาค์์ผลงาค์ นิ
ร่วมก้นิร่วมก้นิร่วมก ได้ แม้ว่าจัะทำำางานิอยู่ห่างไกล
ก้นิก้นิก  (remote working) 

• อุตสาหกรรมเกมเเละซ่อฟื้ต์เเวร์เติบุโต
อย่างก้าวกระโดด

เม้�อโม้�อโม้ ค์วิิด-19 แผู้ลงฤทธุิ�เศรธุิ�เศรธุิ ษัฐกิจัสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
44

◦

◦
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อยา่งไรก็ตาม อตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคส์ิว่ินใหญ่ เชน่ หตัถกรรม แลิะเคร่�องประดบัั ยงัคงเก็บัเก่�ยวิ

ประโยชนจ์ัากเทคโนโลิย่ได�จั ำากัด จัึงเป็นผู้ลิให�ภัาพื่รวิมอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องไทยได�รบัั 

ผู้ลิกระทบัทางลิบัในระดบััท่�รุนแรงมากกวิา่ผู้ลิกระทบัทางบัวิก

โค์วิิด-19 ทำาให้จัำานวินและชั�วิโมงทำางานขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ลดลง

โควิิด-19 สิ่งผู้ลิกระทบัทางลิบัอย่างรุนแรงต่ออุตสิาหกรรมสิร�างสิรรค ์แลิะสิ่งผู้ลิต่อเน่�องมายงั

แรงงานสิร�างสิรรคท์ั�งในด�านจัำานวินแรงงานแลิะชั�วิโมงทำางานท่�ลิดลิง

แรงงานสิร�างสิรรคท่์�ท ำางานเตม็เวิลิา (ทำางาน 35 ชั�วิโมงขึ �นไปตอ่สิปัดาห)์ ม่จัำานวินลิดลิงมากกวิา่ 

4.2 หม่�นคนในป่ พื่.ศ. 2563 เม่�อเท่ยบักบััป่ก่อนหน�า ทำาให�สิดัสิว่ินของแรงงานท่�ท ำางานเตม็เวิลิา

ลิดลิงจัาก 92% เป็น 78%  

หมายเหต:ุ แรงงานสิร�างสิรรคท่์�ท ำางานเตม็เวิลิา หมายถงึ ผูู้�ท่�ท ำางาน 35 ชั�วิโมงขึ �นไปตอ่สิปัดาห์

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิการสิำารวิจัภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

แรงงานสร้างสรรค์์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ จัำาแนกตามชั�วิโมงการทำางาน

ทำำางานิไม่เต็มเวลา

ทำำางานิเต็มเวลา

25632562

3.8 แสนิค์นิ

3.4 หมื�นิค์นิ 1.1 แสนิค์นิ

4.2 แสนิค์นิ
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ในทางตรงข�าม แรงงานสิร�างสิรรคท่์�เป็นผูู้�เสิม่อนวิ่างงาน (ผูู้�ท่�ม่งานทำา 0 - 24 ชั�วิโมงต่อสิปัดาห)์ 

ม่จัำานวินเพิื่�มขึ �นสิามเท่า (เก่อบั 5 หม่�นคน) ในป่ พื่.ศ. 2563 แลิะในจัำานวินน่� ม่แรงงานท่�ไม่ได�

ท ำางานแตม่่งานประจัำาหรอ่งานท่�จัะกลิบััไปทำาอยูป่ระมาณิเก่อบั 2 หม่�นคน โดยเก่อบัทั�งหมดไมไ่ด�

รบััคา่จั�าง

หมายเหต:ุ แรงงานสิร�างสิรรคท่์�เป็นผูู้�เสิม่อนวิา่งงาน หมายถงึ ผูู้�ท่�ม่งานทำา 0 - 24 ชั�วิโมงตอ่สิปัดาห์

ท่�มา: TDRI (2564) ประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิการสิำารวิจัภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

จัำานวินแรงงานสร้างสรรค์์ท่�เป็นผู้้้เสม้อนวิ่างงาน

1.5 หม้�นค์น

25632562

4.7 หม้�นค์น
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โค์วิิด-19 ส่งผู้ลให้โค์รงสร้างแรงงานสร้างสรรค์์เปล่�ยนแปลงไป:  
สัดส่วินแรงงานจับัปริญญาตรีหรือส้งกวิ่าเพื่ิ่มขึ้้�น สัดส่วินแรงงานหนุ่มสาวิเพื่ิ่มขึ้้�น 
และรายได้ผู้้้ท่�จับัปริญญาตรีลดลง

หลิงัจัากโควิิด-19 สิดัสิ่วินของแรงงานสิร�างสิรรคท่์�จับัปริญญาตร่หร่อสิงูกวิ่าเพิื่�มขึ �นเลิ็กน�อยเป็น

เก่อบั 35% ของแรงงานสิร�างสิรรคท์ั�งหมดในป่ พื่.ศ. 2563 จัากเดิม 34% ในป่ พื่.ศ. 2562 แลิะ

สิดัสิ่วินแรงงานสิร�างสิรรคว์ิยัหนุ่มสิาวิอายไุม่เกิน 30 ป่ เพิื่�มขึ �นเป็น 22% ของแรงงานสิร�างสิรรค์

ทั�งหมดในป่ พื่.ศ. 2563 จัากเดิม 20% ในป่ พื่.ศ. 2562 

แม�วิ่ารายได�มธัิ์ยฐ์านของแรงงานสิร�างสิรรคใ์นภัาพื่รวิมไม่เปลิ่�ยนแปลิงหลิงัจัากโควิิด-19 โดย

ยังคงอยู่ท่�ประมาณิ 1.5 หม่�นบัาทต่อเด่อน แต่รายได�มัธิ์ยฐ์านของแรงงานสิร�างสิรรค์ท่�จับั 

ปรญิญาตรล่ิดลิงเหลิ่อ 2.1 หม่�นบัาทตอ่เด่อนในป่ พื่.ศ. 2563 จัากเดิมประมาณิ 2.5 หม่�นบัาทตอ่

เด่อนในป่ พื่.ศ. 2562 

โค์รงสร้างแรงงานสร้างสรรค์์ท่�เปล่�ยนแปลงไปหลังโค์วิิด-19

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิการสิำารวิจัภัาวิะการทำางานของประชากร ของสิำานกังานสิถิตแิหง่ชาติ

สัดส่วินขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ 
ท่�จับัปริญญาตรีหรือส้งกวิ่า
(% ของแรงงานิสร้างสรรค์์ทำ้�งหมด)

(% ของแรงงานิสร้างสรรค์์ทำ้�งหมด)

(บุาทำต่อเดือนิ)

(บุาทำต่อเดือนิ)

ก่อนโค์วิิด-19 
(2562)

หลังโค์วิิด-19 
(2563)

สัดส่วินขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ 
ท่�ม่อายุไม่เกิน 30 ปี

รายได้มัธุยฐานขึ้องแรงงาน 
สร้างสรรค์์ท่�จับัปริญญาตรี

รายได้มัธุยฐานขึ้อง 
แรงงานสร้างสรรค์์

33.9

20.2 22.3

25,000

15,000

21,000

34.7
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วิุฒิการศึกษัาระดับัปริญญาตรีเป็นวิุฒิขึ้ั�นตำ�าท่�นายจั้างต้องการมากขึ้้�น

หลิงัโควิิด-19 นายจั�างให�ควิามสิำาคญักบััแรงงานสิร�างสิรรคท่์�ม่วิฒิุการศึกษาปริญญาตร่มากขึ �น 

โดยเห็นได�จัากวิุฒิการศึกษาระดบััปริญญาตร่เป็นวิุฒิขั�นตำ�าท่�นายจั�างต�องการมากขึ �นในสิาขา

อาช่พื่ต่าง ๆ เช่น สิถาปนิก นกัออกแบับักราฟิูก นกัเข่ยน ลิ่ามหร่อนกัแปลิ แลิะนกัโฆษณิาหร่อ

นกัการตลิาด 

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิขนาดใหญ่ในเวิบ็ัไซตห์างาน 13 แหลิง่ จัำานวิน 561,888 ตำาแหนง่งาน 
ในชว่ิงระหวิา่ง 1 มกราคม พื่.ศ. 2562 – 31 ธิ์นัวิาคม พื่.ศ. 2563

สัดส่วินขึ้องประกาศรับัสมัค์รงานท่�ต้องการวิุฒิการศึกษัาขึ้ั�นตำ�า 
ระดับัปริญญาตรีมากขึ้้�นหลังโค์วิิด-19

แรงงานสร้างสรรค์์ท่�ตลาดมองหา
5

สถาปนิก

23%

34%

23%
15%

42%
32%

37% 41%
51%

68% 68%

57%

80

60

40

20

0
นักออกแบับั

กราฟิิก
นักเขีึ้ยน ล่าม/  

นักแปล
นักโฆษัณา/ 
นักการตลาด

นักเทค์โนโลย่
สารสนเทศ

2562
2563

% ของป็ระกาศึ
ร้บุสม้ค์รงานิทำ้�งหมด
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จัำานวินตำาแหน่งงานท่�ต้องการลดลงในทุกอาชีพื่สร้างสรรค์์  
แต่นักเทค์โนโลย่สารสนเทศ (IT) ม่อัตราการหดตัวิน้อยกวิ่าอาชีพื่อ้�น

หลิังโควิิด-19 จัำานวินตำาแหน่งงานท่�ต�องการลิดลิงในทุกอาช่พื่สิร�างสิรรค ์แต่นักเทคโนโลิย่

สิารสินเทศ (IT) ม่อตัราการหดตวัิ 47% ซึ�งน�อยกวิา่อาช่พื่อ่�น

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิขนาดใหญ่ในเวิบ็ัไซตห์างาน 13 แหลิง่ จัำานวิน 561,888 ตำาแหนง่งาน 
ในชว่ิงระหวิา่ง 1 มกราคม พื่.ศ. 2562 – 31 ธิ์นัวิาคม พื่.ศ. 2563

จัำานวินตำาแหนง่งานท่�ประกาศรับัสมัค์รลดลงในทกุอาชีพื่หลงัโค์วิดิ-19

สถาปนิก

ตำาแหนิ่งงานิ

40,000

20,000

10,000

  0

นักออกแบับั
กราฟิิก นักเขึ้ียน

ล่าม/  
นักแปล

นักโฆษัณา/ 
นักการตลาด

นักเทค์โนโลย่
สารสนเทศ

-47%

-52%

-67%-71%-71%-76%

50,000

30,000

2562
2563
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5 ข�อมลูิจัากการสิมัภัาษณิผ์ูู้�ท่�เก่�ยวิข�องในอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคม์ากกวิา่ 60 ราย แลิะข�อมลูิขนาดใหญ่ในเวิบ็ัไซตห์างาน 13 แหลิง่ จัำานวิน 561,888 ตำาแหนง่งาน  
ในชว่ิงระหวิา่ง 1 มกราคม พื่.ศ. 2562 – 31 ธิ์นัวิาคม พื่.ศ. 2563

ทักษัะแรงงานสร้างสรรค์์ท่�ต้องการหลังโค์วิิด-19

นายจั�างสิะท�อนควิามต�องการทักษะแรงงานสิร�างสิรรค์ท่� เปลิ่�ยนแปลิงไปหลิังโควิิด-19  

ใน 3 ด�านหลิกั5

• ม่ทักษะท่�หลิากหลิาย (mu l t i - sk i l l ed )  เช่น ทักษะภัาษาอังกฤษ ทักษะดิ จิัทัลิ 

ทักษะการคิดเชิงวิิพื่ากษ์ (critical thinking) ทักษะควิามเป็นผูู้�ประกอบัการ ทักษะการ

ตลิาด แลิะทักษะการสิ่�อสิาร นอกเหน่อจัากทักษะวิิชาช่พื่เฉิพื่าะ ตลิอดจัน ม่ควิามคิด

สิร�างสิรรค ์เน่�องจัากโควิิด-19 ทำาให�ธิ์ุรกิจัจัำานวินมากต�องลิดขนาดลิงแลิะปรบััลิดจัำานวิน

แรงงาน จังึต�องการแรงงานท่�ม่ทกัษะหลิากหลิายมากขึ �น 

ค์วิามต้องการทักษัะภาษัาอังกฤษั ทักษัะดิจัิทัล  
และทักษัะการค์ิดเชิงวิิพื่ากษั์มากขึ้้�นหลังโค์วิิด-19

2562

2563

สถาปนิก
นักออกแบับั

กราฟิิก
นักเขึ้ียน

นักเทค์โนโลย่
สารสนเทศ

นักโฆษัณา/ 
นักการตลาด

0

20

40 43%

60

สดัส่วินค์วิามตอ้งการทกัษัะภาษัาองักฤษั

% ของป็ระกาศึ
ร้บุสม้ค์รงานิทำ้�งหมด

53%

45%
52%

16%

25% 25%

11%

20%
14%
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สถาปนิก

• ม่ค์วิามเป็นม่ออาช่พื่แลิะทำางานเน้นคุ์ณภาพื่มากขึ�น เน่�องจัาก โควิิด-19 สิ่งผู้ลิให�ผูู้�

บัรโิภัคม่กำาลิงัซ่ �อลิดลิง ขณิะท่�ให�ควิามสิำาคญักบััคณุิภัาพื่ของสินิค�าหรอ่บัรกิารมากขึ �น 

• ปรับัตัวิได้เร็วิ เร่ยนรู้ได้เร็วิ แลิะทำางานร่วิมกับัผูู้้อ่�นได้ เน่�องจัาก ในช่วิงโควิิด-19 การ

ทำางานจัากท่�บั�าน (working from home) หรอ่การทำางานทางไกลิ (remote working) ม่มาก

ขึ �น นอกจัากน่� หลิงัจัากสิิ �นสิดุการแพื่รร่ะบัาดของโควิิด-19 การทำางานในลิกัษณิะผู้สิมผู้สิาน  

(hybrid) ระหวิา่งการทำางานจัากท่�ท ำางานแลิะการทำางานจัากท่�บั�านจัะยงัคงม่อยู ่

สัดส่วินค์วิามต้องการทักษัะดิจัิทัล

สัดส่วินค์วิามต้องการทักษัะการค์ิดเชิงวิิพื่ากษั์

2562

2563
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ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิขนาดใหญ่ในเวิบ็ัไซตห์างาน 13 แหลิง่ จัำานวิน 561,888 ตำาแหนง่งาน 
ในชว่ิงระหวิา่ง 1 มกราคม พื่.ศ. 2562 – 31 ธิ์นัวิาคม พื่.ศ. 2563
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บััณฑิิตใหม่ท่�จับัสาขึ้าสร้างสรรค์์ม่มากกวิ่า 4 หม้�นค์นต่อปี 

ในแตล่ิะป่ บัณัิฑิิตใหมท่่�จับัสิาขาสิร�างสิรรคม่์มากกวิา่ 4 หม่�นคน คดิเป็น 14% ของบัณัิฑิิตใหมท่ั�งหมด

จัำานวินบัณัฑิติใหมข่ึ้องมหาวิิทยาลัยไทย
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หมายเหต:ุ การศกึษาสิาขาสิร�างสิรรค ์ประกอบัด�วิย 10 กลิุม่ ได�แก่ สิถาปัตยกรรม การโฆษณิา หตัถกรรม การออกแบับั ภัาพื่ยนตรแ์ลิะโทรทศัน ์วิิจิัตรศิลิป์ ดนตร ่
เทคโนโลิย่ ศิลิปะการแสิดง การเข่ยนแลิะสิิ�งพิื่มพื่ ์(Comunian et al., 2011)  

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

บััณฑิิตสร้างสรรค์์ในมหาวิิทยาลัย 
6
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บััณฑิิตใหม่สาขึ้าการตลาดและการโฆษัณาม่จัำานวินมากท่�สุด ขึ้ณะท่�สาขึ้า
หัตถกรรมม่จัำานวินน้อยท่�สุด 

บัณัิฑิิตใหม่สิาขาการตลิาดแลิะการโฆษณิาม่จัำานวินมากท่�สิดุ (ประมาณิ 1 หม่�นคน) แลิะบัณัิฑิิต

ใหมส่ิาขาหตัถกรรมม่จัำานวินน�อยท่�สิดุ (ประมาณิเก่อบั 300 คน) ในป่ พื่.ศ. 2563

หมายเหต:ุ การศกึษาสิาขาสิร�างสิรรค ์ประกอบัด�วิย 10 กลิุม่ ได�แก่ สิถาปัตยกรรม การโฆษณิา หตัถกรรม การออกแบับั ภัาพื่ยนตรแ์ลิะโทรทศัน ์วิิจิัตรศิลิป์ ดนตร ่
เทคโนโลิย่ ศิลิปะการแสิดง การเข่ยนแลิะสิิ�งพิื่มพื่ ์(Comunian et al., 2011) 

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

จัำานวินบััณฑิิตใหม่สาขึ้าสร้างสรรค์์
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505 หลักส้ตร

71% 29%
16%

18%

48% 15%

3%

ป็ี 2563

หลักส้ตรท่�เปิดสอนสาขึ้าสร้างสรรค์์ม่เก้อบั 900 หลักส้ตร…   
การสำารวิจัพื่บัวิ่า จัำานวินหลักส้ตรท่�บััณฑิิตจับัใหม่ม่รายได้ตำ�ากวิ่า 1.5 หม้�นบัาท
ต่อเด้อนม่เก้อบั 30% ขึ้องจัำานวินหลักส้ตรสาขึ้าสร้างสรรค์์ทั�งหมด

ในป่ พื่.ศ. 2563 หลิักสิูตรท่�เปิดสิอนสิาขาสิร�างสิรรคใ์นระดับัปริญญาตร่ ม่จั ำานวินเก่อบั 900 

หลิักสิูตร แต่ผู้ลิสิำารวิจัรายได�ของบััณิฑิิตจับัใหม่สิะท�อนวิ่า  ในจัำานวิน 505 หลิักสิูตร

สิาขาสิร�างสิรรค์ท่� ม่ข�อมูลิรายได�ของบััณิฑิิตจับัใหม่ จัำานวินหลิักสิูตรท่� ม่รายได�มัธิ์ยฐ์าน

ตำ�ากวิ่า 1.5 หม่�นบัาทต่อเด่อนม่ประมาณิ 30% ซึ�งเก่อบัครึ�งหนึ�งเป็นจัำานวินหลิักสิูตรของ

มหาวิิทยาลิยัราชภัฏัิ 

หมายเหต:ุ จัำานวินผูู้�ตอบัแบับัสิอบัถาม 10,757 คนจัากหลิกัสิตูรทั�งหมด 505 หลิกัสิตูร ขณิะท่�หลิกัสิตูรท่�เปิดสิอนสิาขาสิร�างสิรรคท์ั�งหมดม่จัำานวิน 871 หลิกัสิตูร  
ในป่ พื่.ศ. 2563 

*มหาวิิทยาลิยัวิิจัยั ประกอบัด�วิย 9 แหง่ ได�แก่ จัฬุาลิงกรณิม์หาวิิทยาลิยั มหาวิิทยาลิยัมหิดลิ มหาวิิทยาลิยัเกษตรศาสิตร ์มหาวิิทยาลิยัธิ์รรมศาสิตร ์มหาวิิทยาลิยั
เช่ยงใหม ่มหาวิิทยาลิยัขอนแก่น มหาวิิทยาลิยัสิงขลิานครนิทร ์มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่พื่ระจัอมเกลิ�าธิ์นบัรุ ่แลิะมหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่สิรุนาร ่

**มหาวิิทยาลิยัรฐั์อ่�น ๆ หมายถงึ มหาวิิทยาลิยัในกำากบััท่�ไมใ่ชม่หาวิิทยาลิยัวิิจัยัข�างต�น แลิะมหาวิิทยาลิยัรฐั์ท่�ไมใ่ชม่หาวิิทยาลิยัราชภัฏัิ มหาวิิทยาลิยัราชมงคลิ 

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

หลกัสต้รสาขึ้าสรา้งสรรค์์ในประเทศไทย

หลักส้ตรสาขึ้าสร้างสรรค์์
จัำาแนกตามรายได้บััณฑิิตใหม่

หลักส้ตรท่�บััณฑิิตม่รายได้้มัธุยฐาน
น้อยกวิ่า 1.5 หม้�นบัาท

จัำาแนกตามประเภทมหาวิิทยาลัย

145 หลักส้ตร

ม. เอกช่นิ (16%)
ม. ร้ฐอื�นิ ๆ (18%)

ม. วิจั้ย (3%)

ม. ราช่ภ้ฏิ (48%)

ม. ราช่มงค์ล (15%)

หล้กสูตรทำ่�บุ้ณฑ์ิตใหม่
ม่รายได้ม้ธุยฐานิ < 1.5 หมื�นิบุาทำ (29%)

หล้กสูตรทำ่�บุ้ณฑ์ิตใหม่
ม่รายได้ม้ธุยฐานิ >= 1.5 หมื�นิบุาทำ (71%)

38สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



26%

26%

บััณฑิิตสร้างสรรค์์จับัใหม่โดยรวิมม่รายได้มัธุยฐาน 1.5 หม้�นบัาทต่อเด้อน  
แต่หนึ�งในส่�ยังม่รายได้ตำ�ากวิ่า 1.5 หม้�นบัาทต่อเด้อน 

โดยรวิมบััณิฑิิตใหม่ท่�จับัปริญญาตร่สิาขาสิร�างสิรรค์ม่รายได�มัธิ์ยฐ์าน 1.5 หม่�นบัาทต่อ

เด่อน แต ่26% ของบัณัิฑิิตใหมเ่หลิา่น่ �ยงัคงม่รายได�ต ำ�ากวิา่ 1.5 หม่�นบัาทตอ่เด่อน

หมายเหต:ุ จัำานวินผูู้�ตอบัแบับัสิอบัถาม 10,757 คน ในป่ พื่.ศ. 2563 

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

สัดส่วินขึ้องบััณฑิิตใหม่จับัสาขึ้าสร้างสรรค์์ จัำาแนกตามรายได้ต่อเด้อน
ป็ี 2563

>1.5 หม้�นบัาท
<1.5 หม้�นบัาท

1.5 หม้�นบัาท

48%
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ป็ี 2563

บััณฑิิตสร้างสรรค์์จับัใหม่ม่รายได้ต่างกันเพื่ราะ…จับัสาขึ้าต่างกัน? 

ในภัาพื่รวิม บัณัิฑิิตสิร�างสิรรคจ์ับัใหม่ม่รายได�มธัิ์ยฐ์าน 1.5 หม่�นบัาทต่อเด่อน แต่หากจับัสิาขา

สิร�างสิรรคท่์�แตกต่างกนัจัะม่รายได�ต่างกนั เช่น บัณัิฑิิตจับัสิาขาสิถาปัตยกรรม แลิะสิาขาพื่ฒันา

ซอฟูตแ์วิรแ์ลิะแอปพื่ลิิเคชนัม่รายได�มากสิดุ (1.8 หม่�นบัาท) ขณิะท่�จับัสิาขาหตัถกรรม ม่รายได�

น�อยสิดุ (1.2 หม่�นบัาท) ในป่ พื่.ศ. 2563 

หมายเหต:ุ การศกึษาสิาขาสิร�างสิรรค ์ประกอบัด�วิย 10 กลิุม่ ได�แก่ สิถาปัตยกรรม การโฆษณิา หตัถกรรม การออกแบับั ภัาพื่ยนตรแ์ลิะโทรทศัน ์วิิจิัตรศิลิป์ ดนตร ่
เทคโนโลิย่ ศิลิปะการแสิดง การเข่ยนแลิะสิิ�งพิื่มพื่ ์(Comunian et al., 2011)  

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

รายได้มัธุยฐานต่อเด้อนขึ้องบััณฑิิตใหม่สาขึ้าสร้างสรรค์์
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บััณฑิิตใหม่จับัสาขึ้าเด่ยวิกัน แต่ม่รายได้ต่างกันเพื่ราะ…จับัหลักส้ตรต่างกัน? 

บัณัิฑิิตใหม่จับัสิาขาเด่ยวิกนัจัากมหาวิิทยาลิยัท่�ม่หลิกัสิตูรการสิอนท่�ต่างกนัม่รายได�ต่างกนั เช่น  

ในสิาขาการพื่ฒันาซอฟูตแ์วิรแ์ลิะแอปพื่ลิิเคชนั บัณัิฑิิตใหม่โดยรวิมม่รายได�มธัิ์ยฐ์าน 1.8 หม่�น

บัาทต่อเด่อน แต่บัณัิฑิิตจับัใหม่จัากมหาวิิทยาลิยัวิิจััยม่รายได�มัธิ์ยฐ์านสิูงสิุด (2.2 หม่�นบัาท) 

ขณิะท่�บัณัิฑิิตจับัใหมจ่ัากมหาวิิทยาลิยัราชภัฏัิม่รายได�มธัิ์ยฐ์านตำ�าสิดุ (1.5 หม่�นบัาท)

หมายเหต:ุ *มหาวิิทยาลิยัวิิจัยั ประกอบัด�วิย 9 แหง่ได�แก่ จัฬุาลิงกรณิม์หาวิิทยาลิยั มหาวิิทยาลิยัมหิดลิ มหาวิิทยาลิยัเกษตรศาสิตร ์มหาวิิทยาลิยัธิ์รรมศาสิตร์
มหาวิิทยาลิยัเช่ยงใหม ่มหาวิิทยาลิยัขอนแก่น มหาวิิทยาลิยัสิงขลิานครนิทร ์มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่พื่ระจัอมเกลิ�าธิ์นบัรุ ่แลิะมหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่สิรุนาร ่  

**มหาวิิทยาลิยัรฐั์อ่�น ๆ หมายถงึ มหาวิิทยาลิยัในกำากบััท่�ไมใ่ชม่หาวิิทยาลิยัวิิจัยัข�างต�น แลิะมหาวิิทยาลิยัรฐั์ท่�ไมใ่ชม่หาวิิทยาลิยัราชภัฏัิ มหาวิิทยาลิยัราชมงคลิ 

ท่�มา: TDRI (2564) ซึ�งประมวิลิผู้ลิจัากข�อมลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิฑิิต สิำานกังานปลิดักระทรวิงการอดุมศกึษา วิิทยาศาสิตร ์วิิจัยัแลิะนวิตักรรม

รายได้มัธุยฐานต่อเด้อนขึ้องบััณฑิิตสาขึ้าการพื่ัฒนาซอฟิต์แวิร์และแอปพื่ลิเค์ชัน  
จัำาแนกตามประเภทมหาวิิทยาลัย
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บััณฑิิตใหม่จับัสาขึ้าเด่ยวิกัน แวิกัน แวิก ต่มร่ายได้ต่างต่างต กันเกันเก พื่ราะ…จับัหลักลักล ส้ตรต่างต่างต กัน? กัน? ก

บัณัิบัณัิบัั ฑิิตใหม่จับัสิาขาเด่ยวิกนัวิกนัวิก จัากมหาวิิทยาลิยัลิยัลิ ท่�ม่หลิกัลิกัลิ สิตูรการสิตูรการสิ สิอนท่�ต่างต่างต กนักนัก ม่รายได�ต่างด�ต่างด�ต กนักนัก เช่น  ช่น  ช

ในสิาขาการพื่ฒันาซอพื่ฒันาซอพื่ ฟูตแ์ฟูตแ์ฟูต วิรแ์วิรแ์วิร ลิะแอปพื่ลิิเคชนัชนัช บัณัิบัณัิบัั ฑิิตใหม่โดยรม่โดยรม วิมม่รายได�มัด�มัด�มธิ์ยฐ์าน 1.8 หม่�นม่�นม

บัาทต่อเต่อเต ด่อน แต่บััต่บััต ณิ่บัณัิ่บัั ฑิิตจับัใหม่จัากมหาวิิทยาลิยัวิิจััยลิยัวิิจััยลิ ม่รายได�มัด�มัด�มธิ์ยฐ์านสิูงสิูงสิ สิุดสิุดสิ (2.2 หม่�นม่�นม บัาท) 

ขณิะท่�บััท่�บััท ณิ่�บัณัิ่�บัั ฑิิตจับัใหมจ่ัากมหาวิิทยาลิยัราชภััลิยัราชภััลิ ฏิม่ยัราชภัฏัิม่ยัราชภัั รายได�มัด�มัด�มธิ์ยฐ์านตำ�าสิดุาสิดุาสิ (1.5 หม่�นม่�นม บัาท)

หมายเหต:ุ *มหาวิิทยาต:ุ *มหาวิิทยาต ลิยัวิิจัยั ประกอลิยัวิิจัยั ประกอลิ บัด�วิย 9 แหง่ไหง่ไห ด�แก่ ก่ ก จัฬุาจัฬุาจั ลิงกรณิม์หาวิิทยาณิม์หาวิิทยาณิ ลิยั มหาวิิทยาลิยั มหาวิิทยาลิ ลิยัมลิยัมลิ หิดหิดห ลิ มหาวิิทยาลิยัเกษตรศาลิยัเกษตรศาลิ สิตร ์มหาวิิทยาร ์มหาวิิทยาร ลิยัลิยัลิ ธิ์รรมศาสิตร์
มหาวิิทยาลิยัเลิยัเลิ ช่ยัเช่ยัเ ยงใหม ่มหาวิิทยาม ่มหาวิิทยาม ลิยัขอนแลิยัขอนแลิ ก่น มหาวิิทยาก่น มหาวิิทยาก ลิยัลิยัลิ สิงขลิานค นิทานค นิทานครนิทร ร ์มหาวิิทยาร ์มหาวิิทยาร ลิยัเทคโนโลิยัเทคโนโลิ ลิย่พื่ระจัอมเกลิ�าลิ�าลิ� ธิ์นบัรุ่บัร่บั  แลิะมหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิยัเทคโนโลิ ลิย่สิรุนาลิย่สิรุนาลิย่สิ ร่รุนาร่รุนา   

**มหาวิิทยาลิยัลิยัลิ รฐั์อ่�น ๆ หมายฐ์อ่�น ๆ หมายฐ์อ งึ มหาวิิทยาถงึ มหาวิิทยาถ ลิยัในลิยัในลิ กำากบััท่�ไบัท่�ไบัท มใ่มใ่ม ชม่หาวิิทยาชม่หาวิิทยาช ลิยัวิิจัยัลิยัวิิจัยัลิ ข�างข�างข� ต�น แต�น แต� ลิะมหาวิิทยาลิยัลิยัลิ รฐั์ท่�ไฐ์ท่�ไฐ์ท มใ่มใ่ม ชม่หาวิิทยาชม่หาวิิทยาช ลิยัราชภััลิยัราชภััลิ ฏิยัราชภัฏัิยัราชภัั  มหาวิิทยาลิยัราชมงคลิยัราชมงคลิ ลิ

ท่�มา: TDRI (2564) ท่�มา: TDRI (2564) ท ซึ�งประมซึ�งประมซึ วิลิผู้ลิจัากข�อข�อข� มลูิภัาวิะการม่งานทำาของบัณัิของบัณัิของบัั ฑิิต สิำานกังานปานกังานปาน ลิดักระทรลิดักระทรลิ วิงการอดุมอดุมอ กึษา วิิทยาศาศกึษา วิิทยาศาศ สิตร ์วิิจัยัแร ์วิิจัยัแร ลิะนวิตักรรมวิตักรรมวิ

รายได้มัธุยฐานต่อเต่อเต ด้อนขึ้องบััณฑิิตสาขึ้าการพื่ัฒนาซอพื่ัฒนาซอพื่ ฟิต์แฟิต์แฟิต วิร์และแอปวิร์และแอปวิร พื่ลิเพื่ลิเพื่ล ค์ชัน ค์ชัน ค์ช
จัำาแนกตามประเภทมหาวิิทยาลัยลัยล
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41 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



หลักส้ตรท่�บััณฑิิตจับัใหม่ม่รายได้ส้งและรายได้ตำ�า 
ม่ค์วิามแตกต่างกันในด้านเน้�อหาการสอน 

ควิามแตกตา่งท่�สิ ำาคญัของหลิกัสิตูรท่�รายได�สิงูแลิะรายได�ต ำ�า ได�แก่ 

• ทกัษะวิิชาช่พื่  หลิกัสิตูรท่�รายได�สิงูจัะสิอนวิิชาเฉิพื่าะด�านมากกวิา่แลิะเข�มข�นกวิา่ เช่น วิิชา

เฉิพื่าะด�านการตลิาดหรอ่วิิชาเฉิพื่าะด�านการออกแบับั ขณิะท่�หลิกัสิตูรท่�รายได�น�อยสิอนวิิชา

เฉิพื่าะน�อยกวิา่

• ทกัษะภาษาอังกฤษ  หลิกัสิตูรท่�รายได�สิงูสิอนทกัษะวิิชาภัาษาองักฤษท่�เน�นการสิ่�อสิาร แลิะ

เชิงวิิชาการจัากเน่ �อหาขั�นสิงู เช่น การสิอนเก่�ยวิกบััการทำาวิิจัยั การเข่ยนเชิงวิิชาการ การพื่ดู

ในท่�สิาธิ์ารณิะ ขณิะท่�หลิกัสิตูรท่�รายได�น�อยม่การสิอนภัาษาองักฤษในระดบััเน่ �อหาพ่ื่ �นฐ์าน

ทั�วิไป

• ทักษะอ่�น ๆ  เช่น หลิกัสิตูรท่�รายได�สิงูสิอนทกัษะการวิิเคราะหข์�อมลูิ ควิามเข�าใจัเร่�องธิ์ุรกิจั 

แลิะการใช�เทคโนโลิย่ดิจิัทัลิ ขณิะท่�หลิักสิูตรท่�รายได�น�อยสิอนทักษะการบัริหารจััดการ  

การตลิาด แลิะการใช�เทคโนโลิย่ดิจิัทลัิท่�น�อยกวิา่ 

• การเปิดให้นักศึกษาม่โอกาสเร่ยนรู้แลิะปฏิิบััติงานในโลิกจัริง  เพ่ื่�อสิร�างควิามพื่ร�อมให�

นกัศกึษาก่อนเริ�มทำางานจัริงแลิะม่ทกัษะท่�ตรงควิามต�องการของอตุสิาหกรรม โดยหลิกัสิตูร

ท่�รายได�สิงูสิง่เสิรมิให�นกัศกึษาทำาศิลิปนิพื่นธิ์ห์รอ่โครงงานก่อนจับัการศกึษาอย่างม่คณุิภัาพื่

แลิะประยุกตใ์ช�ได�จัริง รวิมถึงได�ฝึึกงาน โดยหลิกัสิูตรกำาหนดคุณิภัาพื่แลิะตัวิช่ �วิัดร่วิมกับั 

ผูู้�ประกอบัการ

• การม่ผูู้้สอนท่�ม่คุ์ณภาพื่อยู่ในหลัิกสูตร  เช่น อาจัารยจ์ับัการศึกษาระดบััปริญญาเอก

จัากต่างประเทศแลิะตรงกบััสิาขาท่�สิอน หร่อการเชิญผูู้�เช่�ยวิชาญจัากภัาคธุิ์รกิจัมาถ่ายทอด 

ควิามรู �แลิะประสิบัการณิเ์พ่ื่�อสิร�างแรงบันัดาลิใจั แลิะเปิดโลิกกวิ�างให�แก่นกัศกึษา

หลักลักล ส้ตร ่�บััณฑิิตท่�บััณฑิิตท จับัใหม่มร่ายได้ส้งและรายได้ตำ�า
ม่ค์วิามแตกต่างต่างต กันในกันในก ด้านเด้านเด ้�อหาการสอน น้�อหาการสอน น

ควิามแตกตา่งตา่งต ท่�สิ ำาคญัของหาคญัของหาค ลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�สิงูแด�สิงูแด�สิ ลิะรายได�ต ำ�ด�ต ำ�ด�ตา ได�แก่ ก่ ก

• ทกัษะวิิชาทกัษะวิิชาท ช่พื่ หลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�สิงูด�สิงูด�สิ จัะสิอนวิิชาเฉิพื่าะด�านมากกด�านมากกด� วิา่แวิา่แวิ ลิะเข�มข�มข� ข�นกข�นกข� วิา่วิา่วิ เช่นช่นช วิิชา

เฉิพื่าะด�านการตด�านการตด� ลิาดหร่าดหร่าดห อวิิชาเฉิพื่าะด�านการออกแด�านการออกแด� บับั ขณิะท่�หท่�หท ลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�น�อยด�น�อยด�น� สิอนวิิชา

เฉิพื่าะน�อยกน�อยกน� วิา่วิา่วิ

• ทกัษะภาษาทกัษะภาษาท อังกฤษอังกฤษอ หลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�สิงูด�สิงูด�สิ สิอนทกัษะวิิชาทกัษะวิิชาท ภัาษาองักฤษองักฤษอ ท่�เท่�เท น�นการน�นการน� สิ่�อสิ่�อสิ สิาร แลิะ

เ ิงวิิชาการชิงวิิชาการช จัากเน่ �อหาน่�อหาน่ ขั�นขั�นขั สิงูสิงูสิ เช่นช่นช การสิอนเ ่�ยก่�ยก วิกบััการทำาวิิจัยั การเข่ยนเ ิงวิิชาการชิงวิิชาการช การพื่ดูพื่ดูพื่

ในท่�สิาธิ์ารณิะ ขณิะท่�หท่�หท ลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�น�อยด�น�อยด�น� ม่การสิอนภัาษาองักฤษในระองักฤษในระอ ดบััเน่ �อหาน่ �อหาน่ พ่ื่ �นพ่ื่ �นพ่ื่ ฐ์าน

ทั�วิทวัิทั ไป

• ทักษะทักษะท อ่�น ๆ เช่นช่นช หลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�สิงูด�สิงูด�สิ สิอนทกัษะการวิิเคราะทกัษะการวิิเคราะท หข์�ข์ �์ อข�อข� มลูิ ควิามเข�าใข�าใข� จัเร่�องเ ่�องเร่�องร ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจั

แลิะการใช�เทคโนโลิย่ดิลิย่ดิลิย่ดจิัทัลิ ขณิะท่�หท่�หท ลิักลิักลิ สิูตรสิูตรสิ ท่�รายไท่�รายไท ด�น�อยสิอนทักษะการทักษะการท บัริหารจััดการ บัริหารจััดการ บัร

การตลิาด แลิะการใช�เทคโนโลิย่ดิลิย่ดิลิย่ดจิัทลัิท่�น�อยกน�อยกน� วิา่ วิา่ วิ

• การเ ิ ดใการเ ิ ดใการเปิดใป ห้นักนักน ึกษาศึกษาศ ม่โอกาสเร่โอกาสเร่โอกาสเ ยนรู้แลิะปฏิิบัั ิงานในโะปฏิิบัั ิงานในโะปฏิิบััติงานในโตะปฏิิบััตะปฏิิบัั ิงานในโะปฏิิบััตะปฏิิบัั ลิกจัริงจัริงจัร เพ่ื่�อสิร�างคสิร�างคสิร� วิามพื่ร�อมใพื่ร�อมใพื่ร� ห�

นกันกัน กึษาศกึษาศ ก่อนเก่อนเก ริ่อนเริ่อนเ �มริ�มริ ท ำางานจัริงแจัริงแจัร ลิะม่ทกัษะม่ทกัษะม่ท ท่�ตรงคท่�ตรงคท วิามต�องการของต�องการของต� อตุอตุอ สิาหกรรม โดยหลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ

ท่�รายไท่�รายไท ด�สิงูด�สิงูด�สิ สิง่เสิง่เสิ สิรมิใสิรมิใสิร ห�นกัห�นกัห�น กึษาศกึษาศ ทำาศิลิปนิพื่นธิ์ห์ธิ์ห์ธิ์ ร่ห์ร่ห์ อโครงงานก่อนก่อนก จับัการ กึษาอศกึษาอศ ย่างย่างย ม่คณุิภัาพื่

แลิะประยุกยุกย ตใ์ตใ์ต ช�ไช�ไช� ด�จัริงด�จัริงด�จัร รวิม ึงไถึงไถ ด�ฝึึกงานด�ฝึึกงานด� โดยหลิกัลิกัลิ สิูตรสิูตรสิ กำาหนดคุณิภัาพื่แลิะตัวิช่ัวิช่ั �วิัดวิัดวิ ร่วิมกับั

ผูู้�ประกอผู้�ประกอผู้ บัการ

• การม่ผูู้้สอนท่�ม่คุ์ณภาม่คุ์ณภาม่ค์ พื่อยู่ในหลัิกลัิกลิ สูตร เช่นช่นช อาจัารยจ์ับัการ ึกษาระศึกษาระศ ดบััป ิญญาเอกริญญาเอกร

จัากต่างประเทศแต่างประเทศแต ลิะตรงกบััสิาขาท่�สิอน หร่หร่ห อการเ ิญผู้ชิญผู้ช ูิญผูู้ิญผู้�เิญผู้�เิญผู้ ่�ยช่�ยช วิชาญจัากภัาคธุิ์รธุิ์รธิ์ กิจัมาถ่ายทอดถ่ายทอดถ

ควิามรู �แรู �แรู ลิะประสิบัการณิเ์พ่ื่�อณิเ์พ่ื่�อณิ สิร�างแรงบันัดาสิร�างแรงบันัดาสิร� ลิใจั แลิะเ ิดโปิดโป ลิกกวิ�างใวิ�างใวิ� ห�แก่นกันกัน กึษาศกึษาศ
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หลิงัโควิิด-19 ฉิากทศันข์องอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องไทยอาจัเป็นไปได�ใน 2 รูปแบับั

• ฉากทัศนแ์รก: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไ์ทยแบับัไปเร่�อย ๆ (Business as usual) ค่อ 

ไม่ปรบััตัวิแลิะไม่ต่อยอดด�วิยเทคโนโลิย่ โดยทำาแบับัเดิม ๆ ภัายใต�ฉิากทัศนน่์ � อัตราการ

เติบัโตเฉิลิ่�ยสิะสิมต่อป่ (Compound Annual Growth Rate หร่อ CAGR) ของอตุสิาหกรรม

สิร�างสิรรคไ์ทยจัะอยูท่่�ประมาณิ 2.1% ในชว่ิงป่ พื่.ศ. 2568-2574

• ฉากทศันท์่�สอง: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไ์ทยแบับัโมเดลิใหม่ ค่อ พื่ลิกิโฉิมอตุสิาหกรรม

สิร�างสิรรคโ์ดยปรับัตัวิแลิะต่อยอดด�วิยเทคโนโลิย่ จันทำาให�อุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์อง

ไทยม่อตัราการเติบัโตอย่างน�อยครึ�งหนึ�งของสิหราชอาณิาจัักร แลิะอตัราการเติบัโตเฉิล่ิ�ย

สิะสิมต่อป่ (CAGR) ของอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรค์ไทยจัะอยู่ท่�ประมาณิ 4.5% ในช่วิง 

ป่ พื่.ศ. 2568-2574 

ภาพื่อนาค์ตขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ 
7
หลิงัโควิิด-19ลิงัโควิิด-19ลิ  ฉิากทศัทศัท นข์องนข์องน อตุอตุอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคข์องไทยอาคข์องไทยอาค จัเป็นไปไป็นไปไป ด�ในด�ในด� 2 รูปแ รูปแ ร บับั

• ฉากทัศทัศท นแ์รก:นแ์รก:น อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์ไ์ทยแร้างสรรค์ไ์ทยแร บับัไปเร่ไปเ ่ไปเ �อย ๆ (Business as usual) ค่อ

ไม่ปม่ปม รบััตัวิแลิะไม่ต่อยอดต่อยอดต ด�วิยเทคโนโลิย่ โดยทำาแบับัเ ิมดิมด ๆ ภัายใต�ฉิากทัศทัศท นน์่์น์่ � อัตราการ อัตราการ อ

เติบัโตเฉิลิ่�ยฉิลิ่�ยฉิลิ สิะสิมต่อต่อต ป่ (Compound Annual Growth Rate หร่หร่ห อ CAGR) ของอตุอตุอ สิาหกรรม

สิร�างสิร�างสิร� สิรรคไ์ทยคไ์ทยค จัะอยูท่่�ประมายูท่่�ประมายูท่ ณิ 2.1% ในชว่ิงป่ พื่.ศ. 2568-2574

• ฉากทศัทศัท นท์่�สอง: อุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์ไ์ทยแร้างสรรค์ไ์ทยแร บับัโมเดลิใหม่ ค่อ พื่ลิกิโฉิมอตุอตุอ สิาหกรรม

สิร�างสิรรคโ์ดยปคโ์ดยปค รับัตัวิแลิะต่อยอดต่อยอดต ด�วิยเทคโนโลิย่ จันทำาให�อุตห�อุตห�อ สิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องคข์องค

ไทยม่อตัราการเม่อตัราการเม่อ ติบัโตอย่างย่างย น�อยครึ�งหรึ�งหรึ นึ�งของนึ�งของนึ สิหราชอาณิาจัักร แลิะอตัราการเอตัราการเอ ติบัโตเฉิล่ิ�ยฉิล่ิ�ยฉิลิ

สิะสิมต่อต่อต ป่ (CAGR) ของอุตอุตอ สิาหกรรมสิร�างสิรรค์ไทยค์ไทยค จัะอยู่ท่�ประมายู่ท่�ประมายู่ท ณิ 4.5% ในช่วิง

ป่ พื่.ศ. 2568-2574 

ภาพื่อนาค์ตขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ ร้างสรรค์์ ร
77
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ท่�มา: TDRI (2564)

การค์าดการณ์อัตราการเติบัโตเฉล่�ยสะสมต่อปี (CAGR) 
ขึ้องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ ในสองฉากทัศน์ ในช่วิงปี 2568-2574
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ภาพื่รวิมอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์์

ส้�อใหม่

การออกแบับั

การโฆษัณา

สถาปตัยกรรม

ศิลป
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สถานท่�เชิง
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การแสดง

ส้�อ
โสตทัศน์

ส้�อสิ�งพื่มิพื่์

ฉากทำ้ศึนิ์ทำ่� 1: กรณ่แบุบุไป็เร่�อย ๆ

ฉากทำ้ศึนิ์ทำ่� 2: กรณ่ป็ร้บุต้วสู่โมเดลใหม่

ท่�มา: TDRI (2564)ท่�มา: TDRI (2564)ท

การค์าดการณ์อัตราการเอัตราการเอ ติบัโตเฉล่�ยสะสมล่�ยสะสมล ต่อต่อต ี (CAGR)ปี (CAGR)ป
ขึ้องอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมสอ ร้างสรรค์์ ในสองฉากร้างสรรค์์ ในสองฉากร ทัศทัศท น์ ในน์ ในน ช่วิชวิช ง ี 2568-2574ปี 2568-2574ป
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ฉากทำ้ศึน์ิทำ้ศึน์ิทำ้ศึนิทำ่� 2: กรณ่ป็ 2: กรณ่ป็ 2: กรณ ร้บุร้บุร ต้วสู่โมเดลใหม่้วสู่โมเดลใหม่้
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ท่�มา: TDRI (2564)

ภายใต้ทั�งสองฉากทัศน์ จัำานวินแรงงานสร้างสรรค์์ท่�จับัการศึกษัาระดับัปริญญาตรี 
เพื่ียงพื่อต่อค์วิามต้องการขึ้องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ในภาพื่รวิมในอ่กสิบัปีขึ้้างหน้า 

ภัายใต�ฉิากทศันแ์รก อตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคไ์ทยไม่ปรบััตวัิแลิะไม่ตอ่ยอดทางเทคโนโลิย่ จังึทำาให�

อตัราการเติบัโตตำ�ากวิา่ แลิะควิามต�องการแรงงานสิร�างสิรรคท่์�จับัการศกึษาระดบััปรญิญาตรน่�อย

กวิา่ สิดุท�ายจังึเป็นผู้ลิให�เกิดสิว่ินเกินของแรงงานสิร�างสิรรคท่์�จับัการศกึษาระดบััปรญิญาตร ่(สิว่ิน

ตา่งของจัำานวินกำาลิงัคนท่�ผู้ลิิตจัากสิถาบันัการศกึษาแลิะจัำานวินแรงงานสิร�างสิรรคท่์�อตุสิาหกรรม

ต�องการ) อยูท่่�ประมาณิ 6-8 พื่นัคนตอ่ป่ ในป่ พื่.ศ.2564-2574

แต่ภัายใต�ฉิากทัศนท่์�สิอง การปรบััตัวิสิู่โมเดลิใหม่ท่�ม่การปรบััตัวิแลิะต่อยอดด�วิยเทคโนโลิย่

ทำาให�อุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคม่์อตัราการเติบัโตท่�สิงูขึ �นมาก แลิะสิ่งผู้ลิให�ควิามต�องการแรงงาน

สิร�างสิรรคเ์พิื่�มขึ �นตามไปด�วิย สิดุท�ายจัึงเป็นผู้ลิให�เกิดสิ่วินเกินของแรงงานสิร�างสิรรคท่์�จับัการ

ศกึษาระดบััปรญิญาตรน่�อยกวิา่ โดยอยูท่่�ประมาณิ 3-7 พื่นัคนตอ่ป่ ในป่ พื่.ศ. 2564-2574

ผู้ลการประมาณการค์วิามต้องการแรงงานสร้างสรรค์์ท่�จับัการศึกษัา 
ระดับัปริญญาตรีในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ในภาพื่รวิม

ฉากทัศน์ท่� 1 : กรณ่แบับัไปเรื�อยๆ
(business as usual scenario)

ฉากทัศน์ท่� 2 : กรณ่ปรับัตัวิส้่โมเดลใหม่
(new model scenario)
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แม้วิ่าในภาพื่รวิม จัำานวินแรงงานสร้างสรรค์์ท่�จับัการศึกษัาระดับัปริญญาตรี 
จัะมากกวิ่าค์วิามต้องการขึ้องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ แต่จัำานวินแรงงานกลุ่ม
อาชีพื่เทค์โนโลย่สารสนเทศและกลุ่มอาชีพื่สถาปัตยกรรมจัะไม่เพื่ียงพื่อ 
ต่อค์วิามต้องการขึ้องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์์ในช่วิงสิบัปีขึ้้างหน้า  

โดยเฉิพื่าะอย่างยิ�งในฉิากทัศน์ท่�สิอง ซึ�งอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรค์ปรับัตัวิสิู่โมเดลิใหม่ ท่� ม่

การต่อยอดทางเทคโนโลิย่ จั ำานวินแรงงานท่�จับัการศึกษาระดับัปริญญาตร่ในกลิุ่มอาช่พื่

เทคโนโลิย่สิารสินเทศแลิะกลิุ่มอาช่พื่สิถาปัตยกรรม จัะไม่เพ่ื่ยงพื่อต่อควิามต�องการของ

อุตสิาหกรรมสิร�างสิรรค์ โดยสิถาบัันการศึกษาต�องผู้ลิิตบััณิฑิิตระดับัปริญญาตร่ในกลิุ่ม

อาช่พื่เทคโนโลิย่สิารสินเทศเพิื่�มอ่กประมาณิ 8.7 พื่นัคน แลิะกลิุ่มอาช่พื่สิถาปัตยกรรมเพิื่�มอ่ก

ประมาณิ 900 คน ในชว่ิงป่ พื่.ศ. 2564-2574 

ท่�มา: TDRI (2564)

ผู้ลการประมาณการการผู้ลิตแรงงานสร้างสรรค์์สุทธุิในช่วิงปี 2564-2574 
จัำาแนกตามกลุ่มอาชีพื่สร้างสรรค์์

ฉากทัศน์ท่� 1 :
กรณ่แบบไปุ่เรื�อย ๆ

ฉากทัศน์ท่� 2 :
กรณ่ปุ่รับตัวัส้่โมเดลิใหม่
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ในการขับัเคลิ่�อนอุตสิาหกรรมสิร�างสิรรคข์องไทยสิู่โมเดลิใหม่ท่�ปรบััตวัิ ต่อยอดทางเทคโนโลิย่  

แลิะเติบัโตได�ด่หลิงัยคุโควิิด-19 แรงงานสิร�างสิรรคค์วิรม่ทกัษะท่�สิ ำาคญั ได�แก่

• ใช้เทค์โนโลิยด่จิัทิลัิ เพ่ื่�อเผู้ยแพื่รผู่้า่นสิ่�อ แลิะเพิื่�มชอ่งทางตดิตอ่แลิะเข�าถงึลิกูค�า

• พื่ัฒนาเน่�อหา (content) ท่�น่าสนใจัแลิะดึงดูดผูู้้ชม เน่�องจัากเทคโนโลิย่ดิจิัทลัิแลิะสิ่�อ

สิงัคมออนไลินท์ำาให�ผูู้�ชมสิามารถเข�าถึงเน่ �อหาได�รวิดเร็วิแลิะม่ทางเลิ่อกท่�หลิากหลิายมาก

ขึ �น ผูู้�ผู้ลิติเน่ �อหาจังึต�องแขง่ขนักนัพื่ฒันาเน่ �อหาเพ่ื่�อแยง่เวิลิาท่�ม่จั ำากดัของผูู้�ชมมากขึ �น 

• สร้างประสบัการณใ์หม่ท่�ม่คุ์ณค่์าให้ลูิกค้์า เช่น ลิะครซ่ร่สิ ์Y “เพื่ราะเราคู่กัน” ม่เน่ �อหา

เก่�ยวิกบััควิามสิมัพื่นัธิ์ข์องคนเพื่ศเด่ยวิกนัท่�สิร �างประสิบัการณิใ์หม่ให�กบััผูู้�ชม จัึงได�รบััควิาม

นิยมอยา่งสิงูในจ่ัน แลิะอาเซ่ยน

• ออกแบับัสินค้์าให้สวิยงามค์วิบัคู่์การใช้งานได้จัริง เพ่ื่�อสิร�างมูลิค่าเพิื่�มให�สิินค�า เช่น 

กระเป๋าย่�ห�อ BOYY ซึ�งเป็นกระเป๋าแบัรนดเ์นมของไทยท่�โดง่ดงัในระดบััโลิก

• ใช้ภาษาต่างประเทศได้ด่ เพ่ื่�อช่วิยขยายสิู่ตลิาดต่างประเทศ เน่�องจัากตลิาดในประเทศ

ม่ขนาดเลิ็ก นอกจัากน่ � แนวิโน�มของนกัท่องเท่�ยวิท่�จัะเข�ามาในประเทศไทยน่าจัะม่จัำานวิน

ลิดลิงในยุคหลิงัโควิิด-19 การขยายสิู่ตลิาดต่างประเทศจัะช่วิยให�การผู้ลิิตแลิะการพื่ฒันา

สิินค�าหร่อบัริการสิร�างสิรรคเ์กิดการประหยดัต่อขนาด (economies of scale) แลิะเป็นการ

ขยายฐ์านลิูกค�าเพ่ื่�อสิร�างการเติบัโต ตัวิอย่างเช่น บัริษัท ยานนิกซ ์(Yannix) ซึ�งม่ควิาม

เช่�ยวิชาญด�านการสิร�างภัาพื่ด�วิยเทคนิคพิื่เศษ (Visual Effect) ม่ผู้ลิงานท่�ท ำาให�ภัาพื่ยนตร์

ฮอลิลิ่วิู�ด เชน่ Avengers: Endgame  

ส้่โมเดลใหม่ขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ 
8
ในการขับัเค ่�อนลิ่�อนลิ อุตอุตอ สิาหกรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรคข์องไทยคข์องไทยค สิู่โมเดลิใหม่ท่�ปท่�ปท รบััตวัิ ต่อยอดทางเทคโนโวิ ต่อยอดทางเทคโนโวิ ต ลิย่

แลิะเตบิัโตได�ด่หลิงัลิงัลิ ยคุโควิิด-19ยคุโควิิด-19ย แรงงานสิร�างสิร�างสิร� สิรรคค์คค์ค วิรม่ทกัษะม่ทกัษะม่ท ท่�สิ ำาคญัาคญัาค ได�แก่

• ใช้เทช้เทช ค์โนโลิยด่ิลิยด่ิลิยด่จัทิลัิ เพ่ื่�อเผู้ยแพื่รผู่้า่นผู้า่นผู้ สิ่�อสิ่�อสิ แลิะเพิื่�มพิื่�มพิื่ ชอ่งทางชอ่งทางช ดิตดิต ตอ่แตอ่แต ลิะเข�าข�าข� ถงึถงึถ ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค�

• พื่ัฒนาเพื่ัฒนาเพื่ น่�อหา (content) ท่�น่าสนใน่าสนใน จัแลิะ ึงดึงด ดูดผูู้้ชม เน่�องน่�องน จัากเทคโนโลิย่ดิลิย่ดิลิย่ดจิัทลัิแลิะสิ่�อสิ่�อสิ

สิงัคมออนไสิงัคมออนไสิ ลินท์ำาให�ผูู้�ชมผู้�ชมผู้ สิามารถเข�า ึงเถึงเถ น่ �อหาไน่ �อหาไน่ ด�รวิดเร็วิแลิะม่ทางเลิ่อกท่�หท่�หท ลิากหลิายมาก

ขึ �นขึ �นขึ ผูู้�ผู้ลิติเน่ �อหาน่ �อหาน่ งึจังึจั ต�องแต�องแต� ขง่ขง่ข ขนัขนัข กนักนัก พื่ฒันาเพื่ฒันาเพื่ น่�อหาเพ่ื่�อแน่ �อหาเพ่ื่�อแน่ ยง่เยง่เย วิลิาท่�ม่จั ำม่จั ำม่จัากดัของผู้ากดัของผู้าก ู�ชมมากดัของผู้�ชมมากดัของผู้ ขึ �น ขึ �น ขึ

• สร้างประสร้างประสร บัการณใ์หณใ์หณ ม่ท่�ม่คุ์ณม่คุ์ณม่ค์ ค่์าใค่์าใค์ ห้ลูิกค้์าค้์าค์ เช่นช่นช  ลิะครซ่ร่สิ์ซ่ร่สิ์ซ่ร่สิ Y “เพื่ราะเราคู่กัน”คู่กัน”คู่ก  ม่เน่ �อหาน่ �อหาน่

เ ่�ยก่�ยก วิกบััควิามสิมัสิมัสิ พื่นัพื่นัพื่ ธิ์ข์องคนเธิ์ข์องคนเธิ์ พื่ศเด่ยวิกนัวิกนัวิก ท่�สิร �างประสิร�างประสิร� สิบัการณิใ์หณิใ์หณิ ม่ใม่ใม ห�กัห�กัห�กบัผูู้�ชมผู้�ชมผู้  จัึงไ จัึงไ จั ด�รัด�รัด�รบัควิาม

นิยมอนิยมอน ยา่งยา่งย สิงูในสิงูในสิ จ่ัน แลิะอาเซ่ยน

• ออกแบับัสินบับัสินบับัส ค้์าใค้์าใค์ ห้สห้สห วิยงามค์วิบัคู่์การใช้งานไช้งานไช ด้จัริงจัริงจัร เพ่ื่�อสิร�างสิร�างสิร� มูลิค่าเลิค่าเลิค พิื่�มใพิื่�มใพิื่ ห�สิินค�า เช่น ช่น ช

กระเป๋าป๋าป ย่�ห�อห�อห� BOYY ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นกระเป็นกระเป ป๋าแป๋าแป บัรนดเ์นมของไทยดเ์นมของไทยด ท่�โท่�โท ดง่ดง่ด ดงัในระดงัในระด ดบััโลิก

• ใช้ภาษาช้ภาษาช ต่างประเทศไต่างประเทศไต ด้ด่้ด่้ เพ่ื่�อช่วิยขยายสิู่ตลิาดต่างประเทศต่างประเทศต เน่�องน่�องน จัากตลิาดในประเทศ

ม่ขนาดเลิ็กลิ็กลิ นอกจัากน่� แนวิโน�มของนกันกัน ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิท่�จัะเข�ามาในประเทศไทยน่าน่าน จัะม่จัำม่จั ำม่จัานวิน

ลิดลิงในยุคหยุคหย ลิงัโควิิด-19ลิงัโควิิด-19ลิ การขยายสิู่ตลิาดต่างประเทศต่างประเทศต จัะช่วิยให�การผู้ลิิตแลิะการพื่ฒันาพื่ฒันาพื่

สิินค�าหค�าหค� ร่าหร่าห อบัริการบัริการบัร สิร�างสิร�างสิร� สิรรคเ์คเ์ค ิดการประหกิดการประหก ยดัยดัย ต่อขนาดต่อขนาดต (economies of scale) แลิะเป็นการป็นการป

ขยายฐ์านลิูกลิูกลิ ค�าเพ่ื่�อสิร�างการเติบัโต ตัวิอย่างเย่างเย ช่นช่นช  บัริษัทษัทษ ยานนิกนิกน ซ์ (Yannix) ซึ�ง ซึ�ง ซึ ม่ควิาม

เ ่�ยช่�ยช วิชาญด�านการด�านการด� สิร�างสิร�างสิร� ภัาพื่ด�วิยเทคนิคนิคน พิื่เศษพิื่เศษพื่ (Visual Effect) ม่ผู้ลิงานท่�ท ำาให�ภัาพื่ยนตร์

ฮอลิลิ่วิู�ดลิลิ่วิู�ดลิลิ่วิู เชน่ชน่ช Avengers: Endgame  

ส้่โมเดลใหส้่โมเดลใหส้่ ม่ขึ้องแรงงานสร้างสรรค์์ ร้างสรรค์์ ร
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47 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



เส้นทางส้่โมเดลใหม่

ภัาครฐั์ควิรเรง่พื่ฒันาทกัษะแรงงานสิร�างสิรรคส์ิูโ่มเดลิใหม ่โดย 

• ให้ทุนสนับัสนุนแรงงานสร้างสรรค์ใ์นทุกช่วิงวัิย โดยเฉิพื่าะอย่างยิ�ง แรงงานท่�อยู่ในวิยั 

กลิางคน เพ่ื่�อฝึึกอบัรมพื่ัฒนาทักษะท่�จั ำาเป็น เช่น ทักษะดิจิัทัลิ แลิะทักษะภัาษาต่าง

ประเทศ แลิะเพ่ื่�อสิง่เสิรมิการเรย่นรู �ตลิอดช่วิิต

• พื่ัฒนาคุ์ณภาพื่ของสถาบัันการศึกษา โดยเน�นให�นักศึกษาม่โอกาสิได�ฝึึกปฏิิบััติจัริง  

แลิะรว่ิมม่อกบััภัาคธิ์รุกิจัในการพื่ฒันาคณุิภัาพื่การเรย่นการสิอน โดย 

 มหาวิิทยาลิัย โดยเฉิพื่าะท่� เ ปิดหลิักสิูตรสิาขาสิร�างสิรรค์ท่�บััณิฑิิตม่รายได�ต ำ�า  

 ควิรเร่งเพิ�มการส่อนทกัษะเฉัพาะวิชาชีพที�จัำาเป็น รวมทั�งทกัษะด้า้นเทคโนโลย์ีด้ิจิัทลั 
  ทกัษะภาษาองักฤษ ทกัษะการตลาด้และการบรหิาร

 ให้นักศูึกษาทำาศูิลปนิพนธ์ุหรือวิทย์านิพนธ์ุ เพ่ื่�อเร่ยนรู �การประยุกต์ใช�องค์ควิามรู � 

 ท่�ได�เร่ยนมา รวิมทั�งควบคุมคุณภาพและกระบวนการทำางานวิทย์านิพนธ์ุ เพ่ื่�อให� 

 นักศึกษาม่โอกาสิได�เร่ยนรู �กระบัวินการทำางานท่�เข�มงวิด ม่ระเบ่ัยบัวิิธ่ิ์วิิจััยท่�ชัดเจัน  

 แลิะสิามารถนำากระบัวินการแลิะทศันคติด�านควิามเป็นม่ออาช่พื่ไปใช�ในการทำางาน

 ให้นักศูึกษาฝึึกงานในส่ถานประกอบการ เพ่ื่�อเร่ยนรู �ทักษะการทำางานจัริง เข�าใจั 

 กระบัวินการผู้ลิิตแลิะตลิาดจัรงิ ขณิะเด่ยวิกนั ควรเตรีย์มพรอ้มนกัศูกึษาก่อนที�จัะเข้า้ไป 

  ฝึึกงานจัริง เช่น วิิเคราะหป์ระสิบัการณิวิ์ิชาช่พื่ท่�จั ำาเป็นตอ่การทำางานในสิาขานั�น ๆ แลิ�วิ 

 จัดัให�ม่การสิอนรายวิิชาท่�เก่�ยวิข�อง เพ่ื่�อควิบัคมุคณุิภัาพื่ของการฝึึกประสิบัการณิวิ์ิชาช่พื่  

 แลิะประเมินทกัษะของนกัศกึษาโดยตรง

 ใหผู้ป้ระกอบการที�ทำางานจัริงมาแลกเปลี�ย์นประส่บการณ์และความรูแ้ก่นักศึกษา 

 อย่างต่อเน่�องเป็นประจัำาทุกป่ เพ่ื่�อสิร�างแรงบันัดาลิใจัให�แก่นักศึกษาแลิะม่โอกาสิได� 

 เรย่นรู �โลิกจัรงิ 

◦

◦

◦

◦

เส้นทางส้นทางส ส้่โมเดลใหส้่โมเดลใหส้่ ม่

ภัาครฐั์ควิรเรง่รง่ร พื่ฒันาพื่ฒันาพื่ ทกัษะแรงงานทกัษะแรงงานท สิร�างสิร�างสิร� สิรรคส์ิู่ส์ิู่์ โมเดลิใหม ่โดย ม ่โดย ม

• ให้ทุนสทุนสท นับัสนุนแรงงานสนุนแรงงานสน ร้างสรรค์ใ์นร้างสรรค์ใ์นร ทุกทุกท ช่วิงวัิยวัิยวิ โดยเฉิพื่าะอย่างย่างย ยิ�งยิ�งยิ แรงงานท่�อท่�อท ยู่ในวิยัวิยัวิ

กลิางคน เพ่ื่�อฝึึกอบัรมพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ ทักษะทักษะท ท่�จั ำาเป็นป็นป เช่นช่นช  ทักษะ ทักษะ ท ดิจิัทัลิ แลิะทักษะทักษะท ภัาษาต่างต่างต

ประเทศ แลิะเพ่ื่�อสิง่เสิง่เสิ สิรมิการเสิรมิการเสิร ร่มิการเร่มิการเ ยนรู �ตรู �ตรู ลิอดช่วิิต

• พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ คุ์ณภาคุ์ณภาค์ พื่ของสถาบัันการ ึกษาศึกษาศ โดยเน�นให�นักห�นักห�น ึกษาศึกษาศ ม่โอกาสิได�ฝึึกปฏิิบััด�ฝึึกปฏิิบััด� ตฝึึกปฏิิบััตฝึึกปฏิิบัั ิฝึึกปฏิิบัั ิฝึึกปฏิิบัั จัริง จัริง จัร

แลิะรว่ิมม่อกบััภัาคธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัในการพื่ฒันาพื่ฒันาพื่ คณุิภัาพื่การเร่การเร่การเ ยนการสิอน โดย 

มหาวิิทยาลิัยลิัยลิ โดยเฉิพื่าะท่� เท่� เท ิ ดหปิดหป ลิักลิักลิ สิูตรสิูตรสิ สิาขาสิร�างสิรรค์ท่�บััท่�บััท ณิฑิิตม่รายได�ต ำ�ด�ต ำ�ด�ตา

ควิรเร่งร่งร เพิ�มการส่อนทกัษะเทกัษะเท ฉัพาะวิชาวิชาว ชีพชีพช ที�จัำาเป็น รวมป็น รวมป ทั�งทงัทั ทกัษะด้า้นเทคโนโลทกัษะด้า้นเทคโนโลท ย์ีด้ิจิัทลัทลัท

  ทกัษะภาษา  ทกัษะภาษา  ท องักฤษ องักฤษ อ ทกัษะการตลาทกัษะการตลาท ด้และการบ หิารรหิารร

ให้นักนักน ศูึกษาศูึกษาศู ทำาศูิลปาศูิลปาศู นิพนนิพนน ธ์ุหธ์ุหธุ รือรือร วิทวิทว ย์านิพนนิพนน ธ์ุ เพ่ื่�อเร่เพ่ื่�อเร่เพ่ื่�อเ ยนรู �การประรู �การประรู ยุกยุกย ต์ใต์ใต ช�องค์คค์คค วิามรู �

 ท่�ไ ท่�ไ ท ด�เร่เร่เ ยนมา รวิมทั�งทั�งทั ควบคุมคุมค คุณภาพและกระบวนการคุณภาพและกระบวนการค ทำางานวิทวิทว ย์านิพนนิพนน ธ์ุ ธ์ุ ธุ เพ่ื่�อให�

 นัก นัก น ึกษาศึกษาศ ม่โอกาสิได�เร่เร่เ ยนรู �กระรู �กระรู บัวินการทำางานท่�เท่�เท ข�มงวิด ม่ระเบ่ัยบัวิิธ่ิ์วิิจััยท่�ชัดเชัดเช จัน 

แลิะสิามารถนำากระบัวินการแลิะทศันคทศันคท ติด�านคด�านคด� วิามเป็นป็นป ม่ออาช่พื่ไปใช�ในการช�ในการช� ทำางาน

ให้นักนักน ศูึกษาฝึึกงานในศูึกษาฝึึกงานในศู ส่ถานประกอบการ เพ่ื่�อเร่เพ่ื่�อเร่เพ่ื่�อเ ยนรู �ทักษะการทักษะการท ทำางานจัริงจัริงจัร เข�าใจั

กระบัวินการผู้ลิิตแลิะตลิาดจัรงิจัรงิจัร ขณิะเด่ยวิกนัวิกนัวิก ควรเตรยี์มพรอ้มรอ้มร นกันกัน ศูกึษาศูกึษาศู ก่อนก่อนก ที�จัทจีัที ะเข้า้ไป

ฝึึกงานจัริงจัริงจัร เช่นช่นช วิิเคราะหป์ระหป์ระห สิบัการณิวิ์ิชาณิวิ์ิชาณิ ช่พื่ท่�ช่พื่ท่�ช่พื่ทจัำาเป็นป็นป ตอ่การตอ่การต ทำางานในสิาขานั�นนั�นนั ๆ แลิ�วิ

จัดัให�ม่การสิอนรายวิิชาท่�เท่�เท ่�ยก่�ยก วิข�องวิข�องวิข� เพ่ื่�อควิบัคมุวิบัคมุวิบัค คณุิภัาพื่ของการฝึึกประสิบัการณิวิ์ิชาณิวิ์ิชาณิ ช่พื่

แลิะประเมินมินม ทกัษะของทกัษะของท นกันกัน กึษาโดยตรงศกึษาโดยตรงศ

ใหผู้ป้ระกอบการป้ระกอบการ้ ที�ทำางานจัริงมาแลกเปจัริงมาแลกเปจัร ลี�ย์นประส่บการณ์และความณ์และความณ รูแ้ก่นักนักน ึกษาศึกษาศ

อย่างย่างย ต่อเต่อเต น่�องเน่�องเน ป็นประป็นประป จัำาทุกาทุกาท ป่ เพ่ื่�อสิร�างแรงบันัดาสิร�างแรงบันัดาสิร� ลิใจัให�แก่นักนักน ึกษาแศึกษาแศ ลิะม่โอกาสิได�

เร่เร่เ ยนรู �โรู �โรู ลิกจัรงิ จัรงิ จัร

◦

◦

◦

◦
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• ระบบการอุุดมศึกึษาควรมกีลไกการตรวจสอุบ ประเมนิผล และรับผิดรับชอุบ 

      รวมทั้ั�งกลไกสนับสนุนความเข้้มแข้ง็ข้อุงสถาบนัการศึกึษา โดย 

 สำำ�นักัง�นัปลัดักระทรวงก�รอุุดมศึึกษ� วิทย�ศึ�สำตร์ วิจััยแลัะนัวตักรรม (สำป.อุว.) 
  ควรเปิดเผยข้อุ้มูลัก�รสำำ�รวจัก�รมีง�นัทำ�แลัะร�ยไดข้้อุงบััณฑิิตจับัใหม่ของแต่่ละ 

  หลกัสููต่รเป็็นป็ระจำำ�ทุุกปี็ เพ่ื่�อเป็็นขอ้มููลป็ระกอบก�รต่ดัสูินใจำของนักเรียนในก�รเข�้ 

  ศึกึษ�ต่อ่ระดบัมูห�วิิทุย�ลยั  

 กระทรวงก�รอุดุมศึึกษ� วิทย�ศึ�สำตร์ วิจัยัแลัะนัวตักรรม (อุว.) ควรสำนับััสำนันุัสำถ�บันัั 

  ก�รศึึกษ�ในัก�รปรบััปรุงคุณภ�พแลัะปรบััตวั โดยใหค้วิ�มูช่่วิยเหล่อ ทุั�งด�้นควิ�มูรู ้

  บุคล�กรและก�รเงิน โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งมูห�วิิทุย�ลัยร�ช่ภััฏ เพ่ื่�อให้สู�มู�รถ 

  ผลิต่บณัฑิิต่ทีุ�มีูทุกัษะทีุ�จำ ำ�เป็็นในก�รทุำ�ง�นอ�ชี่พื่สูร�้งสูรรคแ์ละเป็็นกำ�ลงัสู ำ�คญัในก�ร 

  พื่ัฒน�อุต่สู�หกรรมูสูร�้งสูรรค์ของไทุยไป็สูู่โมูเดลใหมู่ทีุ�มีูก�รเต่ิบโต่สููงและมีูก�ร 

  กระจำ�ยร�ยไดทีุ้�ดีขึ �น  

• อุำานวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้้แรงงานสร้างสรรค์ทั้ักษะสูงจาก

ต่างประเทั้ศึเข้้ามาทั้ำางานในประเทั้ศึไทั้ย  โดยพิื่จำ�รณ�เพิื่�มูป็ระเภัทุของสูมู�รท์ุ 

วีิซ่่� (Smart Visa) ให้แก่กลุ่มูผู้เชี่�ยวิช่�ญอิสูระทีุ�อยู่ในกลุ่มูอ�ชี่พื่สูร�้งสูรรค์ โดยไมู่มีู 

ข้อกำ�หนดด้�นระยะเวิล�ก�รทุำ�ง�นขั�นต่ำ�� เพ่ื่�อเอ่ �อต่่อลักษณะก�รทุำ�ง�นของแรงง�น

สูร�้งสูรรคท์ุกัษะสูงูทีุ�อ�จำทุำ�ง�นอิสูระและไมูป่็ระจำำ�ทีุ� 

แม�วิ่าในปัจัจัุบััน ประเทศไทยได�ม่การออก “สิมาร์ทว่ิซ่า (Smart Visa)” ซึ�งเป็นว่ิซ่า

ประเภัทพิื่เศษเพ่ื่�ออำานวิยควิามสิะดวิกให�แก่กลิุ่มผูู้�เช่�ยวิชาญทกัษะสิูง นักลิงทุน ผูู้�บัริหาร

ระดับัสิูง แลิะผูู้�ประกอบัการวิิสิาหกิจัเริ�มต�น โดยให�สิิทธิิ์ประโยชน ์ทั�งอายุการใช�งานของ

ว่ิซ่าสิูงสิุด 4 ป่ แลิะสิามารถขยายให�ครั�งลิะไม่เกิน 4 ป่ การรายงานตัวิทุก 1 ป่ (ปกติ

ทกุ 90 วินั) การเดินทางเข�าออกประเทศได�ไม่จั ำากดัจัำานวินครั�ง อย่างไรก็ตาม สิิทธิิ์ประโยชน์

ยงัจัำากัดเฉิพื่าะแรงงานทกัษะสิงูท่�เข�ามาทำางานให�แก่กิจัการในอตุสิาหกรรมเป�าหมายของ

ประเทศ แลิะมุ่งเน�นการจั�างงานด�านสิาขาวิิทยาศาสิตรแ์ลิะเทคโนโลิย่เท่านั�น แต่ยังไม่

ครอบัคลิมุผูู้�เช่�ยวิชาญทกัษะสิงูในอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรค์

◦

◦
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ท่�มา: สิ ำานกังานคณิะกรรมการสิง่เสิรมิการลิงทนุ (BOI)

สมาร์ทวิีซ่าสำาหรับัชาวิต่างชาติ

SMART “T”

SMART “E” SMART “S”

SMART “O”

SMART “I”

ผู้้้เชี�ยวิชาญทักษัะส้ง SMART “Talents”
ด้านิวิทำยาศึาสตร์และเทำค์โนิโลย่ทำ่�ทำำางานิ

ในิอุตสาหกรรมเป็้าหมาย

ผู้้้บัริหารระดับัส้ง SMART
“Executives” ท่�ทำางาน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

นักลงทุน SMART “Investors”

ผู้ป็ระกอบุการวิสาหกิจัเริ�มต้นิ SMART “Startup”
ทำ่�ใช่้เทำค์โนิโลย่และอยู่ในิอุตสาหกรรมเป็้าหมาย

SMART “Other”

กรณ่ทำ้�วไป็
ม่เงินได้เฉล่�ยไม่น้อยกวิ่า 1 แสนบัาทต่อเด้อน 
หรือเท่ยบัเท่า

ม่เงินได้เฉล่�ยไม่น้อยกวิ่า 2 แสนบัาท
ต่อเด้อน หรือเท่ยบัเท่า 

กรณ่ท่�  1  ม่ แผนิ จ้ัด
ต้�งวิสาหกิจัเริ�มต้นิซ่้�งใช่้
เทำค์โนิโลย่หร่อนิว้ตกรรม
ในิการดำาเนิินิธุุรกิจัและได้
ร้บุการร้บุรองจัากหน่ิวย
งานิทำ่�เก่�ยวข้อง

ก ร ณ่ ท่�  2  เ ข้ า ร่ ว ม
โค์รงการบุ่มเพัาะ (Incu-
bator) หร่อโค์รงการเร่ง
การเติบุโต (Accelerator) 
หร่อโค์รงการอื�นิในิล้กษณะ
เด่ยวก้นิ ซ่้�งได้ร้บุการร้บุรอง
จัากหนิ่วยงานิทำ่�เก่�ยวข้อง

กรณ่ท่� 3 จั้ดต้�งกิจัการ
ในิป็ระเทำศึโดยได้ร้บุการ
ร้บุรองจัากหนิ่วยงานิ
ของร้ฐทำ่�เก่�ยวข้อง

เงินลงทุนขึ้ั�นต�ำาไม่น้อยกวิ่า 20 ล้านบัาท
ในินิาม บุุค์ค์ลในิกิ จัการทำ่� ใ ช้่ เ ทำค์ โนิ โล ย่ เป็็ นิฐานิ ในิ 
กระบุวนิการผลิตหร่อให้บุริการ หร่อในิบุริษ้ทำเงินิร่วมลงทำุนิ 
(VC) ทำ่�ได้ร้บุการร้บุรองจัากหนิ่วยงานิร้ฐ

กรณ่เป็็นิบุุค์ค์ลทำ่�ม่ส้ญ่ญ่าจั้างโดยวิสาหกิจัเริ�มต้นิ หร่อเป็็นิ
ผู้เช่ี�ยวช่าญ่ทำ่�เกษียณอายุแล้ว
ม่เงินได้เฉล่�ยไม่น้อยกวิ่า 5 หม้�นบัาทต่อเด้อน

เงินลงทุนขึ้ั�นตำ�าไม่น้อยกวิ่า 5 ล้านบัาท
ในินิามบุุค์ค์ลในิวิสาหกิจัเริ�มต้นิหร่อโค์รงการบุ่มเพัาะ  
(Incubator) หร่อโค์รงการเร่งการเติบุโต (Accelerator)
ทำ่�ได้ร้บุการร้บุรองโดยหนิ่วยงานิทำ่�เก่�ยวข้องกรณ่เป็็นิผู้เช่ี�ยวช่าญ่ทำ่�ทำำางานิในิหนิ่วยงานิของร้ฐ สถาบุ้นิ

อุดมศึึกษา เเละสถาบุ้นิการฝึึกอบุรมเฉพัาะทำาง หร่อให้
บุริการด้านิการระง้บุข้อพัิพัาทำทำางเลือก
ไม่กำาหนดรายได้ขึ้ั�นตำ�า

ค์ุณวุฒิการศึึกษาระด้บุปริญญาตรีขึ้้�นไป

ม่ป็ระสบุการณ์ทำำางานิในิสายงานิทำ่�เก่�ยวข้อง
ไม่น้อยกวิ่า 10 ปี

ค์้่สมรสและบัุตรท่�ชอบัด้วิยกฎหมายขึ้อง
ผู้้้ได้รับัสิทธุิ SMART Visa
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ส่วินท่� 2

ทำางานสร้างสรรค์์ 
แบับัโมเดลใหม่ 

ส่วิน ่� 2ท่� 2ท

ทำางานสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
แบับัโมเดลใหม่ ม่ ม
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แรงบัันดาลใจัรอบัตัวิ ผู้สานเทค์นิค์ต่างวิัฒนธุรรม  
ส้่หัตถอุตสาหกรรมท่�ม่รสนิยมเฉพื่าะตัวิ 

กับั “อัมพื่ร ขึ้ันชัยทิศ”

9
แรงบัันดาลใจัแรงบัันดาลใจัแรงบัันดาลใ รอบัตัวิ ผู้สานเทค์นิค์ต่างค์ต่างค์ต วิัฒนวิัฒนวิ ธุรรม 

ส้่หัตถส้่หัตถส้่ห อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอ ท่�มร่ส ิยมเฉนิยมเฉน พื่าะตัวิ
กับั “อัมอัมอ พื่ร ขัึ้นขัึ้นขึ้ ชัยชัยช ิศ”ทิศ”ท

99
53 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



อัมพื่ร ขันชัยทิศ จับัการศึกษาจัากประเทศสิหรฐั์อเมริกา  

เคยทำางานเป็นนกัวิิชาการด�านการศกึษาท่�จังัหวิดัเช่ยงใหม่

แต่ม่ควิามช่�นชอบังานด�านหัตถกรรม เม่�อลิาออกจัาก 

งานราชการ  จัึ ง เ ริ� มทำาธิ์ุ ร กิจัครอบัครัวิ เ ก่� ยวิกับังาน

หัต ถ ก ร ร ม  เ ริ� ม แ ร ก ทำา ห ลิ า ย อ ย่ า ง พื่ ร�อ ม กัน  ไ ด�แ ก่ 

เซรามิก ผู้�าไหม ผู้�าฝึ�าย เม่�อทำาไปได�สิักระยะแลิ�วิพื่บัวิ่า 

งานท่�ถนดัแลิะช่�นชอบัมากท่�สิดุค่อ งานเซรามิก

บัริษััท เปรมประชา ค์อลเลค์ชั�น จัำากัด

ก่อตั�งป่ พื่.ศ. 2529 ม่สิินค�าเซรามิกทำาม่อเป็นสิินค�าหลิัก 

เช่น แจักัน ชุดอาหาร แลิะของตกแต่งบั�าน เปรมประชาม่ 

ช่�อเสิ่ยงระดับันานาชาติ สิินค�าของเปรมประชาม่รูปแบับั

เฉิพื่าะตัวิท่� เป็นเอกลิักษณิ์ ค่อ ทุกชิ �นทำาด�วิยม่อ แลิะม่ 

การออกแบับัท่�โดดเดน่ 

อัมพื่ร 
ขึ้ันชัยทิศ
ผู้ก่อต้�งบุริษ้ทำ 
เป็รมป็ระช่า ค์อลเลค์ช่้�นิ จัำาก้ด
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ควิามจัริงเป็นช่วิงไฮซ่ซั�น ยอดขายลิดลิงเลิ็กน�อย ม่ลิูกค�า

ต�องการยกเลิิกออเดอรบ์ั�าง ม่เจัรจัากันขอเครดิตเก�าสิิบั

วินับั�าง ซึ�งเราก็ให�เพื่ราะด่กวิ่าทิ �งออเดอรท่์�เราทำาเสิร็จัแลิ�วิ  

ออเดอรท่์�ก ำาลิงัจัะลิงเร่อหร่อกำาลิงัทำาอยู่ท่�ถกูยกเลิิกก็ม่ แต่

ในใจัเราคิดวิา่ยงัไงเขาก็ต�องซ่ �อเพื่ราะสินิค�าของเปรมประชา

เป็นสิินค�าท่�ท ำาด�วิยม่อแลิะม่ควิามเฉิพื่าะ เราเลิยพื่ยายาม

ดนัตอ่จันจับั ลิกูค�าก็ยอมกลิบััมาตกลิงซ่ �อสินิค�าทั�งหมดท่�ได�

ยกเลิกิไวิ�

ตลิาดสิ่วินใหญ่ท่�หายไปเป็นตลิาดในประเทศ เช่น โรงแรม 

ร�านอาหาร ซึ�งม่สิดัสิ่วินอยู่ท่�ประมาณิ 30% แต่เรายงัด่ท่�ม่

รายได�จัากการสิง่ออกท่�คอ่นข�างเยอะ ประมาณิ 70% (ตลิาด

สิ่งออกหลิกั ค่อ ประเทศสิหรฐั์อเมริกา 60% แลิะประเทศ

ในยโุรปประมาณิ 10%) สิว่ินท่�หายไปจังึยงัไม่มาก อ่กอย่าง

หนึ�ง โรงงานของเราคอ่นข�างเลิก็ ม่คนแค่ร �อยห�าสิิบัคน แลิะ

เงินในธิ์รุกิจัสิว่ินใหญ่หมนุด�วิยเงินสิดไมไ่ด�เน�นสินิเช่�อ

เปรมประชาไมเ่น�นการผู้ลิติสินิค�าจัำานวินมาก แต่เน�นการเจัาะ

กลิุ่มลิกูค�าตลิาดระดบัับันท่�ให�ควิามสิำาคญักบััคณุิภัาพื่ของ

สินิค�า แลิะเน�นตลิาดสิง่ออก

เดิมเปรมประชาหาลิกูค�าจัากการออกงานแสิดงสิินค�าทั�งใน

แลิะตา่งประเทศ แตภ่ัายหลิงั ลิกูค�าจัากตา่งประเทศไมค่อ่ย

เข�ามาชมงานแสิดงสิินค�าในประเทศ เราจัึงหาลิูกค�าผู้่าน

ชอ่งทางออนไลิน ์เชน่ เวิบ็ัไซต ์มากขึ �น

กลุ่มล้กค์้าหลักต่างชาติและค์วิามเฉพื่าะตัวิขึ้อง
สินค์้าทำาให้โค์วิิด-19 ไม่กระทบัแรงนัก

เราได�รบััผู้ลิกระทบัจัากสิถานการณิโ์ควิิดไปส่ิ�เด่อน ตั�งแต่

เด่อนม่นาคมถึงมิถุนายน (ป่ 2563) พื่อถึงเด่อนกรกฎาคม 

เราก็ เริ�มฟู่� น  ช่วิงสิ่� เ ด่อนท่� ได�รับัผู้ลิกระทบัจัากโควิิด 

ควิามจัริงเจัริงเจัร ป็นป็นป ช่วิงไฮซ่ซั�นซ่ซั�นซ่ซั ยอดขายลิดลิงเลิ็กลิ็กลิ น�อย ม่ลิูก ม่ลิูก ม่ลิ ค�า

ต�องการยกเลิิกออเดอรบ์ั�บ์ั �์ าง ม่เจัรจัากันขอเครกันขอเครก ิตเดิตเด ก�าสิิบั

วินัวินัวิ บั�างบั�างบั�  ซึ�งเรา ซึ�งเรา ซึ ก็ใก็ใก ห�เพื่ราะด่กวิ่าวิ่าวิ ทิ �งออเดอทิ �งออเดอทิ รท่์�เรา์ ่�เราท่์�เราท ทำาเสิร็จัแลิ�วิ

ออเดอรท่์�์ ่�์ ก ำาลิงัาลิงัาลิ จัะลิงเร่งเร่งเ อหร่อหร่อห อกำาลิงัาลิงัาลิ ทำาอยู่ท่�ยู่ท่�ยู่ทถกูยกเลิิกถกูยกเลิิกถ ก็ม่ แต่

ในใจัเรา ิดคิดค วิา่วิา่วิ ยงัไงเขายงัไงเขาย ก็ต�องต�องต� ซ่ �อเซ่ �อเซ่ พื่ราะสินิค�าของเปรมประชาค�าของเปรมประชาค�

เป็นสิินป็นสิินป ค�าท่�ท ำาด�วิยม่อแลิะม่ควิามเฉิพื่าะ เราเลิยพื่ยายาม

ดนัดนัด ตอ่ตอ่ต จันจับั ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� ก็ยอมกก็ยอมกก ลิบััมาตกลิงซ่ �อสินิซ่ �อสินิซ่ ค�าค�าค� ทั�งหมดทั�งหมดทั ท่�ไท่�ไท ด�

ยกเลิกิไวิ�

ตลิาดสิ่วินใหญ่ท่�หายไปเท่�หายไปเท ป็นตป็นตป ลิาดในประเทศ เช่นช่นช โรงแรม 

ร�านอาหารร�านอาหารร�  ซึ�ง ซึ�ง ซึ ม่สิดัม่สิดัม่สิ สิ่วินอยู่ท่�ประมายู่ท่�ประมายู่ท ณิ 30% แต่เราต่เราต ยงัยงัย ด่ท่�ด่ท่�ด่ทม่

รายได�จัากการสิง่ออกสิง่ออกสิ ท่�คอ่นคอ่นค ข�างเยอะ ประมาข�างเยอะ ประมาข� ณิ 70% (ตลิาด

สิ่งออกหสิ่งออกหสิ ลิกัลิกัลิ  ค่อ ประเทศสิหรฐั์อเมริการิการ 60% แลิะประเทศ

ในยโุรปประมายโุรปประมาย ณิ 10%) สิว่ินท่�หายไปท่�หายไปท งึจังึจั ยงัไยงัไย ม่มากม่มากม  อ่กอย่างย่างย

หนึ�งนึ�งนึ โรงงานของเราคอ่นคอ่นค ข�างเข�างเข� ลิก็ลิก็ลิ  ม่คนแค่ร �อยร�อยร� ห�าสิิห�าสิิห� บัคน แลิะ

เ ินในเ ินในเงินในง ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัสิว่ินใหญ่หญ่หญ มนุมนุม ด�วิยเ ินยเ ินยเงินง สิดไมไ่มไ่ม ด�เน�นสินิเน�นสินิเน� ่�อช่�อช

เปรมประชาไมเ่มเ่ม น�นการน�นการน� ผู้ลิติสินิค�าค�าค� จั ำานวินมาก แต่เต่เต น�นการเน�นการเน� จัาะ

กลิุ่มลิกูลิกูลิ ค�าตค�าตค� ลิาดระดบัับันท่�ใท่�ใท ห�ควิามสิำาคญัาคญัาค กบััคณุิภัาพื่ของ

สินิค�า แค�า แค� ลิะเน�นตน�นตน� ลิาดสิง่ออกสิง่ออกสิ

เ ิมเปรมประชาหาดิมเปรมประชาหาด ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� จัากการออกงานแสิดงสิินค�าค�าค� ทั�งในทั�งในทั

แลิะตา่งประเทศ แตา่งประเทศ แต ตภ่ัายหลิงั ลิงั ลิ ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� จัากตา่งประเทศไตา่งประเทศไต มค่อ่ยคอ่ยค

เข�ามาชมงานแสิดงสิินค�าในประเทศ เรา ึงหาจัึงหาจั ลิูกลิูกลิ ค�าผู้่านผู้่านผู้

ชอ่งทางออนไชอ่งทางออนไช ลิน ์เลิน ์เลิน ชน่ เชน่ เช วิบ็ัไซต ์มากต ์มากต ขึ �นขึ �นขึ

กลุ่มล้กค์้าหค์้าหค์ ลักลักล ต่างชาต่างชาต ติและติและต ค์วิามเฉพื่าะตัวิขึ้อง
สินสินส ค์้าค์้าค์ ทำาให้โห้โห ค์วิิด-19 ไม่กระทม่กระทม บัแรงนักนักน

เราได�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบัจัากสิถานการณิโ์ควิิดไปณิโ์ควิิดไปณิ ่�เส่ิ�เสิ ด่อน ตั�งแ ตั�งแ ตั ต่

เด่อนม่นาคมถึงถึงถ มิถุนายนถุนายนถ (ป่ 2563) พื่อ ึงเถึงเถ ด่อนกรกฎาคม

เราก็ เก็ เก ริ�มริ�มริ ฟู่� นฟู่� นฟู่  ช่วิง ่� เส่ิ� เสิ ด่อนท่� ไท่� ไท ด�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบัจัากโควิิด

55 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



จัุดเด่นขึ้องเปรมประชาค์้อค์วิามแตกต่าง 
เน้นการออกแบับัท่�โดดเด่น

ธิ์ุร กิจัของเราจััดเป็นหัตถอุตสิาหกรรม เพื่ราะสิินค�า 

เป็นสิินค�าท่�ท ำาด�วิยม่อ แลิะการออกแบับัได�แรงบันัดาลิใจั 

จัากสิิ�งรอบัตวัิ ครอบัครวัิเราเป็นคนเช่ยงใหม ่ เราไปดศูิลิปะ 

ลิ�านนาจัากวิัด แลิ�วิเอาไอเด่ยทางตะวิันตกมาปรับัให� 

เข�ากับัศิลิปะของเรา ถ�าเป็นศิลิปะลิ�านนาอย่างเด่ยวิอาจั 

จัะขายไม่ได� ต�องใสิ่บัางอย่างจัากฝัึ� งลิูกค�าลิงไป เพื่ราะ 

สิดุท�ายเราก็ต�องขายเขา

 

สิินค�าของเปรมประชาทุกชิ �นทำาด�วิยม่อ การเพื่นต์แลิะ

การขึ �นรูปก็ทำาด�วิยม่อ เราได�รับัเทคนิคมาจัากญ่�ปุ่ น เรา

เคยได�รบััควิามช่วิยเหลิ่อจัาก JODC (Japan Overseas  

Development Corporat ion) ซึ�งให�ควิามช่วิยเหลิ่อ 

ด�วิ ย ก า ร สิ่ ง ผูู้� เ ช่� ย วิ ช า ญ ม า ฝึึ ก  แ ลิ ะ ช่ วิ ย จั่ า ย ค่ า ผูู้�

เ ช่� ยวิชาญให� 75% สิ่วิน เราจั่ าย  25% ผูู้� เ ช่� ยวิชาญ 

ญ่�ปุ่ นนำาควิามรู �ด�านการเพื่นต์ แลิะการขึ �น รูปมาสิอน

เรา แลิ�วิเรายังม่ท่�ปรึกษาต่างชาติ อ่�น ๆ เช่น ฝึรั� งเศสิ 

แ ลิ ะ สิ ห รัฐ์ อ เ ม ริ ก า  ซึ� ง แ ต่ ลิ ะ ป ร ะ เ ท ศ ก็ ม่ ค วิ า ม คิ ด

วิัฒนธิ์รรม แลิะรสินิยมต่างกัน เราหยิบัทุกวิัฒนธิ์รรม 

เข�ามาผู้สิมกบััศิลิปะลิ�านนา แลิ�วิเกิดเป็นเปรมประชา

นอกจัากน่� เราม่อาจัารยจ์ัากคณิะสิถาปัตยกรรมศาสิตร ์

จัุฬาลิงกรณิ์มหาวิิทยาลิัย มาช่วิยแนะนำาเร่�องวิิ ธ่ิ์การ

กำาหนดเฉิดสิ่แลิะรูปทรง ดังนั�นสิินค�าของเราจัึงแตกต่าง 

ไมเ่หม่อนคนอ่�น เพื่ราะเน�นทำาตามเทรนดข์องตลิาด

เวิลิาจัะสิง่ออกไปยโุรป เราก็ต�องพื่ึ�งท่�ปรกึษาด�านการตลิาด

ท่� เป็นชาวิต่างชาติ เน่�องจัากเราไม่ม่ควิามถนัดในด�าน

น่� การพื่ึ�งคนท่�ม่ควิามรู �ด�านน่ �จัะช่วิยผู้่อนหนักให�เป็นเบัา 

การเข�าถึงสิ ำานกังานคณิะกรรมการสิง่เสิรมิการลิงทนุ (BOI) 

ก็ชว่ิยทำาให�เราจั�างคนตา่งชาตไิด�

ลิูกค�าสิ่วินใหญ่เป็นห�างสิรรพื่สิินค�าระดับักลิางถึงสิูง

ในสิหรัฐ์อเมริกา สิิ� ง ท่�ท ำาให�ด ำาเ นินธิ์ุร กิจัต่อไปได� ค่อ 

ควิามแตกต่าง พื่นักงานของเราจัะไม่ลิอกเลิ่ยนแบับั แต ่

ถูก ฝึึกให�นำาควิามคิดไปต่อยอด เราม่พื่นักงานท่� จับั 

ปริญญาตร่ด�านศิลิปะจัากมหาวิิทยาลิยัในท�องถิ�นเก่อบั 20 

คน ม่ท่�ปรึกษาค่อนข�างเยอะ ก่อนท่�จัะมาทำาเปรมประชา 

เราเคยเป็นนักวิิชาการด�านการศึกษา ทำาให�เห็นควิาม

สิำาคัญของการพื่ัฒนาแลิะการศึกษาด�านวิิชาการ เราจัึง 

จัุดเจัุดเจั ด่นด่นด ขึ้องเปรมประชาค์้อค์วิามแตกต่างต่างต
เน้นการออกแน้นการออกแน บับัท่�โดดเบับัท่�โดดเบับัท ด่นด่นด

ธิ์ุรธิ์ุ รธิ์ กิจัของเราจััดเป็นป็นป หัตถหัตถห อุตอุตอ สิาหกรรม เพื่ราะสิินค�า

เป็นสิินป็นสิินป ค�าท่�ท ำาด�วิยม่อ แลิะการออกแบับัได�แรงบันัดาลิใจั

จัากสิิ�งรอสิิ�งรอสิิ บัตวัิ ครอบัครวัิเราเป็นคนเป็นคนเป ช่็นคนเช่็นคนเ ยงใหม ่ เราไปม ่ เราไปม ดศูลิิปะ

ลิ�านนาจัากวิัดวิัดวิ แลิ�วิเอาไอเด่ยทางตะวิันตกมาปวิันตกมาปวิ รับัให�

เข�ากับัศิลิปะของเรา ถ�าเป็นป็นป ศิลิปะลิ�านนาอย่างเย่างเย ด่ยวิอาจั

จัะขายไม่ไม่ไม ด� ต�องใสิ่บัางอย่างย่างย จัากฝัึ� งฝัึ� งฝัึ ลิูกลิูกลิ ค�าลิงไป เพื่ราะ

สิดุสิดุสิ ท�ายเราท�ายเราท� ก็ต�องขายเขาต�องขายเขาต�

สิินค�าของเปรมประชาทุกทุกท ชิ �นชิ �นชิ ทำาด�วิยม่อ การเพื่นต์แต์แต ลิะ

การขึ �นขึ �นขึ ูปรูปร ก็ทำาด�วิยม่อ เราได�รัด�รัด�รบัเทคนิคมานิคมาน จัากญ่�ปุ่ น เรา

เคยได�รัด�รัด�รบัควิามช่วิยเหลิ่อจัาก JODC (Japan Overseas 

Development Corporat ion) ซึ�งใ ซึ�งใ ซึ ห�ควิามช่วิยเหลิ่อ

ด�วิ ย ก า ร สิ่ ง ผู้สิ่ ง ผู้สิ ู� เ่ ง ผู้� เ่ ง ผู้ ่� ยช่� ยช วิ ช า ญ ม า ฝึึ ก แ ลิ ะ ช่ วิ ย จั่ า ยจั่ า ยจั ค่ า ผู้ค่ า ผู้ค ู�่ า ผู้�่ า ผู้

เ ่� ยช่� ยช วิชาญให� 75% สิ่วิน เราจั่ ายจั่ ายจั 25% ผูู้� เผู้� เผู้ ่� ยช่� ยช วิชาญ

ญ่�ปุ่ นนำาควิามรู �ด�านการเพื่นต์ แลิะการขึ �นขึ �นขึ ู ปมารูปมาร สิอน

เรา แลิ�วิเรายังยังย ม่ท่�ปม่ท่�ปม่ท รึกษารึกษาร ต่างชาต่างชาต ติ ่�นอ่�นอ ๆ เช่นช่นช  ฝึรั� งเศ ฝึรั� งเศ ฝึรั สิ

แ ลิ ะ สิ ห รัฐ์ อ เ ม ริ ก าริ ก าร  ซึ� ง แ ซึ� ง แ ซึ ต่ ลิ ะ ป ร ะ เ ท ศ ก็ ม่ ค วิ า ม ิ ดคิ ดค

วิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรม แลิะรสินิยมสินิยมสิน ต่างต่างต กันกันก เราหยิบัทุกบัทุกบัท วิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรม

เข�ามาข�ามาข� ผู้สิมกบััศลิิปะลิ�านนาลิ�านนาลิ� แลิ�วิเ ิดเกิดเก ป็นเปรมประชาป็นเปรมประชาป

นอกจัากน่� เราม่อาจัารยจ์ัากคณิะสิถาปัตยกรรมศาปัตยกรรมศาป สิตร์

จัุฬาจัุฬาจั ลิงกรณิ์มหาวิิทยาณิ์มหาวิิทยาณิ ลิัยลิัยลิ มาช่วิยแนะนำาเ ่�องวิิเ ่�องวิิเร่�องวิิร ธ่ิ์การ

กำาหนดเฉิดสิ่แลิะ ูปทรงรูปทรงร  ดัง ดัง ด นั�นสิินนั�นสิินนั ค�าของเรา ึงแตกจัึงแตกจั ต่างต่างต

ไมเ่หมเ่หม ม่อนคน ่�นอ่�นอ เพื่ราะเน�นน�นน� ทำาตามเทรนดข์องตดข์องตด ลิาด

เวิลิาจัะสิง่ออกไปสิง่ออกไปสิ ยโุรปยโุรปย เราก็ต�องต�องต� พื่ึ�งพื่ึ�งพื่ึ ท่�ปท่�ปท รกึษารกึษาร ด�านการตด�านการตด� ลิาด

ท่� เท่� เท ป็นชาป็นชาป วิต่างชาวิต่างชาวิต ติ เน่�องน่�องน จัากเราไม่ม่ควิามถนัดในนัดในน ด�าน

น่� การพื่ึ�งคนพื่ึ�งคนพื่ึ ท่�ม่ควิามรู �ด�านน่ �จัะช่วิยผู้่อนหผู้่อนหผู้ นักในักใน ห�เป็นเป็นเป บัา

การเข�าข�าข� ถึงถึงถ สิำานกังานคานกังานคาน ณิะกรรมการสิง่เสิง่เสิ สิรมิการสิรมิการสิร ลิงทนุทนุท (BOI) 

ก็ชว่ิยทำาให�เราจั�างคนจั�างคนจั� ตา่งชาตา่งชาต ไิตไิต ด�

ลิูกลิูกลิ ค�าสิ่วินใหญ่เญ่เญ ป็นป็นป ห�างสิรรพื่สิินค�าระดับักลิางถึงถึงถ สิูงสิูงสิ

ในสิหรัฐ์อเมริการิการ  สิิ� ง สิิ� ง สิิ ท่�ท ำาให�ด ำห�ด ำห�ดาเนินนินน ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัต่อไปไจัต่อไปไจัต ด� ค่อ

ควิามแตกต่างต่างต  พื่นักงานของเรา พื่นักงานของเรา พื่น จัะไม่ลิอกเลิ่ยนแบับั แต่

ถูก ฝึึกใถูก ฝึึกใถ ห�นห�นำห�นาควิาม ิดไปคิดไปค ต่อยอดต่อยอดต เราม่พื่นักงานม่พื่นักงานม่พื่น ท่� จับั

ป ิญญาตป ิญญาตปริญญาตร ร่ด�ิญญาตร่ด�ิญญาต านร่ด�านร่ด� ศิลิปะจัากมหาวิิทยาลิยัในลิยัในลิ ท�องท�องท� ถิ�นเถิ�นเถิ ก่อบั 20 

คน ม่ท่�ป ม่ท่�ป ม่ท รึกษารึกษาร ค่อนค่อนค ข�างเยอะ ก่อน ก่อน ก ท่�จัะมาทำาเปรมประชา 

เราเคยเป็นป็นป นักวิิชาการนักวิิชาการน ด�านการ ึกษาศึกษาศ  ทำาให�เห็นคห็นคห วิาม

สิำาคัญของการาคัญของการาค พื่ัฒนาแพื่ัฒนาแพื่ ลิะการ ึกษาศึกษาศ ด�านวิิชาการ เรา ึงจัึงจั
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ให�ควิามสิำาคญักบััท่�ปรกึษา เราเก่งด�านการเพื่นต ์ด�านการ

ออกแบับัก็ถูกหลิกัวิิชาการ แลิะเราพื่ึ�งบัริการให�ค ำาแนะนำา

ของหนว่ิยงานของรฐั์

ขึ้ายด่ไซน์เป็นหลัก เรียนร้้ต่อยอดจัากล้กค์้า

เราหยุดพื่ฒันาสิินค�าไม่ได� ต�องพื่ฒันาอย่างสิมำ�าเสิมอ เรา

แบั่งคนกลิุ่มหนึ�งไวิ�สิ ำาหรบััออกแบับัตามฤดกูาลิ โดยอาศยั

เทรนด์ตามท่�ลิูกค�าสิ่งมาให� ม่ห�าง 2-3 รายท่�เป็นลิูกค�า

ประจัำา เขาก็จัะสิ่งแบับัเทรนดม์าให� เราก็นำาสิิ�งท่�ได�จัาก

ลิกูค�ามาศกึษา

แตบ่ัางท่ลิกูค�าก็ม่เทรนดค์ลิ�าย ๆ กนั เราก็จัะพื่อจับััเทรนดไ์ด� 

สิ่วินมากแลิ�วิ ลิวิดลิายของเราจัะมาในรูปแบับัเสิ่ �อผู้�าก่อน 

สิักสิองสิามป่จัะเริ�มเปลิ่�ยนเป็นของใช�ในบั�าน เทรนดข์อง

ทางยุโรปจัะหมนุเร็วิกวิ่าสิหรฐั์อเมริกา เราจัะดตูามเทรนด์

นั�น เช่น เขาจัะให�เฉิดสิ่เรามาวิ่า ป่น่ �เป็นเหลิ่องน่ � หร่อเข่ยวิ

น่ � ซึ�งมนัจัะเป็นสิ่เฉิพื่าะ สิ่อาจัซำ�ากนับั�าง หรอ่เปลิ่�ยนบั�างใน

บัางป่ แตถ่�าสิงัเกตแลิ�วิของเราก็จัะม่สิ ่ Indigo Blue (สิ่ของ

เสิ่ �อม่อฮ่อมลิ�านนา) ค่อนข�างเยอะ ซึ�งน่าจัะเป็นสิ่ท่�ลิูกค�า

ชอบั เพื่ราะกลิุม่ลิกูค�าเหลิา่น่ �ก็จัะเป็นคนท่�กำาหนดสิ่มาให�

ลิูกค�าบัางรายท่�เป็นรายใหญ่จัะให�ไอเด่ยมา เราก็นำามา

ปรับัตามเทรนดข์องเรา แต่เราลิอกไอเด่ยของเขามาเลิย 

ไม่ได� เราโชคด่ท่�ได�ท ำาควิามรู �จัักกับัลิูกค�าเหลิ่าน่ � เพื่ราะ

ทำาให�เราวิิเคราะหแ์ลิะเกาะเทรนดข์องเขาได�ถูก เม่�อก่อน

สิินค�าเราจัะทำาลิ�นกวิ่าสิิ�งท่�เขาต�องการ ซึ�งทำาให�ดลูิ�นเกินไป

จันเขาไม่เลิ่อกเรา เหม่อนกับัวิ่าพื่อเราใสิ่ชุดราตร่แลิ�วิก็ยงั

ใสิ่มงกฎุอ่ก พื่อหลิงั ๆ เราก็จับััประเด็นได�แลิะพื่ฒันาตวัิเอง

ให�ควิามสิำาคญัาคญัาค กบััท่�ปบัท่�ปบัท รกึษารกึษาร เราเก่งก่งก ด�านการเด�านการเด� พื่นต ์ด� ์ด�์ านการ ด�านการ ด�

ออกแบับัก็ถูกหถูกหถ ลิกัวิิชาการลิกัวิิชาการลิ แลิะเราพื่ึ�งพื่ึ�งพื่ึ บัริการใบัริการใบัร ห�ค ำห�ค ำห�คาแนะนำา

ของหนว่ิยงานของรฐั์

ขึ้ายด่ไซน์เน์เน ็นหป็นหป ลัก เลัก เล รียนรียนร ร้้ตร้ตร ่อยอด้ต่อยอด้ต จัากล้กค์้าค์้าค์

เราหยุดยุดย พื่ฒันาสิินพื่ฒันาสิินพื่ ค�าไม่ไม่ไม ด� ต�องด� ต�องด� ต� พื่ฒันาอพื่ฒันาอพื่ ย่างย่างย สิมำ�าเสิมอ เรา

แบั่งคนกบั่งคนกบั ลิุ่มหนึ�งไนึ�งไนึ วิ�สิ ำวิ�สิ ำวิ�สิาหรบััออกแบับัตามฤดกูาดกูาด ลิ โดยอาศยัศยัศ

เทรนด์ตามด์ตามด ท่�ลิูกลิูกลิ ค�าสิ่งมาใสิ่งมาใสิ ห� ม่ห�าง 2-3 รายท่�เท่� เท ป็นป็นป ลิูกลิูกลิ ค�า

ประจัำา เขาก็จัะสิ่งแสิ่งแสิ บับัเทรนดม์าใดม์าใด ห� เราก็นำาสิิ�งาสิิ�งาสิิ ท่�ไท่�ไท ด�จัาก

ลิกูลิกูลิ ค�ามาค�ามาค� กึษาศกึษาศ

แตบ่ัางท่ลิกูท่ลิกูท่ลิ ค�าค�าค� ก็ม่เทรนดค์ดค์ด ลิ�าย ๆ ลิ�าย ๆ ลิ� กนั เรากนั เราก ก็จัะพื่อจับััอจับััอจัั เทรนดไ์ดไ์ด ด�

สิ่วินมากแลิ�วิ ลิวิดลิายของเราจัะมาใน ูปแรูปแร บับัเสิ่ �อสิ่ �อสิ่ ผู้�าก่อน ก่อน ก

สิักสิักสิ สิองสิามป่จัะเริะเริะเ �มเปริ�มเปริ ่�ยนเลิ่�ยนเลิ ป็นของใป็นของใป ช�ในช�ในช� บั�าน เทรนดข์องดข์องด

ทางยุโรปยุโรปย จัะหมนุเมนุเม ร็วิกวิ่าวิ่าวิ สิหรฐั์อเมริการิการ เราจัะดตูามเทรนดตูามเทรนด ด์

นั�นนั�นนั เช่นช่นช เขาจัะให�เฉิดสิ่เรามาวิ่าวิ่าวิ  ป่น่ �เ ป่น่ �เ ป่น่ ป็นเหป็นเหป ลิ่องน่ � หร่หร่ห อเข่ยวิ

น่ � น่ � น่ ซึ�งซึ�งซึ มนัมนัม จัะเป็นป็นป สิ่เฉิพื่าะ สิอ่าจัซำ�ากนัากนัาก บั�าง หบั�าง หบั� ร่าง หร่าง ห อเป ่�ยนล่ิ�ยนลิ บั�างในบั�างในบั�

บัางป่ แตถ่�าถ�าถ� สิงัเกตแสิงัเกตแสิ ลิ�วิของเราก็จัะม่สิ ่ Indigo Blue (สิข่อง

เสิ่ �อสิ่ �อสิ่ ม่อม่อม ฮ่อมฮ่อมฮ ลิ�านนา) ค่อน ค่อน ค ข�างเยอะ ซึ�ง ซึ�ง ซึ น่าน่าน จัะเป็นป็นป สิ่ท่�สิ่ท่�สิ่ทลิูกลิูกลิ ค�า

ชอบั เพื่ราะกลิุม่ลิกูลิกูลิ ค�าเหค�าเหค� ลิา่ลิา่ลิ น่ �ก็จัะเป็นคนป็นคนป ท่�กำาหนดสิม่าให�

ลิูกลิูกลิ ค�าบัางรายท่�เท่� เท ป็นรายใหป็นรายใหป ญ่จัะให�ไอเห�ไอเห� ด่ยมา เราก็นำามา

ปรับัตามเทรนดข์องเราดข์องเราด แต่เราต่เราต ลิอกไอเด่ยของเขามาเลิย

ไม่ไม่ไม ด� เราโชคด่ท่�ได่ท่�ได่ท ด�ทำด�ท ำด�ทาควิามรู �จัักรู �จัักรู กับัลิูกบัลิูกบัลิ ค�าเหลิ่าลิ่าลิ น่ � เพื่ราะ

ทำาให�เราวิิเคราะหแ์หแ์ห ลิะเกาะเทรนดข์องเขาไดข์องเขาได ด�ถูกด�ถูกด�ถ เม่�อม่�อม ก่อนก่อนก

สิินค�าเราค�าเราค� จัะทำาลิ�นกาลิ�นกาลิ� วิ่าวิ่าวิ สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�เขาท่�เขาท ต�องการต�องการต�  ซึ�ง ซึ�ง ซึ ท ำาให�ดลูิ�นเลิ�นเลิ� ินไปกินไปก

จันเขาไม่เม่เม ลิ่อกเรา เหม่อนกับัวิ่าบัวิ่าบัวิ พื่อเราใสิ่ชุดราตชุดราตช ร่แลิ�วิก็ลิ�วิก็ลิ�วิกยงัยงัย

ใสิ่มงสิ่มงสิ กฎุกฎุก อ่ก พื่อหลิงัลิงัลิ ๆ เราก็จััก็จััก บั็จับัั็จัั ประเด็นได็นได ด�แลิะพื่ฒันาพื่ฒันาพื่ ตวัิเอง
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มากขึ �น ตอนน่�เราสิง่สินิค�าไป 10 ชิ �น ถกูเลิ่อกไป 2-3 ชิ �นซึ�ง

ถ่อวิา่สิดุยอดมากแลิ�วิ

เราเป็นผูู้�รบััจั�างออกแบับัแลิะผู้ลิติ (ODM) แลิะม่แบัรนดข์อง

เราเองด�วิย เราขายควิามสิามารถ ไม่วิ่าใครจัะหยิบัย่�นอะไร

มาให�เราก็ทำาได�หมด แลิะเราโอเคท่�จัะทำาให�แบัรนดใ์หญ่ 

ถึงแม�วิ่าจัะไม่ได�เป็นแบัรนด์ของเราก็ตาม เพื่ราะเราได� 

ควิามรู �จัากเขาซึ�งสิามารถนำามาประยุกตแ์ลิะต่อยอดเป็น

ของเราได� สิินค�าท่�สิ่งไปขายต่างประเทศจัะติดแบัรนดข์อง

เราหร่อเปลิ่าก็แลิ�วิแต่ลิกูค�า อย่างลิกูค�าดงั ๆ เขาก็จัะใสิ่ช่�อ

แบัรนดข์องเขา แตล่ิกูค�าอ่กกลิุม่หนึ�งท่�ไม่ใหญ่มาก บัางราย

ให�ใสิเ่ป็นแบัรนดเ์ปรมประชา 

ค์นทำางานต้องม่ศิลปะในสายเล้อด ม่ค์วิามสุขึ้  
ผู้ลงานจัะออกมาสวิย

คนทำางานต�องม่ศิลิปะอยู่ในสิายเลิ่อด แลิะม่ควิามสิขุ เวิลิา

คนทำางานม่ควิามสิขุ เม่�อทำางานอะไรก็จัะออกมาสิวิย

งานท่�ต�องพื่ึ� งประสิบัการณิ์แลิะทักษะ ค่อ งานเพื่นต ์

คนแผู้นกเพื่นตจ์ัะม่ทักษะเยอะ เพื่ราะก่อนรบัั เราจัะสิอน

ก่อน จัะผู้่านแค่ 2-3 คน สิ่วินคนอ่�น ๆ ไปอยู่แผู้นกอ่�น คน

แผู้นกเพื่นตจ์ัะช่วิยงานได�ทกุแบับั เขาไปเสิรมิตรงสิว่ินท่�งาน

กระจักุตวัิได�

 

นักศึกษาท่�จับัใหม่ด�านด่ไซนม์าต�องม่ศิลิปะในตวัิเองก่อน 

เขาถึงจัะคิดอะไรได� ควิามรู �ท่� เด็กเร่ยนมาจัากหลิักสิูตร

ทำาให�เขาม่พ่ื่ �นฐ์านเหม่อนกนั พื่อมาอยู่กบััเรา เราจัะให�เขา

ทำาควิามรู �จักัเปรมประชาก่อนวิ่า ท่�น่�ท ำางานยงัไง แลิ�วิให�เขา

ใช�ควิามรู �ท่�ม่มาต่อยอดให�เป็นเปรมประชาท่�ด่ขึ �น เริ�มตั�งแต่

ให�คอนเซป็ตเ์ขา แลิ�วิให�เขาลิองทำาทกุอยา่งด�วิยตวัิเอง

 

พื่นักงานใหม่ต�องม่ควิามรู �ด�านศิลิปะกับัควิามรู �ด�าน

ตลิาด ควิรรู �วิ่า ตอนน่�เขาซ่ �อขายอะไรกันแนวิไหน ต�องใช�

ควิามรู �ของตัวิเองปรับัเข�ากับัการตลิาดในปัจัจัุบััน อย่า

คิดวิ่าเราเก่งท่�สิุด แลิะจัุดประสิงคข์องเราค่อการขายของ

ให�ได� นอกจัากนั�น นิสิัยสิ่วินตัวิต�องเข�ากับัคนอ่�นได� การ

ศึกษาเป็นสิ่วินหนึ�ง แต่นิสิัยสิ่วินตัวิก็สิ ำาคัญ บัางคนเก่ง 

มากขึ �นขึ �นขึ ตอนน่�เราน่ �เราน่ สิง่สินิสิง่สินิสิ ค�าไป 10 ค�าไป 10 ค� ชิ �นชิ �นชิ  ถกูเ ถกูเ ถ ลิ่อกไป 2-3 ชิ �น ชิ �น ชิ ซึ�งซึ�งซึ

ถ่อวิา่วิา่วิ สิดุยอดมากแสิดุยอดมากแสิ ลิ�วิ

เราเป็นผู้ป็นผู้ป ู�็นผู้�็นผู้รบััจั�บััจั�ั างออกแบัจั�างออกแบัจั� บับัแลิะผู้ลิติ (ODM) แลิะม่แบัรนดข์องดข์องด

เราเองด�วิย เราขายควิามสิามารถ ไม่วิ่าใครวิ่าใครวิ จัะหยิบัย่�นอะไรบัย่�นอะไรบัย

มาให�เราก็ทำาได�หมด แลิะเราโอเคท่�จัะทำาให�แบัรนดใ์หดใ์หด ญ่

ึงแถึงแถ ม�วิ่าม�วิ่าม�วิ จัะไม่ไม่ไม ด�เป็นแป็นแป บัรนด์ของเราด์ของเราด ก็ตามก็ตามก เพื่ราะเราได�

ควิามรู �จัากเขาซึ�งซึ�งซึ สิามารถนำามาประยุกยุกย ตแ์ตแ์ต ลิะต่อยอดเต่อยอดเต ป็นป็นป

ของเราได� สิินค�าท่�สิ่งไปขายสิ่งไปขายสิ ต่างประเทศต่างประเทศต จัะ ิดแติดแต บัรนดข์องดข์องด

เราหร่เราหร่เราห อเปลิ่าลิ่าลิ ก็แก็แก ลิ�วิแต่ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� อย่างย่างย ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� ดงัดงัด ๆ เขาก็จัะใสิ่ ่�อช่�อช

แบัรนดข์องเขาดข์องเขาด แตล่ิกูลิกูลิ ค�าค�าค� อ่กกลิุม่หนึ�งนึ�งนึ ท่�ไท่�ไท ม่ใหม่ใหม ญ่มากญ่มากญ  บัางราย

ให�ให�ให� สิเ่สิเ่สิ ป็นแป็นแป บัรนดเ์ปรมประชา ดเ์ปรมประชา ด

ค์นทำางานต้องต้องต ม่ศิลปะในสายเม่ศิลปะในสายเม่ศ ล้อด ม่ค์วิามสุขึ้
ผู้ลงานจัะออกมาสวิย

คนทำางานต�องต�องต� ม่ศม่ศิม่ศลิปะอยู่ในสิายเลิ่อด แลิะม่ควิามสิขุสิขุสิ เวิลิา

คนทำางานม่ควิามสิขุ เสิขุ เสิ ม่�อม่�อม ทำางานอะไรก็จัะออกมาสิวิย

งานท่�ต�องพื่ึ� งประพื่ึ�งประพื่ึ สิบัการณิ์แณิ์แณิ ลิะทักษะทักษะท  ค่อ งานเพื่นต์

คนแผู้นกเพื่นตจ์ัะม่ทักษะเยอะม่ทักษะเยอะม่ท เพื่ราะก่อนก่อนก รบัั เราจัะสิอน

ก่อนก่อนก  จัะผู้่านแผู้่านแผู้ ค่ 2-3 คน สิ่วินคน ่�นอ่�นอ ๆ ไปอยู่แผู้นก ่�นอ่�นอ คน

แผู้นกเพื่นตจ์ัะช่วิยงานได�ทกุแด�ทกุแด�ท บับั เขาไปเสิรมิตรงสิรมิตรงสิร สิว่ินท่�งานท่�งานท

กระจักุจักุจั ตวัิได�

นักนักน ึกษาศึกษาศ ท่�จับัใหม่ด�านด่ไซนม์านม์าน ต�องต�องต� ม่ศม่ศิม่ศลิปะในตวัิเองก่อน ก่อน ก

เขาถึงถึงถ จัะ ิดอะไรไคิดอะไรไค ด� ควิามรู �ท่� เท่� เท ด็กเด็กเด ร่็กเร่็กเ ยนมาจัากหลิักลิักลิ สิูตรสิูตรสิ

ทำาให�เขาม่พ่ื่ �นม่พ่ื่ �นม่พ่ื่ ฐ์านเหม่อนกนักนัก  พื่อมาอยู่กัยู่กัยู่กบัเรา เราจัะให�เขา

ทำาควิามรู �จักัเปรมประชารู �จักัเปรมประชารู ก่อนก่อนก วิ่าวิ่าวิ  ท่�น่�ท ำางานยงัไงยงัไงย แลิ�วิให�เขา

ใช�ควิามรู �ท่�ม่มาต่อยอดใต่อยอดใต ห�เป็นเปรมประชาป็นเปรมประชาป ท่�ด่ขึ �นด่ขึ �นด่ขึ เริเริเ �มริ�มริ ตั�งแตั�งแตั ต่

ให�คอนเซป็ซป็ซ ตเ์ขา แตเ์ขา แต ลิ�วิให�เขาลิองทำาทกุอาทกุอาท ยา่งยา่งย ด�วิยตวัิเอง

พื่นักงานใหพื่นักงานใหพื่น ม่ต�องม่ควิามรู �ด�านศิลิปะกับัควิามรู �ด�าน

ตลิาด ควิรรู �วิ่าวิ่าวิ ตอนน่�เขาน่ �เขาน่ ซ่ �อขายอะไรซ่ �อขายอะไรซ่ กันแนกันแนก วิไหน ต�องใช�

ควิามรู �ของรู �ของรู ตัวิเองปรับัเข�ากับัการตลิาดในปัปัปจัจัุบัันจัจัุบัันจัจั อย่าย่าย

ิดคิดค วิ่าเราเวิ่าเราเวิ ก่งก่งก ท่�สิุดสิุดสิ แลิะจัุดประจัุดประจั สิงคข์องเราคข์องเราค ค่อการขายของ

ให�ไห�ไห� ด� นอกจัากนั�นนั�นนั  นิสิัยสิัยสิ สิ่วินตัวิต�ัวิต�ั องเข�ากับัคน ่�นไอ่�นไอ ด� การ

ึกษาเศึกษาเศ ป็นป็นป สิ่วินหนึ�งนึ�งนึ แต่นิสิัยสิัยสิ สิ่วินตัวิก็สิ ำาคัญาคัญาค  บัางคนเก่งก่งก
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แต่เข�ากับัคนอ่�นไม่ได�ก็อยู่กับัเปรมประชาไม่ได� เข�ามาแลิ�วิ

ต�องเปิดกวิ�างพื่ร�อมจัะรบััสิิ�งท่�ท่�น่�เป็น ไม่ใช่วิา่เอาของตวัิเอง

มายดั ท่�น่�เราเป็นธิ์ุรกิจัครอบัครวัิ พื่ออยู่ด�วิยกนัเขาจัะรกักนั

แลิ�วิทำาสิิ�งตา่ง ๆ ด�วิยใจั

 

เทค์โนโลย่และภาษัาจัำาเป็น 
ในการทำาตลาดต่างประเทศ

ระยะหลิังไม่ค่อยม่ลิูกค�าต่างประเทศเข�ามาดูงานแสิดง

สิินค�าในไทย เราจัึงใช�วิิธ่ิ์หาลิกูค�าต่างประเทศจัากเวิ็บัไซต ์

เวิลิาทำางานใหม่เราจัะนำามาลิงเวิ็บัไซต์ เราไม่กลิัวิการ 

ลิอกเลิ่ยน แลิ�วิคนสิมยัน่ �ซ่ �อของผู้า่นทางเวิบ็ัไซตไ์ด�งา่ยขึ �น

การขายผู้า่นเวิบ็ัไซตข์องเราม่ 2 ทาง ทางแรกค่อ ลิกูค�าเข�า

มาดูสิินค�าในเวิ็บัไซตแ์ลิ�วิออเดอร ์อ่กทางหนึ�งค่อ เวิ็บัไซต์

ของแผู้นกขายปลิ่กแลิ�วิก็ขายออนไลิน ์เพื่ราะฉิะนั�น ตอนน่�

สิ่�อออนไลินม่์อิทธิิ์พื่ลิมาก การไปออกงานแสิดงสิินค�าอาจั

ไมจ่ั ำาเป็นแลิ�วิ ถ�าเราถ่ายรูปเก่ง ๆ ทำาคอนเทนตเ์ก่ง ๆ เราก็

สิามารถขายได� แถมยังประหยัดค่าใช�จั่ายในการเดินทาง

ไปแสิดงงานสิินค�าท่�ต่างประเทศด�วิย อย่างประเทศจ่ัน เรา

ม่ลิูกค�าอยู่ 2 รายท่�ปักกิ�งแลิะเซ่�ยงไฮ� ถ�าม่อะไรออกใหม ่

เราจัะถ่ายรูปสิ่งไปให�เขา แลิ�วิเขาก็จัะสิั�งสิินค�ามา การซ่ �อ

ขายปัจัจับุันั รวิมถึงการโอนเงินทำาผู้่านออนไลินไ์ด�ง่ายมาก 

เทคโนโลิย่จังึเป็นเร่�องท่�จั ำาเป็นมาก ๆ

 

ภัาษ า ก็ เ ป็น อ่ กสิิ� ง หนึ� ง ท่� สิ ำาคัญ  เ ร า ไม่ ได� เ ก่ ง ภัาษา 

ขนาดนั�น  พื่อเริ�มทำาธิ์ุ ร กิจั น่ �จัึ งสิ่ งหลิานไปเร่ยนต่าง

ประเทศ ตั�งแต่ประถมหกจันจับัปริญญาโท แลิ�วิให�มาช่วิย

ในด�านการสิ่�อสิารแลิะด�านการขายสิินค�าออนไลิน ์แลิะใน

อนาคต หลิานจัะเป็นผูู้�สิานต่อธิ์ุรกิจัต่อไป ซึ�งเป็นเร่�องท่� 

นา่ยินด่สิำาหรบััครอบัครวัิของเรา

“ ส้�อออนไลน์ม่อิทธุิพื่ลมาก การไปออกงาน
แสดงสินค์้าอาจัไม่จัำาเป็นแล้วิ ถ้าเราถ่ายร้ปเก่ง ๆ 

ทำาค์อนเทนต์เก่ง ๆ เราก็สามารถขึ้ายได้ ”
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ทำาตามเป้าหมายค์้อค์วิามท้าทายขึ้องเปรมประชา

ควิามท�าทายของเรา ค่อ การทำาควิามสิำาเรจ็ัให�เป็นไปอยา่ง

ท่�คาดหมาย เราพื่ยายามไปให�สิงูท่�สิดุ ตอนน่�เราทำาเซรามิก 

แต่อนาคตเราอยากเปิดพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิห์ร่อสิถานท่�ให�ควิามรู �กบัั

ทั�งชาวิไทยแลิะชาวิตา่งชาต ิ เราต�องหาท่�ปรกึษาด�านการทำา

พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิ ์ ตอนน่�เรากำาลิงัเจัรจัาข�อตกลิงกบััคนออกแบับัซึ�ง

เป็นลิกูค�าของเรา โดยวิิธ่ิ์นำาสินิค�ามาแลิกเปลิ่�ยนกนั

ช่วิยเหล้อด้านท่�ปร้กษัาและให้เด็กเรียนร้้ 
ด้านการตลาดค์้อสิ�งท่�ภาค์รัฐช่วิยได้ 

ภัาครัฐ์สิามารถช่วิยเหลิ่อภัาคเอกชนได�หลิายทาง เช่น 

ให�ควิามช่วิยเหลิ่อในแง่การตลิาด การออกแบับั การจััด

ระบับัโรงงาน แต่ท่�ปรึกษาท่� เขาสิ่งมาก็ขึ �นอยู่กับัแต่ลิะ

บัุคคลิ ถ�าสิ่งอาจัารยใ์นมหาวิิทยาลิยัมา เขาก็ม่ควิามรู �ใน

ด�านวิิชาการ ในขณิะเด่ยวิกัน เราอยากให�เพิื่�มควิามรู �ใน 

ภัาคปฏิิบัตัขิองการทำางานด�านการตลิาดให�เดก็ด�วิย ทำายงัไง

ให�เด็กได�เรย่นรู � แลิะสิามารถเข�าถึงงานด�านการตลิาดในยคุ

ปัจัจับุันัน่ �

60สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



สร้างแบัรนด์สินค์้าหัตถกรรม ต่อยอดอาชีพื่ 
ให้ค์รอบัค์รัวิ ส้่การสร้างรายได้ให้ชุมชน 

และเชื�อมโยงท้องถิ�น กับั “มนัทพื่งศ์ เซ่งฮวิด”

10
สร้างแร้างแร บัรนด์สินสินส ค์้าค์้าค์ หัตถกรรม หัตถกรรม ห ต่อยอดอาต่อยอดอาต ชีพื่

ให้ค์รอบัค์รัวิ ส้่การสร้างรายไร้างรายไร ด้ใด้ใด ห้ชุมชนชุมชนช
และเชื�อมโยงชื�อมโยงชื ท้องท้องท ถิ�น ถิ�น ถิ กับั “มนัทนัทน พื่งศ์ เศ์ เศ ซ่งฮซ่งฮซ วิ่งฮวิ่งฮ ด”

1010
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มนัทพื่งศ์ เซ่งฮวิด เป็นชาวิพื่ัทลิุง จับัการศึกษาระดับั

ปรญิญาโทจัากคณิะมณัิฑินศิลิป์ มหาวิิทยาลิยัศิลิปากร 

ทายาทรุน่ท่� 5 ของครอบัครวัิท่�ท ำาอาช่พื่ชา่งหตัถกรรมจักัสิาน 

กระจัดู ซึ�งต�องการตอ่ยอดอาช่พื่ของครอบัครวัิด�วิยการสิร�าง- 

สิรรคส์ินิค�าใหม ่ๆ จัากสิิ�งใกลิ�ตวัิเพ่ื่�อเพิื่�มมลูิคา่ของสินิค�า

ในฐ์านะประธิ์านวิิสิาหกิจัชมุชน เขาม่หน�าท่�รวิบัรวิมสิมาชิก 

วิางระบับัการจัดัการ แลิะขยายตลิาดให�ผู้ลิิตภััณิฑิจ์ักัสิาน

กระจัดู

ได�รบััการยกย่องจัากศนูยส์ิ่งเสิริมศิลิปาช่พื่ระหวิ่างประเทศ 

(องคก์ารมหาชน) ให�เป็น “ทายาทหตัถศิลิป์” ประจัำาป่ 2557 

ท่�ม่อายนุ�อยท่�สิดุ

ภัาพื่จัาก VARNI CRAFT

มนัทนัทน พื่งศ์ เซ่งฮซ่งฮซ วิด เป็นชาป็นชาป วิพื่ัทวิพื่ัทวิพื่ ลิุงลิุงลิ  จับัการ ึกษาระศึกษาระศ ดับั

ป ญิญาโทป ญิญาโทปรญิญาโทร จัากคณิะมณัิฑินศลิิป์ มหาวิิทยาลิป์ มหาวิิทยาลิป ลิยัลิยัลิ ศลิิปากร 

ทายาทรุน่ท่� 5 ของครอท่� 5 ของครอท บัครวัิท่�ท ำาอาช่พื่ชา่งช่พื่ชา่งช่พื่ช หตัถกรรมจักัหตัถกรรมจักัห สิาน

กระจัดู จัดู จั ซึ�งซึ�งซึ ต�องการต�องการต� ตอ่ยอดอาตอ่ยอดอาต ช่พื่ของครอบัครวัิด�วิวัิด�วิั ยการสิร�าง-สิร�าง-สิร�

สิรรคส์ินิคส์ินิค ค�าใหค�าใหค� ม ่ๆ ม ่ๆ ม จัากสิิ�งใกสิิ�งใกสิิ ลิ�ตัลิ�ตัลิ�ตวิเพ่ื่�อเพิื่�มพิื่�มพิื่ มลูิคา่ของสินิลิคา่ของสินิลิค ค�าค�าค�

ในฐ์านะประธิ์านวิิสิาหกิจัชมุชนจัชมุชนจัช เขาม่หน�าน�าน� ท่�รท่�รท วิบัรวิมสิมา ิก ชิก ช

วิางระบับัการจัดัการ แลิะขยายตลิาดให�ผู้ลิิตภััณิฑิลิิตภััณิฑิลิิตภัั จ์ักัณิฑิจ์ักัณิฑิ สิาน

กระจัดูจัดูจั

ได�รัด�รัด�รบัการยกย่องย่องย จัากศนูศนูศ ยส์์ิส์ิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร ศิลิปาช่พื่ระหวิ่างประเทศ วิ่างประเทศ วิ

(องคก์ารมหาชน) ใคก์ารมหาชน) ใค ห�เป็น “ทายาทป็น “ทายาทป หตัถหตัถห ศิลิป์” ประลิป์” ประลิป จัำาป่ 2557 

ท่�ม่อายนุ�อยน�อยน� ท่�สิดุสิดุสิ

ภัาพื่จัาก VARNI CRAFT

มนัทพื่งศ์
เซ่งฮวิด
ปุ่ระธุานิวิสาหกิจัชุ่มช่นิ 
ห้ตถกรรมกระจัูดวรรณ่ 
ผู้ชุ่บุช่ีวิตวิถ่ชุ่มช่นิด้วยงานิห้ตถกรรม

62สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



วิิสาหกิจัหัตถกรรมกระจั้ดวิรรณ่ (Varni Craft)

หนึ�งในวิิสิาหกิจัชุมชนต�นแบับัท่�ประสิบัควิามสิำาเร็จัจัาก

การพื่ฒันาสิินค�าหตัถกรรมจัากกระจัูดให�ทนัสิมยัผู้่านการ

ออกแบับัผู้ลิิตภััณิฑิแ์ลิะการสิร�างแบัรนด ์จันทำาให�สิินค�า

ภัายใต�แบัรนด ์VARNI CRAFT ได�เข�าไปวิางจัำาหนา่ยในห�าง

สิรรพื่สิินค�าชั�นนำาแลิะสิ่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น ญ่�ปุ่ น 

จ่ัน แลิะฝึรั�งเศสิ 

ปัจัจับุันั นอกจัากจัำาหนา่ยสินิค�าแลิ�วิ ยงัเปิดโฮมสิเตยท่์�เป็น

ทั�งท่�พื่กัแลิะแหลิ่งเร่ยนรู �ให�แก่นกัท่องเท่�ยวิ ม่กิจักรรมให�ทำา

มากมาย เช่น การนั�งเร่อเก็บักระจัูด การเข�าร่วิมเวิิรก์ช็อป

ทดลิองทำาสินิค�าด�วิยตนเอง

โค์วิิด-19 ทำาให้ธุุรกิจัขึ้องวิิสาหกิจัชุมชนต้อง
ขึ้วินขึ้วิายหาช่องทางขึ้ายมากขึ้้�น

ก่อนโควิิด สิัดสิ่วินรายได�จัากการขายในประเทศแลิะการ

สิ่งออกไปต่างประเทศใกลิ�เค่ยงกัน ด�านการสิ่งออก ก่อน

หน�าน่ �เราสิ่งออกไปญ่�ปุ่ น จ่ัน ฝึรั� งเศสิ แต่ตอนน่�ระงับั

หมดเลิย สิ่วินการขายสิินค�าในประเทศ ช่องทางหลิัก ค่อ  

นกัท่องเท่�ยวิต่างชาติ แลิะงานขายสิินค�าในห�างสิรรพื่สิินค�า

ตา่ง ๆ แตช่ว่ิงท่�เกิดโควิิด นกัทอ่งเท่�ยวิก็ไมม่่ ห�างสิรรพื่สินิค�า

ก็ปิด เราเลิยเสิ่ยโอกาสิในการขาย จัึงหันมาขายออนไลิน์

ผู้่านช่องทาง Facebook โดยเอาสิต�อกท่�อยู่ในห�างมาทำา 

โปรโมชั�นให�ลิูกค�า สิิ�งสิ ำาคัญอ่กอย่าง ค่อ ต�องพื่ยายาม

พื่ฒันาสินิค�าให�เหมาะกบััคนไทยมากขึ �น เพื่ราะสิว่ินหนึ�งเรา

ต�องพื่ึ�งคนไทย เม่�อก่อนเราพื่ึ�งแตต่า่งชาติ

พื่อเกิดโควิิดในเด่อนกุมภัาพื่นัธิ์ ์- ม่นาคม ป่ 2563 รายได� 

เท่ากับัศูนยเ์ลิย เพื่ราะเราต�องปิดตามนโยบัายของรฐั์ พื่อ

ปิดนานขึ �นเร่�อย ๆ ชาวิบั�านก็เริ�มไม่ม่เ งิน เราเลิยต�อง

ปรับัโดยการเอาสิินค�ามาขายแลิ�วิแถมหน�ากากผู้�า เพ่ื่�อ 

ทำาให�ชาวิบั�านม่รายได�

ตอนน่�เราไม่ได�รบััผู้ลิกระทบัจัากโควิิดมากนัก เพื่ราะไม่ได�

ม่รายได�จัากช่องทางเด่ยวิ เราไม่ได�เพ่ื่ยงรอให�นกัท่องเท่�ยวิ

เข�ามาซ่ �อ แตเ่ราปรบััตวัิเพ่ื่�อให�สิินค�ากระจัายไปยงัจัดุตา่ง ๆ 

โดยขายของทั�งในห�างสิรรพื่สิินค�า หน�าร �าน ออนไลิน ์แลิะ

งานแสิดงสินิค�า 

ภัาพื่จัาก VARNI CRAFT

วิิสาหกิจัหัตถกรรมกระจัหัตถกรรมกระจัห จั้ดวิรรณ่ (Varni Craft)

หนึ�งในวิินึ�งในวิินึ สิาหกิจัชุมชนจัชุมชนจัช ต�นแบับัท่�ประบับัท่�ประบับัท สิบัควิามสิำาเร็จัจัาก

การพื่ฒันาสิินพื่ฒันาสิินพื่ ค�าหตัถกรรมหตัถกรรมห จัากกระจัูดใจัูดใจั ห�ทนัห�ทนัห�ท สิมยัสิมยัสิม ผู้่านการผู้่านการผู้

ออกแบับัผู้ลิิตภััณิฑิลิิตภััณิฑิลิิตภัั แ์ณิฑิแ์ณิฑิ ลิะการสิร�างแบัรนด ์จันทำาให�สิินค�า

ภัายใต�แบัรนด ์VARNI CRAFT ได ์VARNI CRAFT ได ด�เข�าไปข�าไปข� วิางจัำาหนา่ยในนา่ยในน ห�างห�างห�

สิรรพื่สิินค�าชั�นชั�นชั นำาแลิะสิ่งออกไปสิ่งออกไปสิ ยงัยงัย ต่างประเทศต่างประเทศต เช่นช่นช  ญ่�ปุ่ น 

จ่ัน แลิะฝึรั�งเศฝึรั�งเศฝึรั สิ

ปัปัปจัจับุันั นอกจัจับุันั นอกจัจั จัากจัำาหนา่ยสินินา่ยสินิน ค�าแค�าแค� ลิ�วิ ยงัเยงัเย ิดโฮมปิดโฮมป สิเตยท่์�เ์ ่�เท่์�เท ป็นป็นป

ทั�งทั�งทั ท่�พื่กัแพื่กัแพื่ ลิะแหลิ่งเลิ่งเลิ ร่่งเร่่งเ ยนรู �ใรู �ใรู ห�แก่นกันกัน ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิ ม่กวิ ม่กิวิ ม่กจักรรมให�ทำห�ทำห�ทา

มากมาย เช่นช่นช การนั�งเนั�งเนั ร่�งเร่�งเ อเก็บักระจัูดจัูดจั การเข�าร่วิมเวิิรก์รก์ร ช็อปช็อปช

ทดลิองทำาสินิค�าค�าค� ด�วิยตนเอง

โค์วิิด-19 ทำาให้ธุุรห้ธุุรห กิจัขึ้องวิิสาหกิจัชุมชนจัชุมชนจัช ต้องต้องต
ขึ้วินขึ้วิายหาช่องทางช่องทางช ขึ้ายมากขึ้้�น

ก่อนโควิิดก่อนโควิิดก  สิัด สิัด สิ สิ่วินรายได�จัากการขายในประเทศแลิะการ

สิ่งออกไปสิ่งออกไปสิ ต่างประเทศใกต่างประเทศใกต ลิ�เค่ยงกันกันก  ด�านการสิ่งออกสิ่งออกสิ  ก่อน ก่อน ก

หน�าน่ �เราน่ �เราน่ สิ่งออกไปสิ่งออกไปสิ ญ่�ปุ่ น จ่ัน ฝึรั� งเศ ฝึรั� งเศ ฝึรั สิ แต่ตอนต่ตอนต น่�ระน่ �ระน่ งับั

หมดเลิย สิ่วินการขายสิินค�าในประเทศ ช่องทางห ช่องทางห ช ลิักลิักลิ  ค่อ 

นกันกัน ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิต่างชาวิต่างชาวิต ติ แลิะงานขายสิินค�าในค�าในค� ห�างห�างห� สิรรพื่สิินค�าค�าค�

ตา่ง ๆ แตา่ง ๆ แต ตช่ว่ิงท่�เท่�เท ิดโควิิด กิดโควิิด ก นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิก็ไวิก็ไวิก มม่่ ห�างห�างห� สิรรพื่สินิค�าค�าค�

ก็ ิ ดปิดป เราเลิยเสิ่ยโอกาสิในการขาย จัึง จัึง จั หันมาขายออนไหันมาขายออนไห ลิน์

ผู้่านผู้่านผู้ ช่องทางช่องทางช Facebook โดยเอาสิต�อกท่�อท่�อท ยู่ในห�างมาทำา

โปรโมชั�นใชั�นใชั ห�ลิูกห�ลิูกห�ลิ ค�า สิิ�ง สิิ�ง สิิ สิ ำาคัญาคัญาค อ่กอย่างย่างย  ค่อ ต�องพื่ยายาม

พื่ฒันาสินิพื่ฒันาสินิพื่ ค�าใค�าใค� ห�เหมาะกบััคนไทยมากขึ �น เขึ �น เขึ พื่ราะสิว่ินหนึ�งเรานึ�งเรานึ

ต�องต�องต� พื่ึ�งคนไทย เพื่ึ�งคนไทย เพื่ึ ม่�อม่�อม ก่อนเราก่อนเราก พื่ึ�งแพื่ึ�งแพื่ึ ตต่า่งชาตา่งชาต ติ

พื่อเ ิดโควิิดในเกิดโควิิดในเก ด่อนกุมกุมก ภัาพื่นัพื่นัพื่ ธิ์์ - ม่นาคม ป่ 2563 รายได�

เท่าท่าท กับัศูนบัศูนบัศ ยเ์ยเ์ย ลิย เพื่ราะเราต�องต�องต� ิดตามนโยปิดตามนโยป บัายของรฐั์ พื่อ

ิ ดนานปิดนานป ขึ �นเขึ �นเขึ ร่�อย�นเ ่�อย�นเร่�อยร ๆ ชาวิบั�านก็เก็เก ริ็ เริ็ เ �มไริ�มไริ ม่ม่เ ินเ ินเงินง เราเลิยต�อง

ปรับัโดยการเอาสิินค�ามาขายแลิ�วิแถมหน�ากากผู้�า เพ่ื่�อ

ทำาให�ชาห�ชาห� วิบั�านวิบั�านวิบั� ม่รายได�

ตอนน่�เราไน่ �เราไน่ ม่ไม่ไม ด�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบัจัากโควิิดมากนักนักน เพื่ราะไม่ไม่ไม ด�

ม่รายได�จัากช่องทางเช่องทางเช ด่ยวิ เราไม่ไม่ไม ด�เพ่ื่ยงรอให�นกัห�นกัห�น ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิ

เข�ามาข�ามาข� ซ่ �อซ่ �อซ่ แตเ่ราปตเ่ราปต รบััตวัิเพ่ื่�อให�สิินห�สิินห� ค�ากระค�ากระค� จัายไปยงัยงัย จัดุจัดุจั ตา่งตา่งต ๆ 

โดยขายของทั�งในทั�งในทั ห�างสิรรพื่สิินค�า หน�าร �านร�านร� ออนไลิน์ แลิะ

งานแสิดงสินิค�า ค�า ค�

ภัาพื่จัาก VARNI CRAFT
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เราดึงกลิุ่มลิกูค�ามาเป็นเพ่ื่�อน ให�ลิกูค�ากดถูกใจัเพื่จั พื่อได�

อ่เมลิลิกูค�าก็เอามาเก็บัเป็นฐ์านข�อมลูิ พื่อช่วิงเทศกาลิ เรา

ก็สิง่อ่เมลิรูปภัาพื่ชมุชน สินิค�าแบับัใหม ่ ๆ ไปถงึลิกูค�า แลิะ

เคลิ่�อนไหวิใน Facebook ตลิอด เราต�องมองลิูกค�าเป็น

มิตร เวิลิาม่ปัญหาอะไร เช่น ช่วิงโควิิด เราก็ทำาหน�ากากสิ่ง

ให�เขาเป็นนำ�าใจั เขาก็จัะจัำาเราได� พื่อเขาต�องการหตัถกรรม

จักัสิานกระจัดูก็จัะนกึถงึเราเป็นเจั�าแรก

เพื่ิ่มม้ลค์่าขึ้องสินค์้าด้วิยการออกแบับั 

และการบัอกเล่าเรื�องราวิสินค์้า

ผู้มเริ�มจัากการชว่ิยคณุิแมท่ำาเร่�องการออกแบับัสินิค�า เพื่ราะ

มองวิ่าเสิ่�อกระจัูดท่�คุณิแม่ทำาอยู่ราคาถูกมาก ประมาณิ 

ผู่้นลิะร�อยกวิ่าบัาท แต่ต�องใช�เวิลิาทำาทั�งวิัน งานสิาน

เสิ่�อกระจัูดเป็นอาช่พื่ท่�คนไม่ทำากันแลิ�วิ ผู้มเร่ยนด�าน 

การออกแบับัมา เลิยคิดวิ่าน่าจัะประยุกตอ์ะไรได�มากกวิ่า

ของท่�ท ำาอยู่ เราจัึงเริ�มจัากการพื่ฒันาสิินค�าแลิ�วิไปออกงาน 

จัากนั�นก็ม่ลิกูค�าสินใจั

ตอนแรกเราศึกษาควิามต�องการของผูู้�บัริโภัคก่อน เรา

ไม่ใช่สิายศิลิปะท่�อยากทำางานเพ่ื่�อสินองควิามต�องการของ 

ตัวิเองอย่างเด่ยวิ แต่ต�องทำางานเพ่ื่�อให�ขายของได� เรา

ต�องทำาตามใจัลิกูค�า ทำาสิินค�าให�เหมาะกับัตลิาดมากท่�สิดุ  

สิ่วินหนึ�งลิูกค�าเป็นคนแนะนำา แลิ�วิเราเอาคำาแนะนำาของ

ลิกูค�ามาประยกุตพ์ื่ฒันาสินิค�า

จัุดเด่นของสิินค�าเรา ค่อ การออกแบับัท่�ไม่ซ ำ�ากับัท่�อ่�นแลิะ

เข�ากับัยุคสิมัย การปรบััเปลิ่�ยนจัากเส่ิ�อกระจัูดธิ์รรมดามา

เป็นสิินค�าประเภัทอ่�นท่�น่าสินใจัมากขึ �น เช่น โต�ะ เก�าอ่ � 

โคมไฟู แลิะการบัอกเลิา่เร่�องราวิของแบัรนด ์ (brand story) 

เพ่ื่�อให�คนรู �ควิามเป็นมาของแบัรนดแ์ลิะเข�าถึงแบัรนดส์ิินค�า 

ตอนน่�รายได�ของเราสิ่วินใหญ่มาจัากการผู้ลิิตตามคำาสิั�งซ่ �อ

ของลิกูค�า (OEM) คดิเป็น 70% แลิะอ่ก 30% เป็นการขาย

ภัายใต�แบัรนด ์VARNI CRAFT

ทำาวิิสาหกิจัชุมชนเพื่่�อสร้างรายได้ 

ให้ค์นในชุมชนอย้่ได้

วิิสิาหกิจัชมุชนของเราพื่ฒันามาจัากกลิุ่มแม่บั�าน ตอนแรก

ม่คนแค่ 10 คน พื่อผู้มเข�ามาช่วิยออกแบับัสิินค�า คนทำาก็

เริ�มเพิื่�มขึ �น จันตอนน่�ม่ประมาณิ 70 คน แลิะม่คนท่�อยู่ใน 

เครอ่ขา่ยอ่กประมาณิ 200 คน

ก่อนท่�จัะเปลิ่�ยนมาเน�นการออกแบับัสิินค�า ชาวิบั�านม่ 

รายได�อยู่ประมาณิ 4-5 พื่ันบัาทต่อคนต่อเด่อน ตอนน่� 

โดยเฉิลิ่� ยประมาณิ 1-2.5  หม่�นบัาทต่อคนต่อ เ ด่อน 

เราทำางานเพ่ื่�อสิร�างรายได�ให�คนในชมุชนอยูไ่ด�

เราพื่ยายามให�ควิามรู �ชาวิบั�านในการกำาหนดราคาสิินค�า

ให�ม่กำาไร เพื่ราะบัางท่ชาวิบั�านก็ไม่คิดวิ่าระยะเวิลิาท่�ตวัิเอง

ต�องเสิ่ยไปกับัการเก็บัแลิะสิานกระจัูดเป็นต�นทุนแรงงาน  

ถ�าเขาทำางาน 1 วิัน ต�องได�เงินเป็นค่าแรงอย่างน�อย 300 

บัาท แตเ่ขากลิบััขายชิ �นลิะ 100 บัาท ทั�งท่�ท ำางานตั�ง 2-3 วินั 

เราไม่ให�ชาวิบั�านกลิุ่มเราคิดแบับันั�น เราให�เขาบัวิกต�นทุน

แรงงานด�วิย เชน่ ถ�าเขาทำางาน 3 วินับัวิกราคาไปวินัลิะ 300 

บัาท เท่ากับัต�องขาย 900 บัาท ซึ�งถ�าเขาไม่บัวิกค่าแรงจัะ

เหม่อนทำางานเปลิา่ ไมม่่รายได�

แรงงานในวิิสิาหกิจัชุมชนสิ่วินใหญ่ม่อายุเยอะ แต่ม่คน 

รุ่นใหม่เพิื่�มมากขึ �น ม่คนอายุ 20-30 ป่อยู่ประมาณิ 30 คน 

เรา ึงกดึงกด ลิุ่มลิกูลิกูลิ ค�ามาเค�ามาเค� ป็นเพ่ื่�อนป็นเพ่ื่�อนป ให�ลิกูห�ลิกูห�ลิ ค�ากดค�ากดค� ถูกใถูกใถ จัเพื่จั พื่อได�

อ่เมลิลิกูลิลิกูลิลิ ค�าค�าค� ก็เอามาเก็เอามาเก ก็บัเป็นป็นป ฐ์านข�อข�อข� มลูิ พื่อช่วิงเทศกาลิ เรา

ก็สิง่สิง่สิ อ่เมลิรูปลิรูปลิร ภัาพื่ชมุชน สินิพื่ชมุชน สินิพื่ช ค�าแค�าแค� บับัใหม ่ ๆ ไปม ่ ๆ ไปม ถงึถงึถ ลิกูลิกูลิ ค�า แค�า แค� ลิะ

เค ่�อนไหลิ่�อนไหลิ วิใน Facebook ตลิอด เราต�องมองลิูกลิูกลิ ค�าเป็นป็นป

มิตรมิตรม เวิลิาม่ปัญหาอะไรม่ปัญหาอะไรม่ป เช่นช่นช  ช่วิงโควิิด เราก็ทำาหน�ากากสิ่งสิ่งสิ

ให�เขาเป็นป็นป นำ�าใจั เขาก็จัะจัำาเราได� พื่อเขาต�องการต�องการต� หตัถกรรมหตัถกรรมห

จักัสิานกระจัดูจัดูจั ก็จัะนกึนกึน งึเราเถงึเราเถ ป็นเป็นเป จั�าแรกจั�าแรกจั�

เพื่ิ่มมล้ค์่าค์่าค์ ขึ้องสินสินส ค์้าค์้าค์ ด้วิยการออกแบับั

และการบัอกเล่าเล่าเล รื�องรารื�องรารื วิสินวิสินวิส ค์้าค์้าค์

ผู้มเริมเริมเ �มริ�มริ จัากการชว่ิยคณุิแมท่ำาเ ่�องการออกแเ ่�องการออกแเร่�องการออกแร บับัสินิค�า เค�า เค� พื่ราะ

มองวิ่าเวิ่าเวิ ่�อกระสิ่�อกระสิ จัูดจัูดจั ท่�คุณิแม่ทำาอยู่ราคาถูกมากถูกมากถ ประมาณิ

ผู่้นลิะร�อยกวิ่าวิ่าวิ บัาท แต่ต�องใช�เวิลิาทำาทั�งาทั�งาทั วิันวิันวิ งานสิาน

เ ่�อกระสิ่�อกระสิ จัูดเจัูดเจั ป็นอาป็นอาป ช่พื่ท่�คนไช่พื่ท่�คนไช่พื่ท ม่ทำากันแากันแาก ลิ�วิ ผู้มเร่มเร่มเ ยนด�าน

การออกแบับัมา เลิย ิดคิดค วิ่าวิ่าวิ น่าน่าน จัะประยุกยุกย ตอ์ะไรไตอ์ะไรไต ด�มากกวิ่าวิ่าวิ

ของท่�ท ำาอยู่ เรา ึงเจัึงเจั ริึงเริึงเ �มริ�มริ จัากการพื่ฒันาสิินพื่ฒันาสิินพื่ ค�าแค�าแค� ลิ�วิไปออกงาน 

จัากนั�นนั�นนั ก็ม่ลิกูม่ลิกูม่ลิ ค�าค�าค� สินใจั

ตอนแรกเรา ึกษาคศึกษาคศ วิามต�องการของผูู้�บัริโบัริโบัร ภัคก่อนก่อนก เรา

ไม่ใม่ใม ช่สิายศิลิปะท่�อยากท่�อยากท ทำางานเพ่ื่�อสินองควิามต�องการของต�องการของต�

ตัวิเองอย่างเย่างเย ด่ยวิ แต่ต�องทำางานเพ่ื่�อให�ขายของได� เรา

ต�องต�องต� ทำาตามใจัลิกูจัลิกูจัลิ ค�า ทำาสิินค�าให�เหมาะกับัตลิาดมากท่�สิดุ สิดุ สิ

สิ่วินหนึ�งนึ�งนึ ลิูกลิูกลิ ค�าเป็นคนแนะป็นคนแนะป นำา แลิ�วิเราเอาคำาแนะนำาของ

ลิกูลิกูลิ ค�ามาประค�ามาประค� ยกุยกุย ตพ์ื่ฒันาสินิพื่ฒันาสินิพื่ ค�าค�าค�

จัุดเจัุดเจั ด่นของสิินด่นของสิินด ค�าเรา ค่อ การออกแบับัท่�ไบับัท่�ไบับัท ม่ซ ำ�ากับัท่� ่�นแอ่�นแอ ลิะ

เข�ากับัยุคบัยุคบัย สิมัยสิมัยสิม การปรบััเป ่�ยนลิ่�ยนลิ จัากเ ่�อกระส่ิ�อกระสิ จัูดจัูดจั ธิ์รรมดามา

เป็นสิินป็นสิินป ค�าประเภัท ่�นอ่�นอ ท่�น่าน่าน สินใจัมากขึ �นขึ �นขึ เช่นช่นช โต�ะ เก�าอ่ �

โคมไฟู แลิะการบัอกเลิา่เลิา่เลิ ่�องราา่เ ่�องราา่เร่�องราร วิของแบัรนด ์ (brand story) ด ์ (brand story) ด

เพ่ื่�อให�คนรู �ครู �ครู วิามเป็นมาของแป็นมาของแป บัรนดแ์ดแ์ด ลิะเข�าข�าข� ึงแถึงแถ บัรนดส์ิินดส์ิินด ค�า ค�า ค�

ตอนน่�รายไน่ �รายไน่ ด�ของเราด�ของเราด� สิ่วินใหญ่มาญ่มาญ จัากการผู้ลิิตตามคำาสิั�งาสิั�งาสิั ซ่ �อซ่ �อซ่

ของลิกูลิกูลิ ค�า (OEM) ค�า (OEM) ค� ดิเคดิเค ป็น 70% แป็น 70% แป ลิะอ่ก 30% เป็นการขายป็นการขายป

ภัายใต�แบัรนด ์VARNI CRAFTด ์VARNI CRAFTด

ทำาวิิสาหกิจัชุมชนเพื่่�อสจัชุมชนเพื่่�อสจัช ร้างรายไร้างรายไร ด้

ให้ค์นในชุมชนอชุมชนอช ย้่ได้

วิิสิาหกิจัชมุชนของเราจัชมุชนของเราจัช พื่ฒันามาพื่ฒันามาพื่ จัากกลิุ่มแม่บั�านบั�านบั� ตอนแรก

ม่คนแค่ 10 คน พื่อผู้มเข�ามาช่วิยออกแบับัสิินค�า คนทำาก็

เริเริเ �มเริ�มเริ พิื่�มพิื่�มพิื่ ขึ �นขึ �นขึ  จันตอนน่�ม่ประมาณิ 70 คน แลิะม่คนท่�อท่�อท ยู่ใน

เคร่เคร่เค อขา่ยขา่ยข อ่กประมาณิ 200 คน

ก่อนก่อนก ท่�จัะเป ่�ยนมาเลิ่�ยนมาเลิ น�นการออกแบับัสิินค�า ชาวิบั�านม่

รายได�อยู่ประมาณิ 4-5 พื่ัน พื่ัน พื่ บัาทต่อคนต่อคนต ต่อเต่อเต ด่อน ตอนน่�

โดยเฉิล่ิ�ยประมาฉิล่ิ�ยประมาฉิลิ ณิ 1-2.5 หม่�นม่� นม บัาทต่อคนต่อคนต ต่อ เต่อ เต ด่อน

เราทำางานเพ่ื่�อสิร�างรายไสิร�างรายไสิร� ด�ใด�ใด� ห�คนในชมุชนอชมุชนอช ยูไ่ด�

เราพื่ยายามให�ควิามรู �ชารู �ชารู วิบั�านในการกำาหนดราคาสิินค�า

ให�ม่กำห�ม่กำห�ม่กาไร เพื่ราะบัางท่ชาวิบั�านวิบั�านวิบั� ก็ไก็ไก ม่ ิดคิดค วิ่าระยะเวิ่าระยะเวิ วิลิาท่�ตวัิเอง

ต�องเสิ่ยไปกับัการเก็บัแลิะสิานกระจัูดเจัูดเจั ป็นป็นป ต�นต�นต� ทุนแรงงาน ทุนแรงงาน ท

ถ�าเขาทำางาน 1 วิัน วิัน วิ  ต�องได�เ ินเเ ินเเงินเง ป็นป็นป ค่าแรงอค่าแรงอค ย่างย่างย น�อย 300 

บัาท แตเ่ขากตเ่ขากต ลิบััขายชิ �นชิ �นชิ ลิะ 100 บัาท ทั�งทั�งทั ท่�ท ำางานตั�ง 2-3 ตั�ง 2-3 ตั วินั วินั วิ

เราไม่ใม่ใม ห�ชาห�ชาห� วิบั�านกลิุ่มเรา ิดแคิดแค บับันั�นบับันั�นบับันั เราให�เขาบัวิกต�นต�นต� ทุนทุนท

แรงงานด�วิย เชน่ ชน่ ช ถ�าเขาถ�าเขาถ� ทำางาน 3 วินัวินัวิ บัวิกราคาไปวินัวินัวิ ลิะ 300 

บัาท เท่าท่าท กับัต�ับัต�ั องขายบัต�องขายบัต� 900 บัาท ซึ�ง ซึ�ง ซึ ถ�าเขาไม่บัวิกค่าแรงค่าแรงค จัะ

เหม่อนทำางานเปลิา่ ไลิา่ ไลิ มม่่รายได�

แรงงานในวิิสิาหกิจัชุมชนจัชุมชนจัช สิ่วินใหญ่ม่อายุเยอะยุเยอะย แต่ม่คน

รุ่นใหม่เม่เม พิื่�มมากพิื่�มมากพิื่ ขึ �นขึ �นขึ  ม่คนอายุ 20-30 ป่อยู่ประมาณิ 30 คน 

64สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



“ ท่�ฟิิลิปปินส์ เขึ้าให้นักออกแบับัจับัใหม่ 
มาทำางานประกบักับัวิิสาหกิจัชุมชนท่�กลุ่มชาวิบั้านเลย 

เขึ้าทำาต้นแบับักับัชาวิบั้าน หาตลาดกับัชาวิบั้าน  
ได้ออกงานร่วิมกัน อย้่กินด้วิยกัน โดยท่�ภาค์รัฐ 

ม่เงินเด้อนให้นักออกแบับั ”

เม่�อก่อนคนรุน่ใหมน่�อย เพื่ราะไมม่่ตลิาดรองรบััการจัำาหนา่ย

สิินค�า พื่อเราม่องคก์รท่�เข�มแข็ง ม่ตลิาดรองรับั ม่รายได�

มั�นคงขึ �น คนรุ่นใหม่ก็เข�ามาทำางานมากขึ �น เพื่ราะรายได�ท่�

น่�มากกวิ่าโรงงาน ไม่ต�องเสิ่ยค่าเช่าบั�าน ไม่ต�องเสิ่ยค่า

อาหาร เพื่ราะกินอยูก่บััครอบัครวัิ คา่ครองช่พื่ถกูกวิา่โรงงาน

ท่�กรุงเทพื่ฯ

พื่อสิินค�าหัตถกรรมวิรรณ่ิกระจัูดเริ�มม่ช่�อเสิ่ยง วิิสิาหกิจั

ชุมชนหัตถกรรมวิรรณ่ิกระจัูดกลิายเป็นแหลิ่งท่องเท่�ยวิ 

จัากนั�นเราก็ต่อยอดเป็นธิ์ุรกิจัโฮมสิเตยใ์ห�นกัท่องเท่�ยวิเข�า

มาพื่กั ซึ�งสิง่ผู้ลิด่ตอ่ธิ์ุรกิจัอ่�น ๆ ท่�เช่�อมโยงกนัในท�องถิ�น เช่น 

ร �านอาหาร ทา่เรอ่ แลิะเรอ่นำาเท่�ยวิ

ค์วิามร้้เรื�องการตลาดและการปฏิิบััติจัริง 
เป็นสิ�งท่�ค์วิรเสริมในหลักส้ตร

หลิักสิูตรควิรเสิริมเร่�องของการตลิาด ควิามต�องการของ 

ผูู้�บัริโภัค เพื่ราะนกัออกแบับัท่�จับัไปเขาต�องทำางานเพ่ื่�อขาย

ให�ลิกูค�า ไม่ได�ขายให�ตวัิเอง เราไม่ได�เป็นศิลิปินท่�ต�องสิร�าง 

ผู้ลิงานชิ �นเอก (masterpiece) แต่เราต�องทำางานผู้ลิิตภัณัิฑิ ์

(product) เพ่ื่�อจัำาหนา่ย

นอกจัากน่� หลิกัสิูตรควิรเน�นการปฏิิบัตัิ ค่อ ให�สิามารถทำา

สิินค�าแลิะขายจัริงได�ด�วิย เหม่อนทำาวิิทยานิพื่นธิ์ก็์ทำาคู่กับั

ชุมชนเพ่ื่�อให�ผู้ลิิตภััณิฑิข์ายได�จัริง ไม่ใช่ท ำารายงาน เข่ยน

วิิจัยัเสิรจ็ัแลิ�วิจับั

โค์รงการช่วิยเหล้อจัากภาค์รัฐ 

ยังไม่ตอบัโจัทย์วิิสาหกิจัชุมชน

โครงการของภัาครัฐ์  เช่น  โครงการออกแบับัท่� เ ชิญ 

นกัออกแบับัมาพื่ฒันาสิินค�า ซึ�งสิดุท�ายจับัแค่ได�ตวัิต�นแบับั

มาหนึ�งชิ �นเพ่ื่�อเอาไปแสิดงงานโชวิ ์แตเ่อาไปขายตอ่ไมไ่ด� ใน

บัริบัทของนักออกแบับั ค่อ ออกแบับัสิวิย แต่ไม่ตอบัโจัทย์

ด�านการตลิาด ดงันั�น เราต�องการให�ช่วิยออกแบับัแลิ�วิขาย

ได�ด�วิย

ควิามช่วิยเหลิ่อของภัาครฐั์ทำาไม่ครบัวิงจัร เหม่อนพื่ัฒนา

เสิร็จัแลิ�วิก็ไปออกงานแสิดงสิินค�าท่�กรุงเทพื่ฯ หนึ�งครั�ง

เท่านั�น แต่ถามวิ่าได�ตลิาดต่อไหม บัางคนถ�าไปสิานต่อ

ก็ได�ตลิาด แต่ถ�าบัางคนไม่ทำาอะไรก็ได�แค่นั�น ผู้มไปดูงาน 

ท่�ฟิูลิิปปินสิ ์เขาให�นกัออกแบับัจับัใหม่มาทำางานประกบักบัั

วิิสิาหกิจัชุมชนท่�กลิุ่มชาวิบั�านเลิย จัะได�เข�าใจัตั�งแต่แรก  

เม่�อม่�อม ก่อนคนก่อนคนก รุน่ใหมน่�อย เน�อย เน� พื่ราะไมม่่ตลิาดรองรบััการจัำาหนา่ยนา่ยน

สิินค�า พื่อเราม่องคก์รคก์รค ท่�เท่�เท ข�มแข็งข็งข  ม่ตลิาดรองรับั ม่ับั ม่ั รายได�

มั�นคงมั�นคงมั ขึ �นขึ �นขึ คนรุ่นใหม่ก็เก็เก ข�ามาทำางานมากขึ �นขึ �นขึ เพื่ราะรายได�ท่�ด�ท่�ด�ท

น่�มากกน่�มากกน วิ่าโรงงานวิ่าโรงงานวิ ไม่ต�องเสิ่ยค่าเค่าเค ช่าช่าช บั�าน ไม่ต�องเสิ่ยค่าค่าค

อาหาร เพื่ราะ ินอกินอก ยูก่ัยูก่ัยูก่บัครอบัครวัิ คา่ครองวิ คา่ครองวิ ค ช่พื่ถกูกช่พื่ถกูกช่พื่ถ วิา่โรงงานวิา่โรงงานวิ

ท่�กท่�กท รุงเทรุงเทร พื่ฯ

พื่อสิินค�าหัตถกรรมหัตถกรรมห วิรรณ่ิกระจัูดเจัูดเจั ริูดเริูดเ �มริ�มริ ม่ช่�อเม่ช่�อเม่ช สิ่ยง วิิสิาหกิจั

ชุมชนชุมชนช หัตถกรรมหัตถกรรมห วิรรณ่ิกระจัูดกจัูดกจั ลิายเป็นแหป็นแหป ลิ่งลิ่งลิ ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิ

จัากนั�นเรานั�นเรานั ก็ต่อยอดเต่อยอดเต ป็นป็นป ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัโฮมสิเตยใ์ยใ์ย ห�นกัห�นกัห�น ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิเข�า

มาพื่กัพื่กัพื่  ซึ�ง ซึ�ง ซึ สิง่สิง่สิ ผู้ลิด่ตอ่ผู้ลิด่ตอ่ผู้ลิด่ต ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัอ่�นจัอ่�นจัอ ๆ ท่�เ ท่�เ ท ่�อมโยงช่�อมโยงช กนัในกนัในก ท�องท�องท� ถิ�นถิ�นถิ เช่น ช่น ช

นอกจัากน่� หลิกัลิกัลิ สิูตรคสิูตรคสิ วิรเน�นการปฏิิบััน�นการปฏิิบััน� ตนการปฏิิบัตันการปฏิิบัั ินการปฏิิบัั ินการปฏิิบัั  ค่อ ให�สิามารถทำา

สิินค�าแลิะขายจัริงไจัริงไจัร ด�ด�วิย เหม่อนทำาวิิทยานิพื่นธิ์ก็์ทำาคู่กัาคู่กัาคู่กบั

ชุมชนเพ่ื่�อใชุมชนเพ่ื่�อใช ห�ผู้ลิิตภััณิฑิลิิตภััณิฑิลิิตภัั ข์ายไณิฑิข์ายไณิฑิ ด�จัริงด�จัริงด�จัร ไม่ใม่ใม ช่ทำารายงาน เข่ยน

วิิจัยัเสิรจ็ัแลิ�วิจับั

โค์รงการช่วิชวิช ยเหล้อจัากภาค์รัฐค์รัฐค์ร

ยังไยังไย ม่ตอม่ตอม บัโจัโจัโ ทย์วิิสาหย์วิิสาหย กิจัชุมชนจัชุมชนจัช

โครงการของภัาครัฐ์  เช่นช่นช โครงการออกแบับัท่� เบับัท่� เบับัท ิญชิญช

นกัออกแนกัออกแน บับัมาพื่ฒันาสิินพื่ฒันาสิินพื่ ค�าค�าค�  ซึ�ง ซึ�ง ซึ สิดุสิดุสิ ท�ายท�ายท� จับัแค่ไค่ไค ด�ตัด�ตัด�ตวิต�วัิต�ั นแวิต�นแวิต� บับั
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เขาทำาต�นแบับักับัชาวิบั�าน หาตลิาดกับัชาวิบั�าน ได�

ออกงานร่วิมกัน อยู่กินด�วิยกัน โดยท่�ภัาครัฐ์ม่เงินเด่อน

ให�นักออกแบับั สิิ�งสิ ำาคัญค่อ เขาอยู่ได�นาน เขาออกแบับั

ได� พื่อสิินค�าขายในตลิาดได� นักออกแบับัก็ได�ด�วิย แลิะได� 

เงินเด่อนด�วิย แลิ�วิอ่กอย่างค่อ ช่วิยให�ชุมชนพื่ัฒนาขึ �น 

แต่ในประเทศไทย ชุมชนท่�ไม่ม่นักออกแบับัจัะไปต่อไม่ได� 

แลิะท่�ไม่ม่นกัการตลิาดจัะอยู่แบับัเดิม แต่หากม่คนรุน่ใหม่

เข�ามาในชมุชนแลิ�วิชว่ิยผู้ลิกัดนั จัะทำาให�ชมุชนก�าวิตอ่ไปได�

สิ่วินใหญ่ท่�ม่ปัญหาเป็นเร่�องของการตลิาด ถ�าไม่ม่ตลิาด

ชุมชนก็ทำางานไม่ได� ถ�าภัาครัฐ์จัะสิ่งเสิริมจัริง อยากให� 

สิง่เสิรมิด�านการตลิาดมากกวิา่

โครงการของกรมพื่ัฒนาชุมชน (พื่ช.) หร่อมหาวิิทยาลิัย

ท่�จั�างนิสิิตจับัใหม่ให�ไปอยู่กับัชุมชน เอาเข�าจัริงไม่ค่อย 

ตอบัโจัทย์เท่าไหร่ จับัไม่ตรงสิายงานบั�าง ไปอยู่ระยะ

สิั�นบั�าง บัางท่แค่ 1-3 เด่อน บัางท่สิัปดาหห์นึ�งมาคุยกับั 

ชาวิบั�านครั�งเด่ยวิ ถ่อวิ่าการเข�าถึงน�อยไป แต่ถ�าจั�างจัริงจังั 

เซ็นสิัญญาเป็นป่ไปเลิย ให�เงินเด่อนบัวิกค่าคอมมิชชั�น  

ค่าพื่ฒันาสิินค�า ค่าขายของ มนัจัะด่ขึ �น เพื่ราะถ�าเขาคิดวิ่า

ได�เงินเด่อนแค่ 9 พื่ันบัาท เขาก็จัะทำางานให�จับั ๆ ไปตาม

สิญัญา แต่ถ�าเขาม่ค่าคอมมิชชั�นอ่กสิกั 1 หม่�นบัาท เขาจัะ

ตั�งใจัพื่ฒันาสิินค�าแลิะขายของเพ่ื่�อให�ได�เงินเยอะขึ �น ชมุชน

ก็จัะม่รายได�เพิื่�มขึ �น

ถ�าภัาครัฐ์ช่วิยออกค่าจั�างนักออกแบับั 1 ป่ แลิะให�ค่า

คอมมิชชั�นด�วิย ชว่ิยหาตลิาด เชน่ ออกงานแสิดงสินิค�า แลิะ

หาพ่ื่ �นท่�ในโซเช่ยลิม่เด่ย ก็จัะช่วิยเหลิ่อชาวิบั�านให�ได�ขาย

ของแลิะพื่ัฒนาสิินค�า สิ่วินนักออกแบับัก็ม่รายได�ด�วิย พื่อ

ครบั 1 ป่ เขาก็จัะไม่ไปทำางานท่�อ่�นแลิะอยู่ในชมุชนต่อ แลิ�วิ 

กลิายเป็นแกนหลิกัในการพื่ฒันาสิินค�าแลิะนำาเงินเข�าชมุชน 

วิิสาหกิจัชุมชนต้องม่นักออกแบับั+นักการตลาด

เราต�องสิร�างนักออกแบับัพื่ร�อมนักการตลิาด ซึ�งจัะเป็น 

คนเด่ยวิกนัหรอ่แยกกนัก็ได� ต�องเข่ยนแผู้นธิ์รุกิจัแลิะคำานวิณิ

รายจั่ายของวิิสิาหกิจัชุมชน คำานวิณิเงินเด่อนหร่อค่าจั�าง 

รายชิ �นของทุกคน รวิมทั�งจัำานวินสิินค�าท่�ชาวิบั�านผู้ลิิต 

ต�นทนุการผู้ลิติแลิะกำาไร

สิ่วินการตลิาด เราต�องขายของให�ได�ตามท่�ประมาณิการ

ไวิ� ถ�าครึ�งเด่อนแรกขายได�ไม่ถึงครึ�ง ครึ�งเด่อนหลิงัต�องทำา

โปรโมชั�นเพ่ื่�อระบัายสิินค�าออกตามเป�าท่�วิางไวิ� พื่อถึงปลิาย

เด่อน เราก็ได�ยอดท่�ต�องการ แลิะม่เงินมาจั่ายให�ชาวิบั�าน 

รวิมทั�งม่เงินไปหมนุในเด่อนถดัไป

เขาทำาต�นแบับักับัชาวิบั�าน หาตลิาดกับัชาวิบั�าน ได�

ออกงานร่วิมกันกันก อยู่กินยู่กินยู่ก ด�วิยกันกันก โดยท่�ภัาครัฐ์ม่ัฐ์ม่ั เ ินเเ ินเเงินเง ด่อน

ให�นักออกแห�นักออกแห�น บับั สิิ�งบับั สิิ�งบับั สิิ สิ ำาคัญาคัญาค ค่อ เขาอยู่ได�นาน เขาออกแบับั

ได� พื่อสิินค�าขายในตลิาดได� นักออกแด� นักออกแด� น บับัก็ไบับัก็ไบับัก ด�ด�วิย แลิะได�

เ ินเเ ินเเงินเง ด่อนด�วิย แลิ�วิอ่กอย่างย่างย ค่อ ช่วิยให�ชุมชนห�ชุมชนห�ช พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ ขึ �นขึ �นขึ

แต่ในประเทศไทยต่ในประเทศไทยต  ชุมชน ชุมชน ช ท่�ไท่�ไท ม่ม่นักออกแม่นักออกแม่น บับัจัะไปต่อไต่อไต ม่ไม่ไม ด�

แลิะท่�ไท่�ไท ม่ม่นกัการตม่นกัการตม่น ลิาดจัะอยู่แบับัเ ิมดิมด แต่หากต่หากต ม่คนรุน่ใหม่

เข�ามาในข�ามาในข� ชมุชนแชมุชนแช ลิ�วิชลิ�วิช่ลิ�วิชวิยผู้ลิกัผู้ลิกัผู้ลิ ดนั ดนั ด จัะทำาให�ชมุชนห�ชมุชนห�ช ก�าก�าก� วิตอ่ไปไวิตอ่ไปไวิต ด�

สิ่วินใหญ่ท่�ม่ปัญหาเม่ปัญหาเม่ป ป็นเป็นเป ่�องของการต็นเ ่�องของการต็นเร่�องของการตร ลิาด ถ�าไม่ม่ตลิาด

ชุมชนชุมชนช ก็ทำางานไม่ไม่ไม ด� ถ�าภัาครัฐ์จัะสิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร จัริงจัริงจัร อยากให�
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จัินตนาการโลกใบัใหม่บันงานศิลปะ
ด้วิยอุดมการณ์และอิสระทางค์วิามค์ิด

กับั “ทวิี รัชน่กร”

11
จัินตนาการโลกใจัินตนาการโลกใจั บัใหม่บันงานศิลปะศิลปะศ

ด้วิยอุดมการอุดมการอ ณ์และณ์และณ อิสระทางอิสระทางอ ค์วิามค์ิดค์ิดค์
กับั “ทวิี วิี วิ รัชรัชร น่กร”
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“ในสิงัคมแหง่ควิามหวิาดกลิวัิ (2520)”
ภัาพื่จัาก สิารสินเทศท�องถิ�นนครราชสิ่มา มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่สิรุนาร่

ทว่ิ รัชน่กร จับัการศึกษาระดับัปริญญาตร่ ศิลิปบััณิฑิิต 

คณิะจิัตรกรรม ประติมากรรมแลิะภัาพื่พิื่มพื่ ์มหาวิิทยาลิยั

ศิลิปากร แลิะระดบััปรญิญาโท ศิลิปมหาบัณัิฑิิต (จิัตรกรรม) 

มหาวิิทยาลิยัศิลิปากร

หลิังจับัการศึกษา ทว่ิ รัชน่กร ใช�ช่วิิตเป็นอาจัารย์สิอน

ท่�แผู้นกศิลิปกรรม วิิทยาลิัยเทคโนโลิย่แลิะอาช่วิศึกษา 

วิิทยาเขตเทคนิคภัาคตะวิันออกเฉ่ิยงเหน่อ นครราชสิ่มา 

(ปัจัจับุันัค่อ มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่ราชมงคลิอ่สิาน) แลิะม่

บัทบัาทสิำาคญัในการออกแบับัเคร่�องปั�นดินเผู้าด่านเกว่ิยน

ให�ม่ฟัูงกช์ั�นสิมยัใหม ่เชน่ กระถาง นกฮกู แลิะแจักนั ซึ�งได�รบัั

ควิามนิยมอยา่งสิงู

 

ด�านผู้ลิงานจิัตรกรรม อาจัารย์ทว่ิ รัชน่กร สิร�างสิรรค ์

ผู้ลิงานศิลิปะจัากแรงบัันดาลิใจัท่� เกิดขึ �นทั�งภัายใน ซึ�ง 

หมายถึง ควิามรู �สิึกหร่อควิามงามท่�ท ำาให�อยากเข่ยนออก

มา แลิะภัายนอก เชน่ เศรษฐ์กิจั สิงัคม การเม่อง หรอ่บัางท่

จัากควิามฝัึน จิันตนาการท่�อยากจัะสิร�างโลิกใบัใหม่ขึ �นมา 

ตวัิอยา่งภัาพื่เชน่ “ต�นไม� (2503)” “ในสิงัคมแหง่ควิามหวิาด

กลิวัิ (2520)” “IMF (2540)” “ยายไฮ (2547)” แลิะ “เปิดอก 

(2561)”

ทวิี รัชน่กร
ศึิลป็ินิแห่งช่าติ  
สาขาทำ้ศึนิศึิลป็์ (จัิตรกรรม)  
ป็ี พั.ศึ. 2548
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ทวิี รัชน่กร กับัค์วิามรักในศิลปะ

สิงัคมสิมยัก่อน ยคุท่�ผู้มจับัเม่�อป่ 2503 การเข่ยนรูปเปลิ่อย

ยงัถกูหนงัสิ่อพิื่มพื่โ์จัมต่วิา่ ลิามก ไมเ่ป็นไทย คนยงัไมเ่ข�าใจั

ศิลิปะเลิย การดำารงช่พื่ของศิลิปินยากมาก ม่ทางเด่ยวิค่อ

หน่ไปต่างประเทศหมด ท่น่ �ผู้มเกิดม่คนรกัแลิ�วิหน่ไม่ได� ก็

เลิยต�องมาเป็นอาจัารยส์ิอนอยู่ท่�วิิทยาลิัยเทคโนโลิย่แลิะ

อาช่วิศึกษา วิิทยาเขตเทคนิคภัาคตะวิันออกเฉ่ิยงเหน่อ 

นครราชสิ่มา (ปัจัจับุันัค่อ มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิย่ราชมงคลิ

อ่สิาน) เพื่ราะวิา่ต�องม่อาช่พื่รองรบัั แตเ่สิ่ยใจัมากสิำาหรบััคน

ท่�รกัศิลิปะท่�ไมไ่ด�ท ำาสิิ�งท่�ตวัิเองรกั

จัริง ๆ เราไม่อยากทำาอะไรเลิย อยากทำางานเข่ยนศิลิปะ

อย่างเด่ยวิ แต่เม่องไทยไม่ได�ม่ไวิ�วิ่า เรารกัอะไร เราได�ทำา

สิิ�งนั�น แต่เราทำาเพ่ื่�ออาช่พื่ เรายงัอยู่ในจัดุท่�เศรษฐ์กิจัสิงัคม

ไม่เจัริญพื่อท่�จัะทำาให�ประชาชนลิ่มเร่�องปากท�อง ได�ทำาใน 

สิิ�งท่�ตวัิเองรกั ได�ท ำางานท่�ม่ควิามสิขุ ไม่ได�ท ำาเพ่ื่�อเงิน รฐั์ต�อง

ให�คนม่กินม่ใช�ก่อน เม่�อท�องอิ�มแลิ�วิจังึจัะเสิพื่ศิลิปะ

พืู่ดตรง ๆ ผู้มก็เป็นคนโชคด่นะ หลิงัเกษ่ยณิ ผู้มได�ทำางาน

ศิลิปะทั�งวิันทั�งค่นเลิย พืู่ดง่าย ๆ ค่อวิ่า ได�อยู่กับัคนรัก 

สิักห�าป่ ด่กวิ่าไม่อยู่เลิยแลิ�วิตาย แต่ผู้มโชคด่ได�ท ำาสิิ�งท่� 

ตวัิเองรกั จันมาถงึตอนน่�ก็อาย ุ86 ป่แลิ�วิ ช่วิิตเกิดมาแลิ�วิได�

ท ำาสิิ�งท่�อยากทำาก็สิบัายใจั

หลิงัจัากเกษ่ยณิมาสิกั 5 ป่ พื่อทำาไปคนก็มาดู แต่ท่�โคราช

มันขายรูปไม่ได� ไม่ม่คนซ่ �อ เพื่ราะเร่�องปากท�อง เพ่ื่�อน

มาดู แลิ�วิบัอกวิ่าแบับัน่�ต�องไปแสิดงท่�กรุงเทพื่ฯ เราก็ไป

แสิดงท่�หอศิลิป์วิงัท่าพื่ระ มหาวิิทยาลิยัศิลิปากร คนเห็นก็ 

ฮ่อฮากนั คนก็เริ�มซ่ �อรูปกนัครั�งแรกแลิ�วิก็ซ่ �อเร่�อยมา คนก็เริ�ม

รู �จักักนั  

ลิกูค�าม่จัากทั�งกรุงเทพื่ฯ เช่ยงราย เช่ยงใหม ่ฉิะเชิงเทรา แลิ�วิ

ลิูกค�าสิ่วินใหญ่ท่�ขายได�ค่อ คนท่�ไปต่างประเทศ คนท่�ไป

เร่ยนต่างประเทศ เขาม่วิฒันธิ์รรมศิลิปะ รกัศิลิปะ กลิบััมา

เขาก็สิะสิมรูป

การเข่ยนรูปทำาตามตลิาดจัะไม่ทน บัางคนเข่ยนแบับัน่�

แลิ�วิขายด่ก็เข่ยน แลิ�วิท่�สิุดมันก็จัะหายไป แต่ของผู้มจัะ

เปล่ิ�ยนแปลิงตลิอดตามใจัผู้ม เพื่ราะอยา่งไรก็เป็นตวัิเรา มนั

ต�องม่อิสิระในการทำาทกุอยา่ง

ควิามเป็นศิลิปินทำาให�เราม่อิสิระทางควิามคิด เพื่ราะศิลิปิน

จัะอยู่กบััท่�ไม่ได� มนัจัะคิดแบับัคนอ่�นไม่ได� หรอ่ให�ใครมาสิั�ง

ไม่ได� เราจัะสิอนควิามคิดท่�ฉิลิาดในการสิร�างสิรรค ์ในรูป

แบับัจิันตนาการ ดงันั�น คนท่�ม่จิันตนาการจัะไมค่ดิอยูก่บััท่�

 

1

ทวิี วิี วิ รัชรัชร น่กร กับัค์วิามรักในรักในร ศิลปะศิลปะศ

สิงัคมสิงัคมสิ สิมยัสิมยัสิม ก่อนก่อนก  ยคุ ยคุ ย ท่�ผู้มจับัเม่�อม่�อม ป่ 2503 การเข่ยน ูปเปรูปเปร ลิ่อย

ยงัยงัย ถกูหถกูหถ นงันงัน สิ่อพิื่มพิื่มพื่ พื่โ์พื่โ์พื่ จัมต่วิา่ต่วิา่ต่วิ  ลิามก ไมเ่มเ่ม ป็นไทยป็นไทยป คนยงัไยงัไย มเ่มเ่ม ข�าใข�าใข� จั

ศิลิปะเลิย การดำารงช่พื่ของศิลิปินยากมากลิปินยากมากลิป  ม่ทางเด่ยวิค่อ

หน่ไปต่างประเทศหมดต่างประเทศหมดต  ท่น่ �ผู้มเ ิดกิดก ม่คนรกัแรกัแร ลิ�วิหน่ไม่ไม่ไม ด� ก็ด� ก็ด� ก

เลิยต�องมาเป็นอาป็นอาป จัารยส์์ิส์ิอนอยู่ท่�วิิทยายู่ท่�วิิทยายู่ท ลิัยเทคโนโลิัยเทคโนโลิ ลิย่แลิะ

อาช่วิศึกษาช่วิศึกษาช่วิศ วิิทยาเขตเทคนิคนิคน ภัาคตะวิันออกเวิันออกเวิ ฉ่ิยงเหน่อ 

นครราชสิ่มา (ปัปัปจัจับุันัจัจับุันัจัจั ค่อ มหาวิิทยาลิยัเทคโนโลิยัเทคโนโลิ ลิย่ราชมงคลิ

อ่สิาน) เพื่ราะวิา่วิา่วิ ต�องต�องต� ม่อาช่พื่รองรบัั แตเ่ตเ่ต สิ่ยใจัมากสิำาหรบััคน

ท่�รกัรกัร ศิลิปะท่�ไท่�ไท มไ่มไ่ม ด�ทำด�ท ำด�ทาสิิ�งาสิิ�งาสิิ ท่�ตวัิเองรกัรกัร

จัริงจัริงจัร ๆ เราไม่อยากม่อยากม ทำาอะไรเลิย อยากทำางานเข่ยนศิลิปะ

อย่างเย่างเย ด่ยวิ แต่เต่เต ม่องไทยไม่ไม่ไม ด�ม่ไวิ�วิ่าวิ�วิ่าวิ�วิ เรารกัอะไรรกัอะไรร เราได�ทำด�ท ำด�ทา

สิิ�งสิิ�งสิิ นั�นนั�นนั แต่เราต่เราต ทำาเพ่ื่�ออาช่พื่ เรายงัอยงัอย ยู่ในจัดุจัดุจั ท่�เศรษท่�เศรษท ฐ์ก่�เศรษฐ์ก่�เศรษ ิจัสิงัคมจัสิงัคมจัสิ

ไม่เม่เม จัริญจัริญจัร พื่อท่�จัะทำาให�ประชาชนห�ประชาชนห� ลิ่มเร่�องปากมเ ่�องปากมเร่�องปากร ท�อง ได�ทำด�ท ำด�ทาใน

สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ตวัิเองรกัรกัร ได�ท ำด�ท ำด�ทางานท่�ม่ควิามสิขุสิขุสิ ไม่ไม่ไม ด�ท ำด�ท ำด�ทาเพ่ื่�อเ ินเพ่ื่�อเ ินเพ่ื่�อเงินง  รฐั์ต�ฐั์ต�ั องฐ์ต�องฐ์ต�

ให�คนม่กินม่กินม่ก ม่ใช�ก่อนช�ก่อนช�ก เม่�อม่�อม ท�องท�องท� อิ�มแอิ�มแอิ ลิ�วิจังึลิ�วิจังึลิ�วิจั จัะเสิพื่ศิลิปะ

พืู่ดตรงพืู่ดตรงพื่ ๆ ผู้มก็เก็เก ป็นคนโชคป็นคนโชคป ด่นะ หลิงัเกลิงัเกลิ ษ่ยณิ ผู้มได�ทำด�ท ำด�ทางาน

ศิลิปะทั�งทั�งทั วิันวิันวิ ทั�งทั�งทั ค่นเลิย พืู่ด พืู่ด พื่ ง่ายง่ายง ๆ ค่อวิ่าวิ่าวิ ได�อยู่กัยู่กัยู่กบัคนรักรักร

สิักสิักสิ ห�าป่ ด่กวิ่าไวิ่าไวิ ม่อม่อม ยู่เลิยแลิ�วิตาย แต่ผู้มโชคด่ได�ท ำด�ท ำด�ทาสิิ�งาสิิ�งาสิิ ท่�

ตวัิเองรกัรกัร  จันมา งึตอนถงึตอนถ น่�ก็อาก็อาก ย ุ86 ย ุ86 ย ป่แลิ�วิ ช่วิิตเ ิดมาแกิดมาแก ลิ�วิได�

ท ำาสิิ�งาสิิ�งาสิิ ท่�อยากท่�อยากท ทำาก็สิบัายใจั

หลิงัลิงัลิ จัากเกษ่ยณิมาสิกัสิกัสิ 5 ป่ พื่อทำาไปคนก็มาก็มาก ดู แต่ท่�โคราชท่�โคราชท

มันขายมันขายม ูปไรูปไร ม่ไม่ไม ด� ไม่ม่คนซ่ �อซ่ �อซ่ เพื่ราะเร่�องปากราะเ ่�องปากราะเร่�องปากร ท�อง เพ่ื่�อน

มาดู แลิ�วิบัอกวิ่าแวิ่าแวิ บับัน่�ต�องไปแสิดงท่�กท่�กท รุงเทรุงเทร พื่ฯ เราก็ไปก็ไปก

แสิดงท่�หอท่�หอท ศิลิป์ลิป์ลิปวิงัวิงัวิ ท่าท่าท พื่ระ มหาวิิทยาลิยัลิยัลิ ศิลิปากร คนเห็นห็นห ก็

ฮ่อฮากนั คนกนั คนก ก็เก็เก ริ็เริ็เ �มริ�มริ ซ่ �อซ่ �อซ่ ูปรูปร กนัคกนัคก รั�งแรกแรั�งแรกแรั ลิ�วิก็ลิ�วิก็ลิ�วิกซ่ �อเซ่ �อเซ่ ่�อยมา คน�อเ ่�อยมา คน�อเร่�อยมา คนร ก็เก็เก ริ็เริ็เ �มริ�มริ

รู �จักัรู �จักัรู กนั  กนั  ก

ลิกูลิกูลิ ค�าค�าค� ม่จัากทั�งกทั�งกทั รุงเทรุงเทร พื่ฯ เช่ฯ เช่ฯ เ ยงราย เช่ยงใหม ่ม ่ม ฉิะเ ิงเทรา แชิงเทรา แช ลิ�วิ

ลิูกลิูกลิ ค�าสิ่วินใหญ่ท่�ขายไท่�ขายไท ด�ค่อ คนท่�ไปท่�ไปท ต่างประเทศต่างประเทศต คนท่�ไปท่�ไปท

เร่เร่เ ยนต่างประเทศต่างประเทศต เขาม่วิฒันม่วิฒันม่วิ ธิ์รรมศิลิปะ รกั รกั ร ศิลิปะ กลิบััมา

เขาก็สิะสิม ูปรูปร

การเข่ยน ูปรูปร ทำาตามตลิาดจัะไม่ทนม่ทนม  บัางคนเข่ยนแบับัน่�

แลิ�วิขายด่ก็เด่ก็เด่ก ข่ยน แลิ�วิท่�ลิ�วิท่�ลิ�วิทสิุดสิุดสิ มันมันม ก็จัะหายไป แต่ของต่ของต ผู้มจัะ

เป ่�ยนแปลิ่�ยนแปลิ ลิงตลิอดตามใจัผู้ม เพื่ราะอยา่งไรยา่งไรย ก็เก็เก ป็นป็นป ตวัิเรา มนัมนัม

ต�องต�องต� ม่อม่อิม่อสิระในการทำาทกุอาทกุอาท ยา่งยา่งย

ควิามเป็นป็นป ศิลิปินลิปินลิป ทำาให�เราม่อม่อิม่อสิระทางควิาม ิดคิดค เพื่ราะศิลิปินลิปินลิป

จัะอยู่กัยู่กัยู่กบัท่�ไบัท่�ไบัท ม่ไม่ไม ด� มนัด� มนัด� ม จัะ ิดแคิดแค บับัคน ่�นไอ่�นไอ ม่ไม่ไม ด� หร่หร่ห อให�ใครมาห�ใครมาห� สิั�งสิั�งสิั

ไม่ไม่ไม ด� เราจัะสิอนควิาม ิดคิดค ท่�ฉิลิาดในการสิร�างสิรรค์ ใน ูปรูปร

แบับัจิันตนาการ บับัจิันตนาการ บับัจั ดงัดงัด นั�น คนนั�น คนนั ท่�ม่จิันตนาการม่จิันตนาการม่จั จัะไม่ ดิอคดิอค ยูก่ัยูก่ัยูก่บัท่�
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ทำาหอศิลป์ด้วิยใจัและอยากเผู้ยแพื่ร่

อาจัารย์ศิลิป์ พ่ื่ระศร่ เคยสิอนวิ่า “ถ�าประเทศไหนไม่ม่ 

หอศิลิปะร่วิมสิมัย ประเทศนั�นจัะไม่ ม่ทางเจัริญด�าน 

ศิลิปะได�” มันฝัึงใจัอยู่นะ แลิ�วิอาจัารย์ศิลิป์เคยสิอนวิ่า 

ชาวินาปลิกูข�าวิให�เรากิน เราต�องทำาศิลิปะชดเชยเขาบั�าง เรา

ถงึจัะเป็นคนท่�ม่ประโยชน์

พื่อเกษ่ยณิแลิ�วิก็มาสิร�างหอศิลิป์เอง เพื่ราะไม่ม่ทางท่�รฐั์จัะ

ทำาอะไรได� เพื่ราะรฐั์เอาวิตัถนิุยมมากกวิ่าจิัตนิยม มากกวิ่า

วิฒันธิ์รรมท่�รว่ิมสิมยั เพื่ราะโลิกเราอยูด่ �วิยของเก่ายาก โลิก

ต�องก�าวิไปข�างหน�า แลิะเราต�องสิร�างคนให�รว่ิมสิมยั เราต�อง

เข�าใจัเขา เข�าใจัโลิกเหม่อนท่�โลิกเข�าใจัเรา เราถงึจัะม่คนรว่ิม

สิมยั ไมใ่ชค่วิามประพื่ฤติปฏิิบัตัเิรายงัอยูใ่นโลิกอด่ต แลิ�วิเรา

จัะมาคิดถงึโลิกท่�เป็นรว่ิมสิมยัมนัเป็นไปไมไ่ด�

ผู้มทำาหอศิลิป์ เพื่ราะ หนึ�งทำาด�วิยใจั คดิจัะเก็บัรูปเรา เพื่ราะ

วิ่าถ�าทำาเพื่ราะรวิย เราก็ไม่ได�คิดจัะรวิย แลิะสิองให�คนด ู 

เผู้ยแพื่ร่

ทำาหอศิลศิลศ ปป์ปด้วิยใจัยใจัยใ และอยากเผู้ยแพื่ร่

อาจัารย์ศิ์ ิ์ ลิป์ลิป์ลิป พ่ื่ระศร่ เคยสิอนวิ่าวิ่าวิ “ถ�าประเทศไหนไม่ม่

หอศิลิปะร่วิมสิมัยสิมัยสิม ประเทศนั�นนั�นนั จัะไม่ ม่ทางเจัริญจัริญจัร ด�าน

ศิลิปะได�” มัน มัน ม ฝัึงใฝัึงใฝึ จัอยู่นะ แลิ�วิอาจัารย์ศิ์ ิ์ ลิป์เคยลิป์เคยลิป สิอนวิ่า วิ่า วิ

ชาวินาปลิกูลิกูลิ ข�าข�าข� วิให�เรา ิน เรากิน เราก ต�องต�องต� ทำาศลิิปะชดเชยเขาบั�าง เราบั�าง เราบั�

ถงึถงึถ จัะเป็นคนป็นคนป ท่�ม่ประโยชน์

พื่อเกษ่ยณิแลิ�วิก็มาลิ�วิก็มาลิ�วิก สิร�างหอสิร�างหอสิร� ศิลิป์เองลิป์เองลิป เพื่ราะไม่ม่ทางท่�รฐั์จัะ

ทำาอะไรได� เพื่ราะรฐั์เอาวิตัวิตัวิ ถนิุยมมากกนิยมมากกน วิ่าวิ่าวิ ิตจิัตจั นิยมนิยมน มากกวิ่าวิ่าวิ

วิฒันวิฒันวิ ธิ์รรมท่�รว่ิมสิมยั เสิมยั เสิม พื่ราะโลิกเราอยูด่ �วิยของเก่ายาก โก่ายาก โก ลิก

ต�องต�องต� ก�าก�าก� วิไปข�างหข�างหข� น�า แน�า แน� ลิะเราต�องต�องต� สิร�างคนใสิร�างคนใสิร� ห�รห�ร่ห�รวิมสิมยั เราสิมยั เราสิม ต�องต�องต�

เข�าใข�าใข� จัเขา เข�าใข�าใข� จัโลิกเหม่อนท่�โท่�โท ลิกเข�าใข�าใข� จัเรา เราถงึถงึถ จัะม่คนรว่ิม

สิมยั ไสิมยั ไสิม มใ่มใ่ม ชค่ชค่ช วิามประพื่ฤ ิปฏิิบััติปฏิิบััต เิราิปฏิิบัั เิราิปฏิิบัตัเิราติปฏิิบัตัิปฏิิบัั เิราิปฏิิบัตัิปฏิิบัั ยงัอยงัอย ยูใ่นโลิกอด่ต แลิ�วิเรา

จัะมา ิดคิดค งึโถงึโถ ลิกท่�เท่�เท ป็นป็นป รว่ิมสิมยัสิมยัสิม มนัเมนัเม ป็นไปไป็นไปไป มไ่มไ่ม ด�

ผู้มทำาหอศลิิป์ เลิป์ เลิป พื่ราะ หนึ�งนึ�งนึ ท ำาด�วิยใจั ดิคดิค จัะเก็บัรูปเรา เบัรูปเรา เบัร พื่ราะ

วิ่าวิ่าวิ ถ�าทำาเพื่ราะรวิย เราก็ไก็ไก ม่ไม่ไม ด�คิดด�คิดด�ค จัะรวิย แลิะสิองให�คนด ู

เผู้ยแพื่ร่
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รัฐต้องสร้างสังค์มให้ค์นเล้อกงานได้

มนษุยม่์ศกัยภัาพื่ทกุคน แต่การศกึษาต่างหากท่�ไม่สิามารถ

แยกแยะได�วิ่าเด็กชอบัอะไร เราให�ค่าคนเร่ยนคณิิตศาสิตร ์

วิิทยาศาสิตร ์ภัาษาเท่านั�น เราถึงยกย่องวิ่าเด็กคนน่�เก่ง 

แต่เราไม่ยกย่องกว่ิ ศิลิปิน นักร�อง จัริง ๆ ควิามฉิลิาดไม่

ได�อยู่ตรงนั�น ทุกคนม่ทักษะ แลิะการเร่ยนก็ค่อเพ่ื่�ออาช่พื่ 

ใช่ไหม เราไม่ม่เร่ยนเพ่ื่�อท่�จัะทำาสิิ� งท่� เรารักตลิอดช่วิิต 

ถ�าเราไม่ฝ่ึนตัวิเอง เราจัะม่ควิามสิุขมาก ผู้มม่ควิามสิุข

มาก จัะตายก็ไม่เสิ่ยดายแลิ�วิ เสิ่ยดายท่�ไม่ได�ท ำางาน รฐั์ต�อง

สิร�างสิงัคมให�คนเลิ่อกงานได� ให�คนม่อาช่พื่ ศิลิปินก็ต�องม่ 

รายได�ท่�อยูไ่ด�

 

ต่างประเทศส่งเสริมศิลปะ เพื่ราะศิลปะม่ค์ุณค์่า 

ในยุโรป ทั�งสิวิิตเซอร์แลินด์ เนเธิ์อร์แลินด์ อิตาลิ่ แลิะ

ฝึรั�งเศสิ ลิ�วินสิง่เสิรมิศิลิปะ เพื่ราะศลิิปะทำาให�เราเป็นมนษุย์

ท่�สิมบัูรณิ์ เขาถ่อเป็นอริยชน ต�องสิ่งเสิริมจัริยธิ์รรม ต�อง 

สิง่เสิรมิให�มนษุยแ์สิวิงหาควิามจัรงิ อยา่อยูก่บััอด่ต

ศิลิปะม่คุณิค่า หนึ�งค่อทางจิัตใจั ถ�าเราไม่พื่ัฒนาจิัตใจั ก็

เหม่อนกับัเอาสิิ�งม่ค่ามาให�กับัคนเถ่�อน หร่อเอาป่นมาให�

คนเถ่�อน ศิลิปะม่คุณิค่าด�านจิัตใจัช่วิยทำาให�เราเป็นมนุษย ์ 

สิามสิิ�งท่�ท ำาให�เราเป็นมนุษยท่์�สิมบัูรณิ์ ค่อ สิัจัจัะ (ควิาม

จัริง) ธิ์รรมะ (ควิามด่) สินุทร่ยะ (ควิามงาม) ซึ�งก็ค่อศิลิปะ 

สิองค่อทางวิัตถุ เวิลิาเราจัะเลิ่อกอะไร เราเลิ่อกจัาก

ประโยชนใ์ช�สิอย (function) แลิะควิามงาม หากเราไมพ่ื่ฒันา

คนให�รู �จักัควิามงาม ของเราจัะเชย ๆ ขายไม่ได� เราต�องให�
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คนเข�าใจัควิามงามก่อน คนจัะได�ซ่ �อควิามงาม เป็นการสิร�าง

มลูิคา่เพิื่�มด�วิยควิามงาม เชน่ ตอนผู้มไปญ่�ปุ่ น ลิกูสิะใภั�ผู้มก็

บัอกวิา่ซ่ �อขนมญ่�ปุ่ นโตเก่ยวิบัานานา เพื่ราะห่บัหอ่สิวิยมาก

 

คนญ่�ปุ่ น คนยุโรป ม่รสินิยมด่กวิ่าเรา ก็ทำาของสิวิย ๆ 

ออกมาให�เรา แต่เราตัดไม�สิักขายตั�งแต่อยุธิ์ยายันถึง 

รัชกาลิท่� 5 จันหมดป่าก็ยังไม่เคยสิร�างมูลิค่าเพิื่�มได� จัน 

เด่�ยวิน่ �ขโมยตัดไม�กันก็ยังขายแบับัเดิม ไม่เคยสิร�างควิาม

งาม ไมเ่คยสิร�างมลูิคา่เพิื่�มด�วิยควิามงามได�เลิย

หอศิลป์ = สถานท่�ศึกษัา + สถานท่�สร้างรสนิยม

เราต�องม่หอศิลิป์ หอศิลิปะร่วิมสิมัย พิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิม่์แลิ�วิ แต่

ต�องสิง่เสิรมิพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิใ์ห�ด่ขึ �น อยา่ให�เป็นท่�เก็บัของเก่า ต�อง

เป็นท่�ให�การศึกษา ให�ผูู้�รู �มาอธิิ์บัาย เพ่ื่�อให�คนได�รู � เหม่อน

ท่�ฝึรั�งทำา ผู้มไปยโุรปเม่�อ 2527 เห็นแม่สิาวิ ๆ เอาลิกูใสิ่เปลิ

แลิะม่ขวิดนมให�ลิูก แม่อยากดูศิลิปะเลิยเข็นรถเข�าไปใน 

ห อ ศิ ลิ ป์  บั า ง ค น ม่ ลิู ก โ ต ห น่ อ ย ก็ ใ ห� ไ ป วิิ� ง เ ลิ่ น ต ร ง

ประติมากรรมข�างนอกหอศิลิป์ แลิ�วิ 20 กวิ่าป่ผู้่านไปก็ยัง

เหม่อนเดมิ ก็ยงัเหน็ผูู้�หญิงเข็นรถแลิ�วิก็ม่ลิกูนอน แตแ่มก็่ค่อ

เด็กท่�นอนเปลิเม่�อ 20 กวิ่าป่ท่�แลิ�วิ มนัสิ่บัต่อกัน ฉิะนั�นเรา

ต�องม่หอศิลิป์ให�ดู อย่างคนท่�ชอบัโขน แต่ไม่ม่โรงโขนให�ด ู

ไม่ม่คนบัอกวิ่าโขนด่อย่างไร แลิ�วิไม่ม่ท่�แสิดง คณุิฝึึกโขนไป

ทำาไม 

เรารสินิยมไม่ด่ เพื่ราะเราไม่ม่หอศิลิป์ เราไม่อบัรมให�ม่

รสินิยมตั�งแต่เด็ก โดยสิ่งเสิริมแบับัท่�วิ่า แม่เข็นรถเข�าไปดู

หอศิลิป์ตั�งแต่เด็ก ถ�าเราไปประเทศฝึรั�งเศสิ เราจัะเห็นวิ่าม่

หอศิลิป์มากมาย แลิะท่�ญ่�ปุ่ น ตำาบัลิเลิก็ ๆ ยงัม่หอศิลิป์เลิย  

ดังนั�น พื่อเราทำาของออกมาก็สิู�เขาไม่ได� ปัจัจัุบัันเป็นการ

แข่งขนัเทคโนโลิย่ แข่งขนัรสินิยม หนงัจัระเข� หนงัวิวัิผู่้นลิะ

ไม่ก่�ร �อย แต่มาขายเราเป็นหม่�นเป็นแสิน เพื่ราะรสินิยมท่�ด่  

การออกแบับัท่�ด่

“ มนุษัย์ม่ศักยภาพื่ทุกค์น แต่การศึกษัาต่างหากท่�ไม่
สามารถแยกแยะได้วิ่าเด็กชอบัอะไร เราให้ค์่าค์นเรียน

ค์ณิตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์ ภาษัาเท่านั�น  
แต่เราไม่ยกย่องกวิี ศิลปิน นักร้อง”
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หอศิลิป์จัริง ๆ ในประเทศไทยยังไม่ม่ หอศิลิป์กรุงเทพื่เป็น

แกลิเลิอร่� เป็นนิทรรศการ ไม่ใช่พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิท์างศิลิปะ เพื่ราะ

ให�เด็กเข�าไปศึกษาไม่ได� หอศิลิป์ต�องเป็นท่�ศึกษาได�ด�วิย 

เป็นการเรย่นรู �ได�ด�วิย การเรย่นรู �อด่ตเพ่ื่�อตอ่ยอด

ถ�าไปยโุรปจัะม่พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิล์ิฟููวิร ์(Lourve Museum) ซึ�งใหญ่

โตแลิะเก็บังานศิลิปะมานานจัรงิ ๆ สิว่ินของไทย ม่หอศิลิป์

เจั�าฟู�า แลิะหอศิลิป์เอกชน แต่หอศิลิป์จัะพื่ึ�งเอกชนไม่ได� 

เพื่ราะเอกชนชอบัอะไรก็จัะซ่ �ออย่างนั�น แต่ถ�าเป็นหอศิลิป์

ของรฐั์จัะเป็นเพ่ื่�อการศกึษาจัรงิ ๆ เขาจัะต�องเอานกัวิิชาการ

หรอ่ผูู้�รู �ทางศิลิปะมาเลิ่อกงานกนั วิา่งานไหนควิรซ่ �อไวิ�เก็บั

การสอนให้เป็นศิลปินค์วิรเน้น hand, heart, head 
และอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์์ศิลปะ  

สิมัยก่อนเขาต�องสิอน hand (ฝ่ึม่อ) heart (หัวิใจั) head 

(ควิามคิด)  แต่ตอนน่�สิอนให�ม่อุดมการณิ์ได�ไหม ถ�า

ไม่ ม่อุดมการณิ์ ก็จัะไปทำาอะไร ก็ ได�ท่� ได�เ งิน  เพื่ราะ 

เป�าหมายอยู่ท่�เงิน ไม่ได�อยู่ท่�สิร �างสิรรคศ์ิลิปะ แต่ศิลิปิน 

ไม่ได�ท ำาเพ่ื่�อเงิน เงินไม่ได�เป็นเป�าหมายของช่วิิต สิิ�งพื่วิกน่�

ผู้มได�เรย่นมาจัากอาจัารยศ์ิลิป์ ท่�ให�เราม่อดุมการณิ ์เรย่นใน

สิิ�งท่�ม่คา่ 
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สิมยัน่ � การศึกษาศิลิปะมนัง่ายมาก สิมยัก่อนอาจัารยแ์บัก

หนังสิ่อตำาราสิมุดเก่า ๆ กวิ่าจัะซ่ �อหนังสิ่อหนึ�งเลิ่มต�องสิั�ง

จัากต่างประเทศ ตอนน่� หลิานผู้มท่�เร่ยนศิลิปะ เวิลิาจัะหา

ข�อมลูิ เขาก็สิามารถหาข�อมลูิทางออนไลินไ์ด�เลิย 

สิ�งท่�หล่อหลอมค์วิามเป็น “ทวิี รัชน่กร”

ผู้มเลิ่าท่�เป็นเหตุการณิ์นะ ตอนนั�นผู้มนั�งอยู่กับัเพ่ื่�อนตรง 

ต�นจััน ในมหา วิิทยาลิัยศิ ลิปากร  แลิ�วิอาจัารย์ศิ ลิ ป์ 

พ่ื่ระศร่ เดินมา พื่วิกผู้มก็จัะวิิ�งหน่ เพื่ราะอาจัารย์ศิลิป์ 

ช อ บั ค น ทำา ง า น  ท่ น่ �พื่ อ วิิ� ง ไ ม่ทัน  พื่ วิ ก ผู้ ม  3 - 4  ค น ก็ 

นั� งเฉิย ๆ กัน ใจักลิ�าสิู� อาจัารย์ศิลิป์ก็ถามวิ่า ทำาไมไม่

ทำางาน ผู้มก็ตอบัวิ่า ผู้มทำางานเสิร็จัแลิ�วิ อาจัารย์ก็ถาม

วิ่า ทำางานเสิร็จัแลิ�วิทำาไมนั�งเฉิย ๆ ทำาไมไม่ไปเปิดหนังสิ่อ

ในห�องศิลิปะฉิันดูก็ได� หร่อไม่ก็ไปเดินแถวิร�านในเม่องหา

ซ่ �อหนงัสิ่อศิลิปะ ทำาตวัิให�ม่ประโยชนห์นอ่ย อยา่ปลิอ่ยเวิลิา

ให�วิ่าง อย่าเอาเวิลิาไปทิ �งหมด หมมูนัอิ�มแต่ท�องพื่อ แต่คน

อิ�มแลิ�วิต�องบัริหารสิมองด�วิย หลิังจัากนั�น พื่วิกผู้มก็ชอบั

อ่านหนังสิ่อกัน วิันไหนไม่อ่านนอนไม่หลิับั เด่�ยวิน่ �ก็ฟัูง 

youtube เพื่ราะตาไม่ค่อยด่ คนเราต�องใฝ่ึรู � แลิ�วิงานศิลิปะ 

เป็นงานทำาปัจัจับุันัเพ่ื่�ออนาคต ฉิะนั�นเราถึงเป็นคนปัจัจับุันั

เพ่ื่�อไปอนาคต ไมใ่ชค่นของอด่ต ไมใ่ชส่ิร �างปัจัจับุันัเพ่ื่�ออด่ต   

“ การสอนค์นให้เป็นศิลปินต้องสอน hand (ฝีีม้อ) 
heart (หัวิใจั) head (ค์วิามค์ิด) แต่ตอนน่�ต้องสอนให้เขึ้า

ม่อุดมการณ์ ไม่ม่อุดมการณ์ก็ทำาอะไรก็ได้ท่�ได้เงิน ”
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งานสร้างสรรค์์ท่�หลุดจัากกติกาและอำานาจันิยม
เพื่่�ออนาค์ต กับั “พื่ิเชษัฐ กลั�นชื�น”

12
งานสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร ่�หท่�หท ลุดลุดล จัากกติกาและติกาและต อำานาจันิยมจันิยมจัน

เพื่่�ออนาค์ต กับั “พื่ิเชพื่ิเชพื่ ษัฐ กลั�นลั�นลั ชื�น”ชื�น”ชื
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พื่ิเชษัฐ 
กลั�นชื�น
นิ้กเต้นิรำาร่วมสม้ย / เจั้าของ Pichet 
Klunchun Dance Company และ
โรงละค์รช่้าง

ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง

พิื่ เชษฐ์  กลิั� น ช่� น  เ ริ� มต�น เสิ�นทางนาฏิศิลิ ป์ ไทยจัาก 

การฝึึกโขนกับัครูไชยยศ คุ�มมณ่ิ ของกรมศิลิปากร แลิะ

จั บั ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับั ป ริ ญ ญ า ต ร่  สิ า ข า น า ฏิ ย ศิ ลิ ป์ 

คณิะศิลิปกรรมศาสิตร ์จัุฬาลิงกรณิม์หาวิิทยาลิยั ปัจัจัุบันั

กำาลิงัศกึษาระดบััปรญิญาเอกในสิาขาเด่ยวิกนั

คุณิพิื่เชษฐ์เป็นศิลิปินนักเต�นร่วิมสิมัยท่�ได�รบััการยอมรบัั 

ทั�งในแลิะตา่งประเทศ โดยได�รบััรางวิลัิตา่ง ๆ มากมาย เชน่ 

• ศิลิปินร่วิมสิมยัด่เด่น รางวิลัิศิลิปาธิ์ร สิาขาศิลิปะการ

แสิดง ป่ พื่.ศ. 2549 

• รางวิลัิ ‘Routes’ ECF Princess Margriet Award for 

Cultural Diversity จัาก European Cultural Foun-

dation ในป่ พื่.ศ. 2551 ซึ�งมอบัให�ศิลิปินหร่อนกัคิดท่� 

ช่วิยสิง่เสิรมิควิามหลิากหลิายทางวิฒันธิ์รรมแลิะควิาม

เข�าใจัระหวิา่งผูู้�ท่�ม่พ่ื่ �นฐ์านทางวิฒันธิ์รรมท่�แตกตา่ง 

• เคร่�องราชอิสิริยาภัรณิ์สิาขาศิลิปะแลิะอักษรศาสิตร ์

ชั�นอัศวิิน (Cheval ier of the French Arts and 

Literature Order) จัากรฐั์บัาลิฝึรั�งเศสิ ป่ พื่.ศ. 2555 

สิำาหรบััผู้ลิงานสิร�างสิรรคซ์ึ�งสิ่งอิทธิิ์พื่ลิต่อวิงการศิลิปะ

นานาชาติ

• รางวิลัิ John D. Rockefeller 3rd Award จัาก Asian  

Cultural Council ป่ พื่.ศ. 2557 สิำาหรับัคุณิูปการ 

ท่�สิ ำาคญัต่อการสิร�างควิามเข�าใจั การปฏิิบัตัิ หร่อการ

ศึกษาด�านทศันศิลิป์หร่อศิลิปะการแสิดงของเอเช่ยใน

ระดบัันานาชาติ
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‘Pichet Klunchun Dance Company’  
และโรงละค์รช้าง

โรงลิะครช�าง แลิะ Pichet Klunchun Dance Company 

จัดัตั�งขึ �นเพ่ื่�อเป็นสิ่วินหนึ�งในการสิร�างรากฐ์านทางอาช่พื่ให�

ศิลิปินนกัเต�นรุ่นใหม่ เพ่ื่�อเป็นพ่ื่ �นท่�สิ ำาหรบััอาช่พื่แลิะแสิดง

ผู้ลิงานในเทศกาลิศิลิปะสิมยัใหมใ่นระดบัันานาชาติ

โค์วิิด-19 กระทบัธุุรกิจัศิลปะการแสดง 

ทุกภาค์ส่วิน

ธิ์ุ ร กิจัศิลิปะการแสิดงแบั่ง เ ป็นสิามรูปแบับั รูปแบับั

ท่� ห นึ� ง ค่ อ  ศิ ลิ ป ะ ก า ร แ สิ ด ง ท่� อ ยู่ ใ น โ ร ง ลิ ะ ค ร แ บั บั

ถาวิร เช่น โรงลิะครบันถนนบัรอดเวิย์ ท่� นิวิยอรก์ ซึ�งได�

รับัผู้ลิกระทบั 100% เพื่ราะต�องหยุดการแสิดงในช่วิง

โควิิด รูปแบับัท่�สิองค่อ การแสิดงในงานเทศกาลิศิลิปะ 

ธิ์ุรกิจัของบัรษัิทอยู่ในสิว่ินของเทศกาลิศิลิปะ โควิิดทำาให�เรา

พื่ลิาดท่�จัะนำาเสินองานในเทศกาลิศิลิปะ เป็นผู้ลิให�งานท่�เรา

กำาลิงัจัะสิร�างต�องยตุิลิง แลิะงานท่�เราทำาไวิ�แลิ�วิ ซึ�งตอนน่�ม่

งานประมาณิสิามชิ�นท่�ออนทวัิรอ์ยูท่ั�วิโลิกก็ต�องยตุิลิงเหม่อน

กัน รูปแบับัท่�สิามค่อ โรงลิะครเลิ็ก ๆ หร่อเทศกาลิเลิ็ก ๆ ท่�

เกิดขึ �นแบับัไม่ม่เวิลิาชดัเจัน ซึ�งได�รบััผู้ลิกระทบัเต็ม ๆ จัาก 

โควิิดเชน่กนั

ทำางานศิลปะเพื่่�อเป็นอาชีพื่

ผู้มทำางานศิลิปะเพ่ื่�อเป็นอาช่พื่ ในบัริษัท เราบัอกกันตั�งแต่

ร่วิมหวัิจัมท�ายกนัมาวิ่า เราไม่ได�รกัศิลิปะ แต่เราจัะทำาเพ่ื่�อ

เป็นอาช่พื่ให�เราอยูไ่ด� 

บัริษัทเราม่พื่นักงานทั�งหมด 8 คน เป็นนักเต�น 7 คน แลิะ 

ผูู้�จััดการทั� วิไป 1 คน เราเป็นบัริษัทแรกท่� ให�เ งินเด่อน

ประจัำาแก่นักเต�นทุกคน เน่�องจัากเราเห็นปัญหาของคนท่�

ท ำางานศิลิปะการแสิดงสิดซึ�งก็ค่อ เม่�อเวิลิาผู้่านไป อายุ

‘Pichet Klunchun Dance Company’ 
และโรงละค์รช้างช้างช

โรงลิะครช�าง แลิะ Pichet Klunchun Dance Company 

จัดัตั�งตั�งตั ขึ �นเพ่ื่�อเขึ �นเพ่ื่�อเขึ ป็นป็นป สิ่วินหนึ�งในการนึ�งในการนึ สิร�างรากสิร�างรากสิร� ฐ์านทางอาช่พื่ให�

ศิลิปินลิปินลิป นกัเนกัเน ต�นต�นต� รุ่นใหม่ เพ่ื่�อเป็นป็นป พ่ื่�นพ่ื่ �นพ่ื่ ท่�สิ ำาหรบััอาช่พื่แลิะแสิดง

ผู้ลิงานในเทศกาลิศิลิปะสิมยัใหสิมยัใหสิม มใ่นระมใ่นระม ดบัันานาชาติ

โค์วิิด-19 กระทบัธุุรกิจัศิลปะการแสดงจัศิลปะการแสดงจัศ

ทุกภาทุกภาท ค์ส่วิน

ธิ์ุ รธิ์ุ รธิ์ กิจัศิลิปะการแสิดงแบั่ง เบั่ง เบั ป็นป็นป สิาม ู ปแรูปแร บับั รูปแบับั รูปแบับั ร บับั

ท่� หท่� หท นึ� งนึ� งนึ ค่ อ  ศิ ลิ ป ะ ก า ร แ สิ ด ง ท่� อท่� อท ยู่ ใ น โ ร ง ลิ ะ ค ร แ บั บั

ถาวิร เช่นช่นช โรงลิะครบันถนนบัรอดเวิย์ ท่� นิวิยอรก์รก์ร  ซึ�งไ ซึ�งไ ซึ ด�

รับัผู้ลิกระทบั 100% เพื่ราะต�องหยุดการแยุดการแย สิดงในช่วิง

โควิิด รูปแ รูปแ ร บับัท่�สิองค่อ การแสิดงในงานเทศกาลิศิลิปะ

ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัของบัรษัิทอษัทอษ ยู่ในสิว่ินของเทศกาลิศิลิปะ โควิิดทำาให�เรา

พื่ลิาดท่�จัะนำาเสินองานในเทศกาลิศิลิปะ เป็นป็นป ผู้ลิให�งานห�งานห� ท่�เราท่�เราท

กำาลิงัาลิงัาลิ จัะสิร�างสิร�างสิร� ต�องต�องต� ยตุิลิง แลิะงานท่�เราท่�เราท ทำาไวิ�แลิ�วิ ซึ�งตอนลิ�วิ ซึ�งตอนลิ�วิ ซึ น่ �ม่

งานประมาณิสิามชิ�นชิ �นชิ ท่�ออนท่�ออนท ทวัิรอ์วิรอ์วิร ยูท่ั�วิยูท่วัิยูท่ั โลิกก็ต�องต�องต� ยติุลิงเหม่อน

กันกันก  รูปแ รูปแ ร บับัท่�สิามค่อ โรงลิะครเลิ็กลิ็กลิ ๆ หร่หร่ห อเทศกาลิเลิ็กลิ็กลิ ๆ ท่�

เ ิดกิดก ขึ �นแขึ �นแขึ บับัไม่ม่เวิลิาชดัเชดัเช จัน ซึ�งไ ซึ�งไ ซึ ด�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบัเต็มต็มต ๆ จัาก

โควิิดเชน่ชน่ช กนักนัก

ทำางานศิลปะเพื่่�อเศิลปะเพื่่�อเศ ็นอาป็นอาป ชีพื่

ผู้มทำางานศิลิปะเพ่ื่�อเป็นอาป็นอาป ช่พื่ ในบัริษัทษัทษ เราบัอกกันกันก ตั�งแตั�งแตั ต่

ร่วิมหวัิจัมท�ายท�ายท� กนัมากนัมาก วิ่าวิ่าวิ เราไม่ไม่ไม ด�รกัด�รกัด�ร ศิลิปะ แต่เราต่เราต จัะทำาเพ่ื่�อ

เป็นอาป็นอาป ช่พื่ให�เราอยูไ่ด�

บัริษัทเราษัทเราษ ม่พื่นักงานม่พื่นักงานม่พื่น ทั�งหมดทั�งหมดทั 8 คน เป็นป็นป นักเนักเน ต�นต�นต� 7 คน แลิะ

ผูู้�จััดการผู้�จััดการผู้ ทั� วิทัวิทั ไป 1 คน เราเป็นป็นป บัริษัทแรกษัทแรกษ ท่� ใท่� ใท ห�เ ินเเ ินเเ งินเง ด่อน

ประจัำาแก่นักเนักเน ต�นต�นต� ทุกคนทุกคนท เน่�องน่�องน จัากเราเห็นห็นห ปัญหาของคนปัญหาของคนป ท่�

ท ำางานศิลิปะการแสิดงสิดซึ�งซึ�งซึ ก็ค่อ เม่�อเม่�อเม วิลิาผู้่านไปผู้่านไปผู้ อายุ

ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง
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ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง

มากขึ �น ร่างกายก็แก่ตามไป เราไม่สิามารถทำางานได�เท่าท่�

ต�องการ เราพื่ยายามหาวิิธ่ิ์แลิะวิางแผู้นแก�ปัญหาน่�มาตลิอด

เก่อบั 10 ป่ โดยท่�เราพื่ยายามเก็บัเงินประมาณิ 10% ไวิ�

ขณิะท่� เรายังม่รายได� แต่ช่วิงโควิิดท่�ผู้่านมา เงินท่� เรา

เก็บัไวิ�ถกูนำามาใช�จันหมดภัายในเวิลิาเพ่ื่ยงป่เด่ยวิ   

กวิ่าจัะม่อาชีพื่นักเต้นท่�เล่�ยงตัวิเองได้ 
ต้องใช้เวิลาสร้างแบัรนด์ตัวิเอง

อาช่พื่ศิลิปินนกัเต�นจัริง ๆ ไม่ได�มาง่าย ๆ เพื่ราะเริ�มต�นจัาก

ศูนย ์คนท่�จั่ายเงินซ่ �อบััตรเข�าไปดูงานคุณิ เขาต�องการดู

ควิามเป็นศิลิปินในงานของคณุิ คณุิจัะเริ�มม่ผู้ลิงานท่�คนเริ�ม

มองเห็นก็ต�องใช�เวิลิาประมาณิ 10 ป่ คุณิต�องอดทนแลิะ

พื่ยายามอยูใ่ห�ได�

สิ ำาหรบััคนท่�จับัมาแลิ�วิต�องการทำางานศิลิปะแลิะสิามารถ

เลิ่ �ยงตวัิเองได� การจัะทำาให�อยู่รอด ค่อ การสิร�างงานให�ได�

ภัายใน 5 ป่แรก หลิังจัาก 5 ป่ถ�าคุณิยังอยู่ได� คุณิจัะเริ�ม

มองเห็นทางวิ่า จัะทำาอะไร แลิะจัะเริ�มม่รายได�เข�ามาบั�าง 

กวิา่คณุิจัะม่รายได�ท่�มากพื่อนา่จัะประมาณิป่ท่� 10

การทำางานศิลิปะต�องใช�เวิลิา การเป็นศิลิปินค่อการสิร�าง

แบัรนดข์องตวัิเอง คุณิจัะต�องม่ควิามพิื่เศษ แตกต่าง หร่อ

ม่ควิามเฉิพื่าะในงานของคุณิ หากเป็นงานลิอกเลิ่ยนแบับั

หร่องานท่�ท ำาซ ำ�า คนก็จัะไม่ซ่ �อ คุณิจัะต�องค�นพื่บัตัวิเอง

วิ่า คุณิเหมาะกับัอะไร คุณิสินใจัอะไร เพื่ราะวิ่าระบับัการ

ศึกษาในประเทศน่�ให�ชุดองค์ควิามรู �แลิะทักษะพ่ื่�นฐ์าน

กับันักเต�นแค่ประมาณิ 30% ของมาตรฐ์านท่�ควิรจัะเป็น 

แต ่70% ท่�หายไป ค่อ หนึ�ง สิอนเน่ �อหายคุเก่า แตไ่มม่่เน่ �อหา

ร่วิมสิมัย สิอง ไม่ได�สิอนพ่ื่�นฐ์านของควิามคิดสิร�างสิรรค ์

ในการสิร�างชิ �นงาน สิาม สิอนการสิร�างงานท่�ม่ฟัูงกช์นัเด่ยวิ 

เช่น การสิอนให�เด็กเป็นนักเต�น แต่ไม่ได�สิอนให�เร่ยนรู �การ

เต�น ทำาให�เด็กไม่สิามารถสิร�างงานแบับัร่วิมสิมยัได� แลิะท่�

สิ ำาคญัค่อ การไมป่ลิอ่ยให�เดก็เป็นอิสิระในการเรย่นรู � หรอ่ให�

ไปดงูานท่�สิร �างสิรรค ์หร่อให�ได�ลิองทำางานกบััศิลิปิน เพ่ื่�อท่�

เม่�อจับัออกมาแลิ�วิจัะไมต่�องมาเริ�มต�นใหม่

เลิกผู้ลิตค์ร้ หันมาผู้ลิตนักปฏิิบััติ

หลิกัสิตูรการศกึษาของงานสิร�างสิรรค ์งานศิลิปะ หรอ่ศิลิปะ

การแสิดง เน�นผู้ลิิตเด็กออกมาเพ่ื่�อเป็นครู เราต�องร่ �อทั�ง

ระบับัตั�งแตห่ลิกัสิตูรท่�ออกแบับัมาเพ่ื่�อให�เป็นครู

ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง

มากขึ �นขึ �นขึ  ร่างกาย ร่างกาย ร ก็แก็แก ก่ตามไปก่ตามไปก เราไม่สิามารถทำางานได�เท่าท่าท ท่�

ต�องการต�องการต� เราพื่ยายามหาวิิธ่ิ์แลิะวิางแผู้นแก�ปัญหาก�ปัญหาก�ป น่ �มาตน่�มาตน่ ลิอด

เก่อบั 10 ป่ โดยท่�เราท่�เราท พื่ยายามเก็บัเ ินประมาเ ินประมาเงินประมาง ณิ 10% ไวิ�

ขณิะท่� เราท่� เราท ยังยังย ม่รายได� แต่ช่วิงโควิิดท่�ผู้่านมาผู้่านมาผู้ เ ินเ ินเงินง ท่� เราท่� เราท

เก็บัไวิ�ถกูวิ�ถกูวิ�ถ นำามาใช�จันหมดภัายในเวิลิาเพ่ื่ยงป่เด่ยวิ

กวิ่าวิ่าวิ จัะมอ่าชีพื่นักเพื่นักเพื่น ต้นต้นต ่�เท่�เท ล่�ยงล่�ยงล่ ตัวิเองได้
ต้องใต้องใต ช้เช้เช วิลาสร้างแร้างแร บัรนด์ตัวิเอง

อาช่พื่ศช่พื่ศิช่พื่ศลิปินลิปินลิป นกัเนกัเน ต�นต�นต� จัริงจัริงจัร ๆ ไม่ไม่ไม ด�มาด�มาด� ง่ายง่ายง ๆ เพื่ราะเริราะเริราะเ �มริ�มริ ต�นต�นต� จัาก

ศูนศูนศ ย์ คนท่�จั่ายเจั่ายเจั ิน่ายเ ิน่ายเงินง ซ่ �อบััตรเซ่ �อบััตรเซ่ ข�าไปดูงานดูงานด คุณิ เขาต�องการดู

ควิามเป็นป็นป ศิลิปินในงานของลิปินในงานของลิป คณุิ คณุิจัะเริะเริะเ �มริ�มริ ม่ผู้ลิงานท่�คนเท่�คนเท ริ่�คนเริ่�คนเ �มริ�มริ

มองเห็นห็นห ก็ต�องใช�เวิลิาประมาณิ 10 ป่ คุณิต�องอดทนแลิะ

พื่ยายามอยูใ่ห�ไห�ไห� ด�

สิ ำาหรบััคนท่�จับัมาแลิ�วิต�องการทำางานศิลิปะแลิะสิามารถ

เลิ่ �ยงลิ่ �ยงลิ่ ตวัิเองได� การจัะทำาให�อยู่รอด ค่อ การสิร�างงานใสิร�างงานใสิร� ห�ไห�ไห� ด�

ภัายใน 5 ป่แรก หลิังลิังลิ จัาก 5 ป่ถ�าคุณิยังอณิยังอณิย ยู่ได� คุณิจัะเริะเริะเ �มริ�มริ

มองเห็นทางห็นทางห วิ่าวิ่าวิ  จัะทำาอะไร แลิะจัะเริะเริะเ �มริ�มริ ม่รายได�เข�ามาบั�าง

กวิา่วิา่วิ คณุิจัะม่รายได�ท่�มากด�ท่�มากด�ท พื่อนา่นา่น จัะประมาณิป่ท่� 10ณิป่ท่� 10ณิป่ท

การทำางานศิลิปะต�องใช�เวิลิา การเป็นป็นป ศิลิปินลิปินลิป ค่อการสิร�างสิร�างสิร�

แบัรนดข์องดข์องด ตวัิเอง คุณิจัะต�องต�องต� ม่ควิามพิื่เศษพิื่เศษพื่ แตกต่างต่างต หร่หร่ห อ

ม่ควิามเฉิพื่าะในงานของคุณิ หากเป็นงานป็นงานป ลิอกเลิ่ยนแบับั

หร่องานท่�ท ำาซ ำ�า คนก็จัะไม่ซ่ �อซ่ �อซ่  คุณิจัะต�องค�นพื่บัตัวิเอง

วิ่าวิ่าวิ  คุณิเหมาะกับัอะไร คุณิสินใจัอะไร เพื่ราะวิ่าระวิ่าระวิ บับัการ

ึกษาในประเทศศึกษาในประเทศศ น่�ใน่ �ใน่ ห�ชุดองห�ชุดองห�ช ค์คค์คค วิามรู �แรู �แรู ลิะทักษะทักษะท พ่ื่�นพ่ื่ �นพ่ื่ ฐ์าน

กับันักเบันักเบัน ต�นแค่ประมาค่ประมาค ณิ 30% ของมาตรฐ์านท่�คท่�คท วิรจัะเป็นป็นป

แต ่70% ต ่70% ต ท่�หายไป ท่�หายไป ท ค่อ หนึ�ง นึ�ง นึ สิอนเน่ �อหาน่�อหาน่ ยคุเยคุเย ก่า แก่า แก ตไ่ตไ่ต มม่่เน่ �อหาน่ �อหาน่

ร่วิมสิมัยสิมัยสิม  สิอง ไม่ไม่ไม ด�สิอนพ่ื่�นพ่ื่ �นพ่ื่ ฐ์านของควิาม ิดคิดค สิร�างสิรรค์

ในการสิร�างสิร�างสิร� ชิ �นงานชิ �นงานชิ  สิาม สิอนการสิร�างงานสิร�างงานสิร� ท่�ม่ฟัูงม่ฟัูงม่ฟู กช์นัเชนัเช ด่ยวิ

เช่นช่นช การสิอนให�เด็กเด็กเด ป็นป็นป นักเนักเน ต�นต�นต� แต่ไต่ไต ม่ไม่ไม ด�สิอนให�เร่เร่เ ยนรู �การรู �การรู

เต�นต�นต�  ทำาให�เด็กได็กได ม่สิามารถสิร�างงานแสิร�างงานแสิร� บับัร่วิมสิมยัไสิมยัไสิม ด� แลิะท่�

สิ ำาคญัาคญัาค ค่อ การไมป่มป่ม ลิอ่ยใลิอ่ยใลิ ห�เดก็เดก็เด ป็นป็นป อิสิระในการเร่ระในการเร่ระในการเ ยนรู � หร่หร่ห อให�

ไปดงูานดงูานด ท่�สิร�างสิร�างสิร� สิรรค์ หร่หร่ห อให�ไห�ไห� ด�ลิองทำางานกบััศิลิปินลิปินลิป เพ่ื่�อท่�

เม่�อม่�อม จับัออกมาแลิ�วิจัะไมต่�องมาเต�องมาเต� ริองมาเริองมาเ �มริ�มริ ต�นใหต�นใหต� ม่

เลิกลิกล ผู้ลิตผู้ลิตผู้ล ค์ร้ หันมาหันมาห ผู้ลิตผู้ลิตผู้ล นักปฏิิบัันักปฏิิบััน ติ

หลิกัลิกัลิ สิตูรการสิตูรการสิ กึษาของงานศกึษาของงานศ สิร�างสิร�างสิร� สิรรค์ งานศลิิปะ หร่ปะ หร่ปะ ห อศลิิปะ

การแสิดง เน�นผู้ลิิตเด็กออกมาเพ่ื่�อเด็กออกมาเพ่ื่�อเด ป็นคป็นคป รู เราต�องร่ �อร่ �อร่ ทั�งทั�งทั

ระบับัตั�งแบับัตั�งแบับัตั ตห่ตห่ต ลิกัลิกัลิ สิตูรสิตูรสิ ท่�ออกแท่�ออกแท บับัมาเพ่ื่�อให�เป็นคป็นคป รู
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ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง

หลิักสิูตรควิรผู้ลิิตนักปฏิิบััติ (practitioner) วิันน่ � สิังคม

โลิกไปถึงไหนแลิ�วิ การปรับัตัวิของหลิักสิูตรต�องรวิดเร็วิ

มาก บัุคลิากรท่�สิอนต�องปรบััเปลิ่�ยน โดยนำาคนรุ่นใหม่ซึ�ง

เช่�อมตอ่กบััการทำางานจัรงิเข�ามาในระบับัการศกึษา 

สิิงคโปรม่์โครงการท่�นำาศิลิปินจัากทั�วิโลิกมาสิอน นอกเหน่อ

จัากให�เด็กเร่ยนหนงัสิ่อกบััอาจัารยใ์นมหาวิิทยาลิยั เพ่ื่�อให�

บัคุลิากรท่�ม่ควิามรู �จัรงิ ปฏิิบัตังิานจัรงิมาสิอนนกัเรย่น 

เราควิรเอาเด็กจัากสิถาบัันต่าง ๆ มาเร่ยนรวิมกันโดย 

เชิญอาจัารย์หร่อศิลิปินจัากท่�ต่าง ๆ เอาคนท่�ประสิบั 

ควิามสิำาเร็จัแลิะม่การปรับัปรุงข�อมูลิใหม่ ๆ ในทุกมิติ 

มาสิอน เพ่ื่�อแก�ปัญหาชุดองคค์วิามรู �ท่�ลิ �าหลิังในสิถาบััน

การศึกษาของประเทศไทย ถ�าเราเปลิ่�ยนแปลิงตรงน่ �

ได� เราจัะเปลิ่�ยนแปลิงกระบัวินการของการสิร�างเศรษฐ์กิจั

สิร�างสิรรค ์สิร�างคนท่�ม่คณุิภัาพื่ออกมาสิูต่ลิาดได�ทนัเวิลิา

ระเบั่ยบัวิินัยขึ้องค์นสร้างสรรค์์ 

ท่�ไม่ได้มาจัากอำานาจันิยม

ระเบ่ัยบัวิินยัสิ ำาคญัมากต่อคนทำางานศิลิปะแลิะคนทำางาน

สิร�างสิรรค ์เพื่ราะเป็นพ่ื่ �นฐ์านในเร่�องควิามรบััผิู้ดชอบั แต่

ในประเทศไทย ระเบ่ัยบัวิินยัเป็นปัญหาท่�ถูกเอาไปอยู่ภัาย

ใต�ร่มของ “วิัฒนธิ์รรมอำานาจันิยม” เพ่ื่�อตอบัสินองควิาม

ต�องการแลิะการใช�อ ำานาจัของผูู้�สิั�งการ ผูู้�สิอน ผูู้�ท่�เหน่อกวิา่

ระเบ่ัยบัวิินยัในระบัอบัอำานาจันิยมได�ครอบัคลิมุทกุมิติของ

ประเทศน่� ไมใ่ชแ่คร่ะบับัการศกึษา แม�กระทั�งสิวินสิาธิ์ารณิะ

ท่�เม่�อเข�าไปเราต�องทำาตวัิเรย่บัร�อย เหม่อนกบััวิา่ทกุภัาคสิว่ิน

ของประเทศน่�บังัคบััให�สิมอง สิติปัญญา จิัตวิิญญาณิของ

เราไม่สิามารถท่�จัะสิร�างสิรรคส์ิิ�งใด ๆ ได�เลิย เพื่ราะวิ่าเรา

ถูกกำาหนดทั�งกระบัวินการทางควิามคิด กระบัวินการทาง

จิัตวิิญญาณิ แลิะกระบัวินการทางรา่งกายในทกุพ่ื่ �นท่� ท ำาให�

คนในประเทศน่�เกิดปัญหาเร่�องควิามคิดสิร�างสิรรค ์คนใน

ประเทศน่�ท่�ม่ควิามคิดสิร�างสิรรคแ์ลิะประสิบัควิามสิำาเรจ็ัใน

งานสิร�างสิรรค ์ค่อ คนท่�หลิดุออกจัากกติกาเหลิ่าน่ � แต่เป็น

คนท่�ม่ระเบ่ัยบัแลิะม่วิินยัในการทำางานทั�งสิิ �น

รัฐต้องมองขึ้้อผู้ิดพื่ลาด ลดค์วิามซับัซ้อน

นโยบัายภัาครฐั์ช่วิยผู้ลิกัดนัอตุสิาหกรรมสิร�างสิรรคไ์ด� โดย

หน่วิยงานท่�เก่�ยวิข�องต�องย�อนกลิบััไปถามตวัิเองวิ่า สิิ�งท่�ท ำา

ผิู้ดพื่ลิาดเอาไวิ�ค่ออะไร แลิ�วิอยา่ทำามนัอ่กในอนาคต

รูปแบับั เอกสิาร วิิธ่ิ์การท่�ซบััซ�อนทั�งหลิายของภัาครฐั์ เม่�อ

เอามาใช�งานกับัคน นักปฏิิบััติการ ครู หร่อศิลิปินอะไรก็ 

แลิ�วิแต่ ขอให�มนัง่าย เหม่อนกระบัวินการของคอมพื่ิวิเตอร์

ท่�ม่ควิามซบััซ�อนมาก แตต่อนใช�งาน เราแคก่ดปุ่ มก็สิามารถ
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ทำางานได�เลิย สิิ�งน่ �ค่อวิิธ่ิ์การท่�เร่ยกวิ่า creativity มันเป็น

ควิามคิดสิร�างสิรรค์ แม�ในกระบัวินการของการทำาอาจั 

ซบััซ�อนวิุ่นวิาย แต่การปฏิิบัตัิจัริง นำามาใช�จัริงต�องง่ายท่�สิดุ

ประ เทศเกาหลิ่ ใต�ท่� ประสิบัควิามสิำา เ ร็จั  เขา ก็ ม่ เจั� ง

ไปเยอะ แต่ตอนท่�ประสิบัควิามสิำาเร็จั  มันกลิายเป็น

ตำานาน เป็นประวิัติศาสิตร์ สิร�างคุณิค่าใหม่ แลิะสิร�าง 

ภัาพื่ลิกัษณิใ์หม่ เพื่ราะฉิะนั�น ในการทดลิอง 100 ครั�งแลิ�วิ

ได�มา 1 ครั�ง มนัคุ�ม แต่รฐั์ไม่ใช�หลิกัการการสิร�างสิรรคแ์บับั

น่� รฐั์มองวิา่ลิงทนุ 100 ต�องได� 100 ซึ�งมนัเป็นไปไมไ่ด�

งานสร้างสรรค์์เป็นกระบัวินการเพื่่�ออนาค์ต

งานออกแบับัสิร�างสิรรค์เป็นกระบัวินการเพ่ื่�ออนาคต 

เพ่ื่�อคน เพ่ื่�อสิังคม แลิะเพ่ื่�อมนุษยชาติในวิันข�างหน�า 

แต่วิิ ธ่ิ์การของเรากลิับัไปใช�กระบัวินการการออกแบับั

หร่องานสิร�างสิรรคเ์พ่ื่�อตอบัโจัทยข์องอด่ต เราสิร�างสิรรค ์

ทุกอย่างเพ่ื่�อตอบัโจัทยข์องอด่ตแลิะของชาติ ซึ�งมันไม่ใช ่

เพื่ราะในกระบัวินการของการค�นควิ�าแลิะการคิดก่อนท่�จัะ

สิร�างสิรรค ์เราได�ตอกยำ�ากระบัวินการของควิามเป็นชาต ิ

แลิะควิามเป็นเราเสิร็จัเร่ยบัร�อยแลิ�วิ หลิงัจัากนั�น เราต�อง

ก�าวิไปข�างหน�าต่อ ไม่อย่างนั�นควิามสิร�างสิรรคข์องเราก็จัะ

ไมเ่ดนิไปสิูอ่นาคต

เราต�องมาขบัคิดกนัทั�งกระบัวินการวิ่า อะไรค่อโครงสิร�างท่�

ม่อยู่เดิม อะไรค่อปรชัญาหลิกัท่�เราเช่�อกนัอยู่ ปรชัญานั�นใช�

งานได�จัรงิไหม แลิะอะไรค่อสิิ�งท่�เราต�องก�าวิตอ่ไปในอนาคต 

“ งานออกแบับัสร้างสรรค์์เป็นกระบัวินการเพื่่�ออนาค์ต 
เพื่่�อค์น เพื่่�อสังค์ม และเพื่่�อมนุษัยชาติในวิันขึ้้างหน้า

 
แต่วิิธุ่การขึ้องเรากลับัไปใช้กระบัวินการการออกแบับั

หรืองานสร้างสรรค์์เพื่่�อตอบัโจัทย์ขึ้องอด่ต 
เราสร้างสรรค์์ทุกอย่างเพื่่�อตอบัโจัทย์ขึ้องอด่ต

และขึ้องชาติ ซ้�งมันไม่ใช่ ”

ภัาพื่จัาก โรงลิะครช�าง
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หอศิลป์ฯ ในฐานะศ้นย์เรียนร้ ้
และศ้นย์ชุมชน เพื่่�อขึ้ับัเค์ล้�อนเม้อง

กับั “สุวิารี วิงค์์กองแก้วิ”

13
หอศิลศิลศ ป์ฯ ในฐานะป์ฯ ในฐานะป ศ้นย์เย์เย รียนรียนร ร้้

และศ้นย์ชุมชน เพื่่�อชุมชน เพื่่�อช ขัึ้บัเค์ล้�อนเค์ล้�อนเค์ล้ มอ้ง
กับั “สุวิารี รี ร วิงค์์กองแก้วิ”
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สิุวิาร่   วิงค์กองแก�วิ   เ ป็นชาวิเช่ยงใหม่ตั�งแต่กำา เ นิด 

จับัการศึกษาจัากภัาควิิชารัฐ์ศาสิตร ์คณิะสิังคมศาสิตร ์

มหาวิิทยาลิยัเกษตรศาสิตร์

เริ�มงานแรกเป็นครูอาสิาสิมัคร มูลินิธิิ์พื่ัฒนาชุมชนใน

เขตภัูเขา (พื่ชภั.) ต่อมาทำางานเป็นนักวิิจััยชุมชนเชิง

มานุษยวิิทยา แลิ�วิเข�ารบััราชการเป็นเจั�าหน�าท่�วิิเคราะห์

นโยบัายแลิะแผู้น เทศบัาลิเม่องอุตรดิตถ ์ก่อนท่�จัะย�ายมา

ทำางานท่�เทศบัาลินครเช่ยงใหม ่แลิะเป็นผูู้�เข่ยนแผู้นโครงการ

แลิะหางบัประมาณิสิำาหรับัการจััดตั�งหอศิลิปวิัฒนธิ์รรม 

เม่องเช่ยงใหม่

สุวิารี 
วิงค์์กองแก้วิ
ผู้อำานิวยการหอศึิลป็ว้ฒนิธุรรม 
เมืองเช่ียงใหม่ และห้วหนิ้ากลุ่มงานิ 
ส่งเสริมการพั้ฒนิาเมือง  
เทำศึบุาลนิค์รเช่ียงใหม่

ภัาพื่จัาก เคร่อข่ายพื่ิพื่ิธิ์ภััณิฑิ์กลิางเวิ่ยงเช่ยงใหม่
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หอศิลปวิัฒนธุรรมเม้องเชียงใหม่

หอศิลิปวิฒันธิ์รรมเม่องเช่ยงใหม่ (หอศิลิป์เช่ยงใหม่) เปิด

ดำาเนินการมาตั�งแต่ป่ พื่.ศ. 2545 ภัายใต�การบัริหารของ

เทศบัาลินครเช่ยงใหม่ นบััเป็นหอศิลิป์แห่งแรกของประเทศ

ท่�บัรหิารงานโดยเทศบัาลินคร การกระจัายอำานาจัให�ท�องถิ�น

ทำาให�เทศบัาลิสิามารถออกแบับัแลิะบัรหิารหอศิลิป์ได�อิสิระ

แลิะตอบัโจัทยท์�องถิ�น

หอศิลิป์ เ ช่ยงใหม่ เ ป็นทั�งศูนย์เ ร่ยน รู �แลิะศูนย์ชุมชน 

นอกเหน่อจัากการทำางานในรูปแบับัเฉิพื่าะของหอศิลิป์  

ท่� น่� ยังม่บัทบัาทในการพื่ัฒนาเม่องด�วิย โดยเป็นสิ่วิน

หนึ� งของ พ่ื่ �น ท่� สิาธิ์ารณิะท่� เ ปิดวิงให�พืู่ดคุยกัน  แลิะ

ทำางานร่วิมกับัภัาคประชาสิังคมแลิะเจั�าของธิ์ุรกิจับัน

ถนนราชดำา เ นิน ใจักลิางเ ม่องเ ช่ยงใหม่ในโครงการ

ช่�อ “ราชดำาเนินโมเดลิ” เพ่ื่�อจััดการปัญหาต่าง ๆ ในพ่ื่�นท่�

สิาธิ์ารณิะรอบัหอศิลิป์ เช่น การจััดการขยะ การจััดการ

ทางเท�าของถนนทอ่งเท่�ยวิ

คนทำางานในหอศิลิป์เช่ยงใหม่ม่ทั�งพื่นักงานนำาชม ซึ�งเป็น

ลิกูจั�างชั�วิคราวิประมาณิ 30 คน แลิะข�าราชการ 7-8 คน  

ซึ�งจับัการศึกษาในสิาขาท่�หลิากหลิาย เช่น การท่องเท่�ยวิ 

การศึกษา การประชาสิัมพื่ันธิ์์ นิเทศศาสิตร ์การบัริหาร 

แลิะการเม่องการปกครอง ไม่ม่คนท่�จับัด�านศิลิปะโดยตรง

มาทำางาน แลิะม่การย่มตวัิบัุคลิากรท่�ม่ใจัรกัเข�ามาทำางาน

ด�วิย ซึ�งหลิายคนก็มาจัากสิายวิิเคราะหห์ร่อวิิชาการ เรา

เคยพื่ยายามผู้ลิักดันให�เทศบัาลิจั�างตำาแหน่งนักวิิชาการ

วิัฒนธิ์รรม แต่สิุดท�ายก็ไม่ได�บัุคลิากรแบับัท่�ต�องการ 

เน่�องจัากเขาไม่ม่โอกาสิเติบัโต ท่�ผู้่านมา การจัดันิทรรศการ

ต่าง ๆ พื่นกังานดำาเนินการกนัเอง ม่การจั�างผูู้�เช่�ยวิชาญเป็น

ท่�ปรกึษาเก่�ยวิกบััข�อมลูิท่�ใช�ในการนำาเสินอ  

หอศิลปศิลปศ วิัฒนวิัฒนวิ ธุรรมเมอ้งเชียงใหชียงใหช ม่

หอศิลิปวิฒันวิฒันวิ ธิ์รรมเม่องเช่ยงใหม่ (หอศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่)ม่)ม เ ิดปิดป

ดำาเนินการมานินการมาน ตั�งแตั�งแตั ต่ป่ พื่.ศ. 2545 ภัายใต�การบัริหารของบัริหารของบัร

เทศบัาลินครเช่ยงใหม่ นบััเป็นหอป็นหอป ศิลิป์แลิป์แลิป ห่งแรกของประเทศห่งแรกของประเทศห

ท่�บัรหิารงานโดยเทศบัรหิารงานโดยเทศบัร บัาลินคร การกระจัายอำานาจัให�ท�องห�ท�องห�ท� ถิ�นถิ�นถิ

ทำาให�เทศบัาลิสิามารถออกแบับัแลิะบัรหิารหอบัรหิารหอบัร ศิลิป์ไลิป์ไลิป ด�อด�อิด�อสิระ

แลิะตอบัโจัทยท์�ท์ �์ องท�องท� ถิ�นถิ�นถิ

หอศิลิป์ เลิป์ เลิป ช่ยงใหม่ เม่ เม ป็นป็นป ทั�งทั�งทั ศูนศูนศ ย์เย์เย ร่ยน รู �แรู �แรู ลิะศูนศูนศ ย์ชุมชนชุมชนช

นอกเหน่อจัากการทำางานใน ูปแรูปแร บับัเฉิพื่าะของหอศิลิป์ลิป์ลิป

ท่� น่� ยังยังย ม่บัทบัาทในการพื่ัฒนาเพื่ัฒนาเพื่ ม่องด�วิย โดยเป็นป็นป สิ่วิน

หนึ� งของนึ� ง ของนึ พ่ื่ �นพ่ื่ �นพ่ื่ ท่� สิาธิ์ารณิะท่� เท่� เท ิ ดปิดป วิงให�พืู่ดห�พืู่ดห�พื่ คุยคุยค กันกันก แลิะ

ทำางานร่วิมกับัภัาคประชาสิังคมแสิังคมแสิ ลิะเจั�าของธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจับัน

ถนนราชดำา เ นินนินน ใจักลิางเ ม่องเ ช่ยงใหม่ในโครงการม่ ในโครงการม

่�อช่�อช “ราชดำาเนินโมเดนินโมเดน ลิ” เพ่ื่�อจััดการปัญหาปัญหาป ต่างต่างต ๆ ในพ่ื่�นพ่ื่ �นพ่ื่ ท่�

สิาธิ์ารณิะรอบัหอศิลิป์ลิป์ลิป เช่นช่นช การจััดการขยะ การจััดการ

ทางเท�าของถนนท�าของถนนท� ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิ

คนทำางานในหอศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่ม่ทั�งม่ทั�งม่ทั พื่นักงานพื่นักงานพื่น นำาชม ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นป็นป

ลิกูลิกูลิ จั�างจั�างจั� ชั�วิชวัิชั คราวิประมาณิ 30 คน แลิะข�าราชการ 7-8 คน ข�าราชการ 7-8 คน ข�

ซึ�งซึ�งซึ จับัการ ึกษาในศึกษาในศ สิาขาท่�หท่�หท ลิากหลิาย เช่นช่นช การท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิ

การ ึกษาศึกษาศ การประชาสิัมสิัมสิ พื่ันพื่ันพื่ ธิ์์ นิเทศศา นิเทศศา น สิตร์ การบัริหาร บัริหาร บัร

แลิะการเม่องการปกครอง ไม่ม่คนท่�จับัด�านศิลิปะโดยตรง

มาทำางาน แลิะม่การย่มตวัิบัุควิบัุควิบั ลิากรท่�ม่ใจัรกัเจัรกัเจัร ข�ามาทำางาน

ด�วิย ซึ�งห ซึ�งห ซึ ลิายคนก็มาก็มาก จัากสิายวิิเคราะหห์หห์ห ร่อวิิชาการ เรา

เคยพื่ยายามผู้ลิักผู้ลิักผู้ลิ ดันใดันใด ห�เทศบัาลิจั�างตำาแหน่งน่งน นักวิิชาการนักวิิชาการน

วิัฒนวิัฒนวิ ธิ์รรม แต่สิุดสิุดสิ ท�ายก็ไก็ไก ม่ไม่ไม ด�บัุคด�บัุคด�บั ลิากรแบับัท่�ต�องการ 

เน่�องน่�องน จัากเขาไม่ม่โอกาสิเติบัโต ท่�ผู้่านมาผู้่านมาผู้ การจัดันิทรรศการนิทรรศการน

ต่างต่างต ๆ พื่นกังาน พื่นกังาน พื่น ดำาเนินการนินการน กนัเองกนัเองก  ม่การจั�างผู้จั�างผู้จั� ู �เางผู้�เางผู้ ่�ยช่�ยช วิชาญเป็นป็นป

ท่�ปท่�ปท กึษาเรกึษาเร ่�ยก่�ยก วิกบััข�บััข�ั อบัข�อบัข� มลูิท่�ใลิท่�ใลิท ช�ในการช�ในการช� นำาเสินอ  

ภัาพื่จัาก เคร่อข่ายพื่ิพื่ิธิ์ภััณิฑิ์กลิางเวิ่ยงเช่ยงใหม่
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สรรค์์สร้างแรงงานสร้างสรรค์์

รายได�หลิักของหอศิลิป์เช่ยงใหม่มาจัากค่าตั�วิ ท่�น่�เก็บัค่า

ตั�วิไม่แพื่ง เพื่ราะถ�าเก็บัแพื่ง นกัท่องเท่�ยวิชาวิไทยจัะไม่เข�า  

รายได�อ่กสิ่วินมาจัากงบัประมาณิภัาครฐั์ ซึ�งงบัประมาณิ

จัากภัาครฐั์ม่แนวิโน�มลิดลิงทุกป่ จัากเดิม 9 ลิ�านบัาทต่อป่ 

ลิา่สิดุลิดลิงเหลิ่อ 7 ลิ�านบัาทตอ่ป่

หอศิลิป์เช่ยงใหม่ม่ค่าใช�จั่ายรวิมค่าบัุคลิากรด�วิยทั�งหมด

ประมาณิ 10 กวิ่าลิ�านบัาทต่อป่ เป็นค่านำ�าแลิะค่าไฟู

ประมาณิ 7 ลิ�านบัาท แลิะยงัม่คา่ใช�จัา่ยอ่�น ๆ เชน่ คา่วิสัิดุ

อปุกรณิ ์ คา่จัดักิจักรรม แลิะคา่ซอ่มแซม หากคา่ใช�จัา่ยเกิน

กวิา่งบัประมาณิท่�ได�รบัั จัะนำาเงินนอกงบัประมาณิมาใช� ซึ�ง

เงินนอกงบัประมาณิเป็นรายได�จัากค่าเข�าชมท่�เก็บัสิะสิมไวิ�

เพ่ื่�อใช�ท ำากิจักรรม ซ่ �อครุภัณัิฑิ ์ปรบััปรุงนิทรรศการ ซอ่มแซม

หอศิลิป์เพ่ื่�อให�อยู่ในสิภัาพื่ท่�ได�มาตรฐ์าน การใช�เงินนอก 

งบัประมาณิทำาให�เราม่ควิามย่ดหยุน่มากขึ �น

หอศิลป์เชียงใหม่กลายเป็น 
จัุดหมายขึ้องนักท่องเท่�ยวิ

ท่� ผู้่านมา การดำาเนินงานของหอศิลิป์เ ช่ยงใหม่ทำาได� 

คอ่นข�างด่ จัำานวินผูู้�เข�าชมม่แนวิโน�มเพิื่�มขึ �น ป่ก่อนเกิดโควิิด  

ม่ผูู้�เข�าชมเก่อบัแสินคนซึ�งนับัวิ่ามาก หอศิลิป์เช่ยงใหม่ม่

ทำาเลิอยูก่ลิางเม่อง ทำาให�ม่ผูู้�เข�าชมทั�งนกัเรย่น นกัทอ่งเท่�ยวิ

ชาวิไทยแลิะชาวิตา่งชาต ิรายได�จังึคอ่นข�างด่ ป่ลิะประมาณิ

สิบิัลิ�านบัาท

ช่วิงแรกท่�เปิดทำาการ สิัดสิ่วินผูู้�ท่�เข�าชมเป็นกลิุ่มนักเร่ยน

ประมาณิ 50% นักท่องเท่�ยวิชาวิไทยประมาณิ 15% แลิะ 

นกัทอ่งเท่�ยวิชาวิตา่งชาตปิระมาณิ 35% แตช่ว่ิงหลิงั สิดัสิว่ิน

นกัทอ่งเท่�ยวิชาวิตา่งชาตเิพิื่�มขึ �นเป็นประมาณิ 60% นกัเรย่น 

25% แลิะนกัทอ่งเท่�ยวิชาวิไทย 15%

เดิมนักท่องเท่�ยวิชาวิต่างชาติสิ่วินใหญ่มาจัากประเทศ

สิหรฐั์อเมริกาแลิะทว่ิปยุโรป แต่หลิงัจัากท่�ภัาพื่ยนตรเ์ร่�อง

แก�งมว่ินป่วินไทยแลินด ์(Lost in Thailand) ออกฉิาย ทำาให�

นกัทอ่งเท่�ยวิชาวิจ่ันกลิายเป็นนกัทอ่งเท่�ยวิตา่งชาตกิลิุม่หลิกั

สรรค์์สร้างแรงงานสร้างสรรค์์สร้างแรงงานสร้างสรรค์ ค์์

รายได�หด�หด� ลิักของหอลิักของหอลิ ศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่มาม่มาม จัากค่าค่าค ตั�วิ ทตัวิ ทตั ่�น่�เน่�เน ก็บัค่าบัค่าบัค

ตั�วิตวัิตั ไม่แม่แม พื่ง เพื่ราะถ�าเก็บัแพื่ง นกั นกั น ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิไทยจัะไม่เม่เม ข�า ข�า ข�

รายได�อ่กสิ่วินมาจัากงบัประมาณิภัาครฐั์ ซึฐั์ ซึั �งงฐ์ ซึ�งงฐ์ ซึ บัประมาณิ

จัากภัาครฐั์ม่ฐั์ม่ั แนวิโน�มลิดลิงทุกทุกท ป่ จัากเ ิมดิมด 9 ลิ�าน ลิ�าน ลิ� บัาทต่อต่อต ป่

ลิา่ลิา่ลิ สิดุสิดุสิ ลิดลิงเหลิ่อ 7 ลิ�านลิ�านลิ� บัาทตอ่ตอ่ต ป่

หอศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่ม่ค่าใม่ค่าใม่ค ช�จั่ายรช�จั่ายรช�จั วิมค่าค่าค บัุคบัุคบั ลิากรด�วิยทั�งหมดทั�งหมดทั

ประมาณิ 10 กวิ่าวิ่าวิ ลิ�านบัาทต่อต่อต ป่ เป็นป็นป ค่าค่าค นำ�าแลิะค่าไค่าไค ฟู

ประมาณิ 7 ลิ�านลิ�านลิ� บัาท แลิะยงัยงัย ม่คา่ใม่คา่ใม่ค ช�จัา่ยช�จัา่ยช�จั ่�น ๆ เอ่�น ๆ เอ ชน่ ชน่ ช คา่คา่ค วิสัิดุ

อปุกรอปุกรอ ณิ ์ณิ ์ณิ คา่จัดัคา่จัดัค กิจักรรม แลิะคา่คา่ค ซอ่มแซม หากซอ่มแซม หากซ คา่ใคา่ใค ช�จัา่ยเช�จัา่ยเช�จั ินกินก

กวิา่งวิา่งวิ บัประมาณิท่�ไณิท่�ไณิท ด�รัด�รัด�รบั จัะนำาเ ินนอกงเ ินนอกงเงินนอกงง บัประมาณิมาใช� ซึ�งซึ�งซึ

เ ินนอกงเ ินนอกงเงินนอกงง บัประมาณิเป็นรายไป็นรายไป ด�จัากค่าเค่าเค ข�าชมข�าชมข� ท่�เท่�เท ก็บัสิะสิมไวิ�

เพ่ื่�อใช�ท ำช�ท ำช�ทากิจักรรม ซ่ �อคซ่ �อคซ่ รุภััรุภััร ณิฑิุภัณัิฑิุภัั  ์ปณิฑิ ์ปณิฑิ รบััปรุงรุงร นิทรรศการ นิทรรศการ น ซอ่มแซมซอ่มแซมซ

หอศิลิป์เพ่ื่�อใลิป์เพ่ื่�อใลิป ห�อยู่ในสิภัาพื่ท่�ไพื่ท่�ไพื่ท ด�มาตรฐ์าน การใช�เ ินนอกเ ินนอกเงินนอกง

งบัประมาณิทำาให�เราม่ควิามย่ดหยุน่มากขึ �นขึ �นขึ

หอศิลศิลศ ป์เป์เป ชียงใหชียงใหช ม่กลายเม่กลายเม ็นป็นป
จัุดหมายจัุดหมายจั ขึ้องนักนักน ท่องเท่องเท ่�ยท่�ยท วิ

ท่� ผู้่านมาผู้่านมาผู้ การดำาเนินงานของหอนินงานของหอน ศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่ทำาได�

คอ่นคอ่นค ข�างข�างข� ด่ จั ำด่ จั ำด่ จัานวินผูู้�เนผู้�เนผู้ ข�าชมข�าชมข� ม่แนวิโน�มเน�มเน� พิื่�มพิื่�มพิื่ ขึ �นขึ �นขึ  ป่ก่อนเ ป่ก่อนเ ป่ก ิดโควิิด กิดโควิิด ก

ม่ผูู้�เผู้�เผู้ ข�าชมเก่อบัแสินคนซึ�งซึ�งซึ นับัวิ่ามากบัวิ่ามากบัวิ หอศิลิป์เลิป์เลิป ช่ยงใหม่ม่

ทำาเลิอยูก่ลิางเม่อง ทำาให�ม่ผูู้�เผู้�เผู้ ข�าชมข�าชมข� ทั�งทั�งทั นกัเนกัเน ร่กัเร่กัเ ยน นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิ

ชาวิไทยแลิะชาวิตา่งชาวิตา่งชาวิต  ิรายไต ิรายไต ด�จังึด�จังึด�จั คอ่นคอ่นค ข�างข�างข� ด่ ป่ลิะประมาณิ

สิบิัลิ�านบัลิ�านบัลิ� บัาท

ช่วิงแรกท่�เท่�เท ิ ดปิดป ทำาการ สิัด สิัด สิ สิ่วินผูู้�ท่�เท่�เท ข�าชมเป็นกป็นกป ลิุ่มนักเนักเน ร่ักเร่ักเ ยน

ประมาณิ 50% นัก นัก น ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิไทยประมาณิ 15% แลิะ

นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิตา่งชาวิตา่งชาวิต ปิระมาตปิระมาต ณิ 35% แตช่ว่ิงหลิงั ลิงั ลิ สิดัสิดัสิ สิว่ิน

นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิตา่งชาวิตา่งชาวิต เิตเิต พิื่�มพิื่�มพิื่ ขึ �นเขึ �นเขึ ป็นประมาป็นประมาป ณิ 60% นกัเนกัเน ร่กัเร่กัเ ยน 

25% แลิะนกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิไทย 15%

เ ิมดิมด นักนักน ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิต่างชาวิต่างชาวิต ติสิ่วินใหญ่มาญ่มาญ จัากประเทศ

สิหรฐั์อเม ิกาแริกาแร ลิะทว่ิปยุโรปยุโรปย แต่หต่หต ลิงัลิงัลิ จัากท่�ภัาพื่ยนตรเ์รเ์ร ร่�องเ์ ่�องเ์ร่�องร

แก�งมว่ินปป่ปวินไทยแลินด ์(Lost in Thailand) ออกด ์(Lost in Thailand) ออกด ฉิาย ทำาให�

นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิชาวิจ่ันกลิายเป็นป็นป นกันกัน ทอ่งเทอ่งเท ท่�ยท่�ยท วิตา่งชาวิตา่งชาวิต กิตกิต ลิุม่หลิกัลิกัลิ
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เม้�อพื่ิพื่ิธุภัณฑิ์เจัอพื่ิษัโค์วิิด-19

พื่อเกิดโควิิด-19 ช่วิงแรกนกัท่องเท่�ยวิชาวิต่างประเทศหาย 

แต่นักท่องเท่�ยวิชาวิไทยยังม่อยู่บั�างนิดหน่อย แต่พื่อช่วิง

เด่อนมกราคม 2564 นกัทอ่งเท่�ยวิชาวิไทยก็หายไปหมดด�วิย 

ช่วิงลิ็อกดาวิน ์หอศิลิป์เช่ยงใหม่ต�องปิดทำาการนานเก่อบั 

สิ่�เด่อน

บัทบัาทของหอศิลิป์แลิะพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิใ์นช่วิงโควิิดเป็นประเด็น

ท่�ถูกพืู่ดคุยกันมาก เพื่ราะหลิายท่�ปิดตัวิ หลิายท่�ก็ไม่รู �วิ่า

อนาคตจัะเป็นอย่างไร เราคงต�องทบัทวินควิามสิำาคญัของ

ควิามเป็นพิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิ์ วิ่าพิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิ์ควิรจัะทำาหน�าท่�อะไร  

โลิกหลิังโควิิดจัะไม่กลิับัมาเหม่อนเดิม จัะไม่ใช่ โลิก

ท่�สิมบัูรณิ์พื่ร�อมท่�ทุกคนจัะมาเสิพื่แลิ�วิม่ควิามสิุขกับั

ประวิตัศิาสิตรแ์ลิ�วิ 

การทำาหอศิลิป์แลิะพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิใ์นรูปแบับัออนไลินช์่วิยเร่�อง

เน่ �อหา (content) ได�อยา่งเด่ยวิ แตพิ่ื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิแ์ลิะหอศิลิป์ฯ 

ยงัม่บัทบัาทในฐ์านะเป็นพ่ื่ �นท่�ให�ชมุชนหรอ่คนในพ่ื่�นท่�ได�มา

ใช�งาน เชน่ Chiang Mai Design Week หรอ่เครอ่ขา่ยชมุชน 

ก็ใช�พ่ื่ �นท่�น่ �ในการอภัิปรายเก่�ยวิกับัผูู้�สิมคัรนายกเทศมนตร ่

บัางครั�งศิลิปินก็มาใช�จัดันิทรรศการแลิะเป็นพ่ื่ �นท่�ท่�สิร �างให�

เกิดปฏิิสิมัพื่นัธิ์ก์นั 

หอศิลิป์เช่ยงใหม่อาจักลิบััไปสิู่เป�าหมายเดิมเลิย ค่อ การ

เป็นศูนย์กลิางท่� เผู้ยแพื่ร่ควิามรู �ให�เม่อง ซึ�งรวิมถึงการ 

เผู้ยแพื่ร่ควิามรู �ให�คนท�องถิ�นเข�าใจัประวิัติศาสิตรเ์ม่อง 

มากขึ �นแลิะเกิดควิามรู �สิึกรกัเม่อง คนท�องถิ�นเองสิามารถ

ใช�หอศิลิป์เป็นห�องรับัแขก เพ่ื่�อเร่ยนรู �ประวิัติศาสิตรข์อง

เม่อง เราเช่�อวิ่า หอศิลิป์จัะนำาไปสิู่ควิามยั� งย่นของเม่อง

ภัาพื่จัาก เคร่อข่ายพื่ิพื่ิธิ์ภััณิฑิ์กลิางเวิ่ยงเช่ยงใหม่ภัาพื่จัาก เคร่อข่ายพื่ิพื่ิธิ์ภััณิฑิ์กณิฑิ์กณิฑิ ลิางเวิ่างเวิ่างเ ยงเช่ยงใหม่
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“ พื่ิพื่ิธุภัณฑิ์เม้องจัะค์ิดวิ่าเม้องขึ้องเขึ้าม่อะไรด่ 
พื่อค์นมาเรียนร้้แล้วิจัะเอาค์วิามร้้ไปพื่ัฒนาต่อยอดอย่างไร 

เม้องส่วินใหญ่จัะค์ิดถึงพื่ิพื่ิธุภัณฑิ์ในแง่น่�
 เป็นการเอาพื่ิพื่ิธุภัณฑิ์มาทำาให้ม่ค์วิามเป็นเม้อง 

เพื่่�อทำาให้ค์นร้้วิ่าค์ุณค์่าขึ้องเม้องอย้่ตรงไหน 
จัะเอาค์ุณค์่าน่�ไปใช้ในปัจัจัุบัันและอนาค์ตอย่างไร ”

เพื่ราะหอศิลิป์สิร�างคนได� ถ�าการมาเย่�ยมชมหอศิลิป์ของ 

เด็กรุ่นใหม่ 3 หม่�นกวิ่าคนทุกป่ สิุดท�ายแลิ�วิทำาให�เกิดคน

ท่�รกัเม่องได�สิกั 1 หม่�นคน ก็ถ่อวิ่าประสิบัควิามสิำาเร็จัแลิ�วิ  

พื่ิพื่ิธุภัณฑิ์กับัเม้อง 
ค์วิามสัมพื่ันธุ์ท่�อยากให้ก้าวิไปด้วิยกัน

หอศิลิป์เช่ยงใหม่อยู่ภัายใต�เทศบัาลินครเช่ยงใหม่ ทำาให�

ม่อิสิระแลิะตอบัโจัทย์การทำางานเพ่ื่�อให�เข�ากับัเม่องได�

ง่ายกวิ่า เราม่ควิามคิดวิ่าจัะเปลิ่�ยนช่�อจัากพิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิเ์ป็น

ศูนย์ขับัเคล่ิ�อนแลิะอนุรักษ์เม่อง เพื่ราะพิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิ์เม่อง 

ท่�หลิาย ๆ เม่องทำา ไม่เหม่อนพิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิข์องกรมศิลิปากร 

พิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิเ์ม่องสิว่ินมากเน�นสิร�างคณุิคา่ (value) แตไ่มเ่ก็บั

วิตัถ ุ(object) แบับัพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิท์ั�วิไป คาแรกเตอรจ์ัะแตกตา่ง

กัน พิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิเ์ม่องจัะคิดวิ่าเม่องของเขาม่อะไรด่ พื่อคน

มาเร่ยนรู �แลิ�วิ จัะเอาควิามรู �ไปพื่ฒันาต่อยอดอย่างไร หร่อ

เป็นการเอาพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิม์าทำาให�ม่ควิามเป็นเม่อง เพ่ื่�อทำาให�

คนรู �วิ่าคุณิค่าของเม่องอยู่ตรงไหน จัะเอาคุณิค่าน่ �ไปใช�ใน

ปัจัจัุบัันแลิะอนาคตอย่างไร แลิะตอนน่� เรากำาลิังทำางาน

เพ่ื่�อตอบัคำาถามวิ่า บัทบัาทของหอศิลิป์เช่ยงใหม่ในการ

ขับัเคลิ่�อนเม่องเพ่ื่�อเข�ามาเติมเต็มช่องวิ่างระหวิ่างภัาค 

ประชาสิงัคมแลิะระบับัราชการควิรจัะเป็นอยา่งไร
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สร้างส้�อเพื่่�อพื่ัฒนาสังค์มโดยรวิม
ผู้่านพื่่�นท่�เสรีในการทำางานสร้างสรรค์์

กับั “เกรียงไกร วิชิรธุรรมพื่ร”

14
สร้างร้างร ส้�อเพื่่�อส้�อเพื่่�อส้ พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ สังสังส ค์มโดยรวิม

ผู้่านผู้่านผู้ พื่่�นพื่่�นพื่่ ่�เสท่�เสท รีในการรีในการร ทำางานสร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
กับั “เกรียงไกร รียงไกร ร วิชิรวิชิรวิช ธุรรมพื่ร”

1414
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เกรย่งไกร วิชิรธิ์รรมพื่ร หรอ่ปิง จับัการศกึษาระดบััปรญิญาตร ่

สิาขาวิิชาภัาพื่ยนตรแ์ลิะภัาพื่นิ�ง คณิะนิเทศศาสิตร ์จัฬุาลิงกรณิ์

มหาวิิทยาลิยั เริ�มต�นสิร�างผู้ลิงานในฐ์านะนกัเข่ยนบัทจัาก  

“ฝัึนหวิานอายจับูั” “บ่ัฟูอรว์ิาเลินไทน”์ “Hormones วิยัวิ�าวิุน่ 

ซ่ซั�น 1” จันในท่�สิดุ ได�เป็นผูู้�ก ำากบััแลิะโปรดวิิเซอร ์โปรเจักตต์า่ง ๆ   

เชน่ “เพ่ื่�อนไมเ่ก่า” “Hormones วิยัวิ�าวิุน่ ซ่ซั�น 2-3” ภัาพื่ยนตร ์

“พื่รจัากฟู�า ตอน ยามเยน็” “Project S The Series” ฯลิฯ

ในช่วิงลิ็อกดาวิน ์คณุิปิงทำาโปรเจักต ์“กกัตวัิ Stories” โดย 

ชวินผูู้�ก ำากับัภัาพื่ยนตรแ์ลิะนักแสิดงนาดาวิบัางกอกทำา

หนังสิั�น 10 เร่�องจัาก 10 ผูู้�ก ำากับั โดยไม่ม่การออกกอง 

ถ่ายทำา แต่เป็นการถ่ายทำาแบับัออนไลินโ์ดยนักแสิดงจัาก

บั�านของนักแสิดง ผู้่านการกำากับัการแสิดงแบับัออนไลิน ์ 

แลิะเผู้ยแพื่รผู่้า่นทาง Youtube NadaoBangkok 

เกรียงไกร
วิชิรธุรรมพื่ร
โป็รดิวเซ่อร์ ผู้กำาก้บุ นิ้กเขียนิบุทำ  
และ ผู้บุริหาร นิาดาวบุางกอก
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บัริษััท นาดาวิ บัางกอก จัำากัด

เริ�มต�นจัากการเป็นบัริษัทดูแลิแลิะพื่ัฒนาศิลิปิน (Artist 

Management)  แลิะต่อยอดด�วิยการทำางานผู้ลิิตส่ิ�อ 

(P roduc t i on  House )  ควิามสิำา เ ร็ จัของ ซ่ ร่ สิ์อย่ า ง 

“Hormones วิัยวิ�าวิุ่น” “เลิ่อดข�นคนจัาง” “My Ambu-

lance รักฉิุดใจันายฉิุกเฉิิน” “แปลิรักฉิันด�วิยใจัเธิ์อ” 

ทำาให�ม่ศิลิปินหน�าใหม่หลิายคนได�แจั�งเกิดแลิะม่ผู้ลิงาน

อยา่งตอ่เน่�อง จัากนั�น บัรษัิทม่การตอ่ยอดพื่ฒันาทกัษะด�าน

การร�องเพื่ลิงให�กับักลิุ่มศิลิปินท่�ม่ควิามสิามารถ ทำาให�เกิด

คา่ยเพื่ลิง Nadao Music 

โค์วิิด-19 เปล่�ยนพื่ฤติกรรมค์นด้และผู้้้ผู้ลิต

เราอาจัเคยได�ยินวิ่า โลิกกำาลิงัจัะเข�าสิู่ยุคสิตร่มมิ�ง ถ�าไม่ม่ 

โควิิด-19 มนัอาจัคอ่ยเป็นคอ่ยไปมากกวิา่น่ � โควิิด-19 ทำาให�

คนดูคุ�นชินกับัการเสิพื่สิ่�ออยู่บั�านมากขึ �น สิ่วินเราฐ์านะ 

ผูู้�ผู้ลิิตหร่อผูู้�จัดัม่คู่แข่งมากขึ �น ผูู้�ให�บัรกิารสิตร่มมิ�งทั�งหลิาย

ทำาการตลิาดออนไลินก์นัมากขึ �น แต่ทรพัื่ยากรท่�ม่จั ำากดัของ

คนดูค่อเวิลิา ผูู้�ผู้ลิิตอยากได�เวิลิา (air time) แลิะต�องแย่ง 

เวิลิาของผูู้�ชมกัน ซึ�งนอกจัากสิตร่มมิ�งแลิ�วิ ก็ยังม่อย่างอ่�น 

เชน่ เกม แลิะแพื่ลิตฟูอรม์อ่�น ๆ 

พื่อม่โควิิด-19 เราจัำาเป็นต�องปรับัตัวิตามข�อคิดเห็นท่� 

ได�รับั (feedback) ตลิอดเวิลิาวิ่า ตอนน่�คนดูสินใจัอะไร 

ต�องวิางแผู้นลิ่วิงหน�าด�วิยวิ่า คอนเทนตท่์�เราม่เพ่ื่ยงพื่อท่�จัะ

ออกอากาศไปถึงเม่�อไหร่ เราเป็นสิตูดิโอไม่ใช่ช่อง จัึงเจัอ 

ผู้ลิกระทบัน�อยกวิ่าตรงท่�ไม่ได�ม่ปัญหาวิ่าจัะต�องเอาอะไร

ออกฉิาย แต่ปัญหาของเราค่อ การกำาหนดเวิลิา (dead-

line) ของงานไวิ�แลิ�วิวิ่า ป่น่ �จัะม่ซ่ร่สิ์ก่� เร่�อง ภัาพื่ยนตร ์

ก่�เร่�อง เม่�อถ่ายทำาไมไ่ด� ผู้ลิงานก็น�อยลิง เราจังึไมม่่ของออก

อากาศ ซึ�งทางแก�ค่อ เราต�องพื่ยายามใช�วิิธ่ิ์เร่งแก�ในสิ่วิน

ของกระบัวินการทำาเพ่ื่�อถ่ายทำาให�ทนั เพ่ื่�อให�ม่ของออกมา

ไมอ่ยา่งนั�นคนดจูัะลิ่มเรา เพื่ราะม่สิิ�งอ่�นให�เสิพื่เตม็ไปหมด

ภัาพื่จัาก GDH 559

บัริษััท นาดาบัริษััท นาดาบัร วิ บัางกอก จัำากัดากัดาก

เริเริเ �มริ�มริ ต�นจัากการเป็นป็นป บัริษัทษัทษ ดูแดูแด ลิแลิะพื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่ ศิลิปินลิปินลิป (Artist

Management) แลิะต่อยอดต่อยอดต ด�วิยการทำางานผู้ลิิตส่ิ�อ ส่ิ�อ สิ

(P roduc t i on House ) ควิามสิำา เ ร็ จัของ ซ่ ร่ สิ์อซ่ ร่ สิ์อซ่ ร่ สิ ย่ า งย่ า งย

“Hormones วิัย วิัย วิ วิ�าวิุ่น” “เลิ่อดข�นคนจัาง” “My Ambu-

lance รัก รัก ร ฉิุดใฉิุดใฉิ จันายฉิุกเฉิิน”ฉิุกเฉิิน”ฉิ “แปลิรักลิรักลิร ฉิันฉิันฉิ ด�วิยใจัเธิ์อ”

ทำาให�ม่ศห�ม่ศิห�ม่ศลิปินหลิปินหลิป น�าใหม่หม่หม ลิายคนได�แจั�งเจั�งเจั� ิดแกิดแก ลิะม่ผู้ลิงาน

อยา่งยา่งย ตอ่เตอ่เต น่�องน่�องน  จัากนั�นนั�นนั  บัรษัิทษัทษ ม่การตอ่ยอดตอ่ยอดต พื่ฒันาพื่ฒันาพื่ ทกัษะทกัษะท ด�านด�านด�

การร�องเร �องเร � พื่ลิงให�กัห�กัห�กบักลิุ่มศิลิปินลิปินลิป ท่�ม่ควิามสิามารถ ทำาให�เ ิดกิดก

คา่ยเคา่ยเค พื่ลิง Nadao Music 

โค์วิิด-19 เปล่�ยนล่�ยนล พื่ฤติกรรมติกรรมต ค์นด้และผู้้้ผู้ลและผู้้้ผู้ลและผู้้ ิต้ผู้ลิต้ผู้ล

เราอาจัเคยได�ยินด�ยินด�ย วิ่าวิ่าวิ โลิกกำาลิงัาลิงัาลิ จัะเข�าสิู่ยุคสิู่ยุคสิู่ย สิตร่มมิ�งมิ�งมิ  ถ�าไม่ม่

โควิิด-19 มนัอามนัอาม จัคอ่ยเจัคอ่ยเจัค ป็นป็นป คอ่ยไปมากกคอ่ยไปมากกค วิา่วิา่วิ น่ � โควิิด-19 น่ � โควิิด-19 น่ ทำาให�

คนดูคุ�นคุ�นคุ ินชินช กับัการเสิพื่สิ่�ออสิพื่สิ่�ออสิพื่สิ ยู่บั�านมากขึ �นขึ �นขึ  สิ่วินเราฐ์านะ

ผูู้�ผู้ลิิตหร่ลิิตหร่ลิิตห อผูู้�จัดัอผู้�จัดัอผู้ ม่คู่แข่งมากข่งมากข ขึ �นขึ �นขึ ผูู้�ใผู้�ใผู้ ห�บัรกิารห�บัรกิารห�บัร สิตร่ตร่ต มมิ�งมิ�งมิ ทั�งหทั�งหทั ลิาย

ทำาการตลิาดออนไลินก์นัมากกนัมากก ขึ �นขึ �นขึ แต่ทต่ทต รพัื่ยากรท่�ม่จั ำม่จั ำม่จัากดัของากดัของาก

คนดูค่อเวิลิา ผูู้�ผู้ลิิตอยากได�เวิลิา (air time) แลิะต�องแย่งย่งย

เวิลิาของผูู้�ชมาของผู้�ชมาของผู้ กันกันก  ซึ�งนอก ซึ�งนอก ซึ จัากสิตร่มมิ�งแมิ�งแมิ ลิ�วิ ก็ลิ�วิ ก็ลิ�วิ กยังยังย ม่อย่างย่างย ่�น อ่�น อ

เชน่ เกม แชน่ เกม แช ลิะแพื่ลิตฟูอรม์รม์ร ่�น ๆ อ่�น ๆ อ

พื่อม่โควิิด-19 เราจัำาเป็นป็นป ต�องปรับัตัวิตามข�อ ิดเคิดเค ห็นห็นห ท่�

ได�รัด�รัด�รบั (feedback) ตลิอดเวิลิาวิ่าวิ่าวิ ตอนน่�คนน่�คนน่ ดูสินใจัอะไร 

ต�องต�องต� วิางแผู้นลิ่วิงหน�าน�าน� ด�วิยวิ่าวิ่าวิ คอนเทนตท่์�เรา์ ่�เราท่์�เราท ม่เพ่ื่ยงพื่อท่�จัะ

ออกอากาศไป ึงเถึงเถ ม่�อไหม่�อไหม ร่ เราเป็นป็นป สิตู ิโอไดิโอได ม่ใม่ใม ช่ช่องช่องช  จัึงเ จัึงเ จั จัอ

ผู้ลิกระทบัน�อยกวิ่าตรงวิ่าตรงวิ ท่�ไท่�ไท ม่ไม่ไม ด�ม่ปัญหาด�ม่ปัญหาด�ม่ป วิ่าวิ่าวิ จัะต�องเอาอะไร

ออกฉิาย แต่ปัญหาของเราปัญหาของเราป ค่อ การกำาหนดเวิลิา (dead-

line) ของงานไวิ�แลิ�วิวิ่าลิ�วิวิ่าลิ�วิวิ  ป่น่ �จัะม่ซ่ร่สิ์ม่ซ่ร่สิ์ม่ซ่ร่สิ ่� เ์ ่� เ์ก่� เก ร่�อง่� เ ่�อง่� เร่�องร  ภัาพื่ยนตร์

่�เก่�เก ่�อง เ่�เ ่�อง เ่�เร่�อง เร ม่�อม่�อม ถ่ายถ่ายถ ทำาไมไ่มไ่ม ด� ผู้ลิงานก็น�อยน�อยน� ลิง เรา งึไจังึไจั มม่่ของออก

อากาศ ซึ�งทางแ ซึ�งทางแ ซึ ก�ค่อ เราต�องพื่ยายามใช�วิิช�วิิช� ธ่ิ์เร่งแร่งแร ก�ในก�ในก� สิ่วิน

ของกระบัวินการทำาเพ่ื่�อถ่ายถ่ายถ ทำาให�ทนัห�ทนัห�ท เพ่ื่�อให�ม่ของออกมา

ไมอ่มอ่ม ยา่งยา่งย นั�นคนนั�นคนนั ดจูัะลิม่เรา เพื่ราะม่สิิ�งม่สิิ�งม่สิิ ่�นใอ่�นใอ ห�เสิพื่เตม็ไปหมดตม็ไปหมดต
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ผู้มได�รู �วิ่า มันไม่ได�เป็นโจัทยจ์ัากอาจัารย ์แต่เกิดจัากการ

ปลิกูฝัึงในการเร่ยนวิิชาการออกแบับัเพ่ื่�อพื่ฒันาสิงัคมโดย

รวิม ผู้มวิ่าสิิ�งน่ �มนัได�ผู้ลิ ในงานออกแบับัสิถาปัตยกรรม ม่

การปลิกูฝัึงเร่�องน่ �แลิ�วิ แตใ่นงานภัาพื่ยนตรย์งัไมม่่ ถ�าเราเริ�ม

ปลิูกฝัึงเร่�องน่ �มากขึ �น เราอาจัได�เด็กท่�นอกจัากใช�อุปกรณิ์

เก่งแลิ�วิ ยงัมองภัาพื่กวิ�างของสิงัคมออกด�วิยวิา่ เราไมไ่ด�ทำา

หนงัเพ่ื่�อควิามบันัเทิงอย่างเด่ยวิ แต่กำาลิงัสิร�างควิามรบััผิู้ด

ชอบัตอ่สิงัคมด�วิย

การปลิูกฝัึงสิิ�งเหลิ่าน่ �ต�องการการสินับัสินุนค่อนข�างเยอะ 

ตอนผู้มเร่ยนนิเทศศาสิตร ์จัุฬาฯ ต�องออกเงินทำาหนังใน

โครงงานก่อนจับัการศึกษา (final project) เอง ถ�าไม่ม่ทุน 

6 หม่�นบัาทในการทำาหนงัวินันั�น ผู้มก็ไมม่่ทางเข�าวิงการหนงั 

เพื่ราะมหาวิิทยาลิัยไม่ได�สินับัสินุนให�เราทำาโครงงานนั�น 

ได�อย่างเต็มท่� มันม่ต�นทุนมากกวิ่าท่�คิด ถ�ารฐั์อยากลิงทุน

จัริง ๆ การลิงทนุกบััอนาคตเหลิ่าน่ �ม่ควิามหวิงัมาก เราอาจั

สิร�างบัคุลิากรท่�ด่ได�

สร้างทักษัะให้แรงงานสร้างสรรค์์ 
ได้ขึ้ับัเค์ล้�อนสังค์ม

ผู้มขอแยกทักษะเป็นสิ่วินคิดแลิะสิ่วินทำา บัางคนคิดแลิะ 

ทำาเก่ง ขณิะท่�บัางคนคิดเก่งแต่ใช�เคร่�องม่อไม่เก่ง ซึ�งอาจั

เป็นผู้ลิพื่วิงมาจัากการเร่ยนในมหาวิิทยาลิยัท่�ม่เคร่�องม่อไม่

เพ่ื่ยงพื่อต่อจัำานวินนกัศึกษา การเข�าถึงอปุกรณิก์ารทำางาน

ท่�ไม่ครบัถ�วิน ทำาให�ไม่รู �จักัการใช�งาน หรอ่ขาดประสิบัการณิ์

ในกระบัวินการผู้ลิิต หลิายคนจัึงต�องไปเร่ยนรู �เอาในช่วิง

ฝึึกงาน ถงึจัะได�ลิงม่อทำาจัรงิเพ่ื่�อท่�จัะได�เหน็วิา่เป็นยงัไง 

ต�นทุนของงานสิร�างสิรรคน์ั�นสิูง เพื่ราะค่อการสิร�างเด็กให�

ม่กระบัวินการคิดท่�ด่ แลิ�วิลิงม่อทำาได�อย่างม่ประสิิทธิิ์ภัาพื่ 

โดยใช�เคร่�องม่อเพ่ื่�อสินับัสินุนควิามคิดของเขาให�ได�

เต็ม 100% อาจัม่เด็กอ่กกลิุ่มหนึ�งท่�เข�าถึงเคร่�องม่อได� ม่

ทนุลิองทำาหนงัเอง แต่ขาดทนุทางควิามคิด เพื่ราะเขาสินใจั

เฉิพื่าะเร่�องบัางเร่�อง เช่น เร่�องใกลิ�ตวัิ ควิามรู �สิึก ควิามรกั

เท่าท่�เขาม่ประสิบัการณิ ์แต่ขาดการมองภัาพื่กวิ�าง ไม่ได�

มองภัาพื่ยนตร ์สิ่�อหร่อซ่ร่สิใ์นฐ์านะของการเป็นตัวิกลิาง 

หร่อเป็นเคร่�องม่อท่�จัะบัอกอะไรบัางอย่างแก่สิังคมแลิะ 

ขบััเคลิ่�อนสิงัคมได�

สิิ�งท่�ยงัไม่เคยเห็นภัาควิิชาการสินบััสินุนอย่างเป็นรูปธิ์รรม

ค่อ การมองคอนเทนต์ในฐ์านะเป็นสิิ�งท่�ขับัเคลิ่�อนแลิะ

สิร�างทศันคติท่�ด่ให�สิงัคม ถ�ามหาวิิทยาลิยัให�ควิามรู � แลิะม่

การประชุมเชิงปฏิิบัตัิการ (workshop) ท่�ท ำาให�ผูู้�เร่ยนเห็น 

ควิามสิำาคญัของเร่�องน่ � มันจัะช่วิยได�มาก ผู้มเคยไปดูงาน

สิัปดาห์ออกแบับั (Design Week) ท่� เม่องไอนด์โฮเวิน 

ประเทศเนเธิ์อรแ์ลินด ์ม่การจััดแสิดงผู้ลิงานของนักศึกษา

หลิายร�อยคนท่�เป็นการออกแบับัสิร�างสิรรคเ์พ่ื่�อแก�ปัญหาใน

สิงัคมท่�เจัอมา โดยสิามร�อยกวิา่คนออกแบับัฝึาทอ่ระบัายนำ�า

ภัาพื่จัาก Dutch Design Week (DDW)

ผู้มได�รู �ด�รู �ด�รูวิ่าวิ่าวิ  มันไ มันไ ม ม่ไม่ไม ด�เป็นโป็นโป จัทยจ์ัากอาจัารย์ แต่เต่เต ิดกิดก จัากการ

ปลิกูลิกูลิ ฝัึงในการเฝัึงในการเฝึ ร่ังในการเร่ังในการเ ยนวิิชาการออกแบับัเพ่ื่�อพื่ฒันาพื่ฒันาพื่ สิงัคมโดยสิงัคมโดยสิ

รวิม ผู้มวิ่าวิ่าวิ สิิ�งสิิ�งสิิ น่ �มนัไมนัไม ด�ผู้ลิ ในงานออกแบับัสิถาปัตยกรรมปัตยกรรมป  ม่

การปลิกูลิกูลิ ฝัึงเฝัึงเฝึ ร่�องังเ ่�องังเร่�องร น่ �แน่ �แน่ ลิ�วิ แตใ่นงานตใ่นงานต ภัาพื่ยนตรย์งัไยงัไย มม่่ ถ�าเราเม่ ถ�าเราเม่ ถ� ริาเราเริาเราเ �มริ�มริ

ปลิูกลิูกลิ ฝัึงเฝัึงเฝึ ร่�องังเ ่�องังเร่�องร น่ �มากน่�มากน่ ขึ �นขึ �นขึ เราอาจัได�เด็กด็กด ท่�นอกท่�นอกท จัากใช�อุปกรช�อุปกรช�อ ณิ์

เก่งแก่งแก ลิ�วิ ยงัมองยงัมองย ภัาพื่กวิ�างของวิ�างของวิ� สิงัคมออกสิงัคมออกสิ ด�วิยวิา่ เราไวิา่ เราไวิ มไ่มไ่ม ด�ทำด�ท ำด�ทา

หนงัเพ่ื่�อคนงัเพ่ื่�อคน วิามบันัเทิงอทิงอท ย่างเย่างเย ด่ยวิ แต่กำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างคสิร�างคสิร� วิามรบััผิู้ดบัผิู้ดบัผู้

ชอบัตอ่บัตอ่บัต สิงัคมสิงัคมสิ ด�วิย

สร้างร้างร ทักทักท ษัะให้แรงงานสห้แรงงานสห ร้างสรรค์์ร้างสรรค์์ร
ได้ขึ้ับัเค์ล้�อนค์ล้�อนค์ล้ สังสังส ค์ม

ผู้มขอแยกทักษะเทักษะเท ป็นป็นป สิ่วิน ิดแคิดแค ลิะสิ่วินทำา บัางคน ิดแคิดแค ลิะ

ทำาเก่งก่งก ขณิะท่�บัางคน ิดเคิดเค ก่งแก่งแก ต่ใต่ใต ช�เคร่�องร่�องร ม่อไม่เม่เม ก่งก่งก  ซึ�งอา ซึ�งอา ซึ จั

เป็นป็นป ผู้ลิพื่วิงมาจัากการเร่ากการเร่ากการเ ยนในมหาวิิทยาลิยัลิยัลิ ท่�ม่เคร่�องเค ่�องเคร่�องร ม่อไม่

เพ่ื่ยงพื่อต่อต่อต จัำานวินนกันกัน ึกษาศึกษาศ การเข�าถึงถึงถ อปุกรอปุกรอ ณิก์ารณิก์ารณิ ทำางาน

ท่�ไท่�ไท ม่ครม่ครม บัถ�วิน ทำาให�ไห�ไห� ม่รู �จักัการใรู �จักัการใรู ช�งานช�งานช� หร่หร่ห อขาดประสิบัการณิ์

ในกระบัวินการผู้ลิิต หลิายคน ึงจัึงจั ต�องไปเร่องไปเร่องไปเ ยนรู �เอาในรู �เอาในรู ช่วิง

ฝึึกงาน ถงึถงึถ จัะได�ลิงม่อทำาจัรงิเพ่ื่�อาจัรงิเพ่ื่�อาจัร ท่�จัะได�เหน็หน็ห วิา่เวิา่เวิ ป็นป็นป ยงัไง ยงัไง ย

ต�นต�นต� ทุนของงานทุนของงานท สิร�างสิร�างสิร� สิรรคน์ัน์ั์ �นนั�นนั สิูงสิูงสิ เพื่ราะค่อการสิร�างเสิร�างเสิร� ด็กใด็กใด ห�

ม่กระบัวินการ ิดคิดค ท่�ด่ แลิ�วิลิงม่อทำาได�อด�อด� ย่างย่างย ม่ประสิิทธิิ์ภัาพื่

โดยใช�เคร่�องร่�องร ม่อเพ่ื่�อสินับัสินุนคบัสินุนคบัสิน วิาม ิดของเขาใคิดของเขาใค ห�ได�

เต็มต็มต 100% อาจัม่เด็กด็กด อ่กกลิุ่มหนึ�งนึ�งนึ ท่�เท่�เท ข�า ึงเคถึงเคถ ร่�องร่�องร ม่อได� ม่

ทนุทนุท ลิองทำาหนงัเองนงัเองน แต่ขาดต่ขาดต ทนุทางคทนุทางคท วิาม ิดคิดค เพื่ราะเขาสินใจั

เฉิพื่าะเร่�องาะเ ่�องาะเร่�องร บัางเร่�องางเ ่�องางเร่�องร เช่นช่นช เ ่�องใกเ ่�องใกเร่�องใกร ลิ�ตัลิ�ตัลิ�ตวิ ควิามรู �สิึกสิึกสิ ควิามรกัรกัร

เท่าท่าท ท่�เขาท่�เขาท ม่ประสิบัการณิ์ แต่ขาดการมองต่ขาดการมองต ภัาพื่กวิ�าง ไม่ไม่ไม ด�

มองภัาพื่ยนตร ์สิ ์สิ์ ่�อห สิ่�อห สิ ร่่�อหร่่�อห อซ่ร่สิใ์นซ่ร่สิใ์นซ่ร่สิ ฐ์านะของการเป็นป็นป ตัวิกลิาง 

หร่อเป็นเคป็นเคป ร่�องร่�องร ม่อท่�จัะบัอกอะไรบัางอย่างแย่างแย ก่สิังคมแสิังคมแสิ ลิะ

ขบััเค ่�อนลิ่�อนลิ สิงัคมไสิงัคมไสิ ด�

สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ยงัไยงัไย ม่เคยเม่เคยเม ห็นห็นห ภัาควิิชาการสินบััสินุนอบัสินุนอบัสิน ย่างเย่างเย ป็นป็นป ูปรูปร ธิ์รรม

ค่อ การมองคอนเทนต์ในต์ในต ฐ์านะเป็นป็นป สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ขับัเค ่�อนแล่ิ�อนแลิ ลิะ

สิร�างสิร�างสิร� ทศันคทศันคท ติท่�ด่ให�สิงัคมห�สิงัคมห�สิ  ถ�ามหาวิิทยาลิยัใลิยัใลิ ห�ควิามรู � แลิะม่

โครงงานก่อนก่อนก จับัการ ึกษาศึกษาศ (final project) เอง ถ�าไม่ม่ทุนม่ทุนม่ท

6 หม่�นม่�นม บัาทในการทำาหนงันงัน วินัวินัวิ นั�น นั�น นั ผู้มก็ไก็ไก มม่่ทางเข�าข�าข� วิงการหนงั นงั น

เพื่ราะมหาวิิทยาลิัยไลิัยไลิ ม่ไม่ไม ด�สินัด�สินัด�สินบัสินุนใบัสินุนใบัสิน ห�เราทำาโครงงานนั�นนั�นนั

ได�อย่างเย่างเย ต็มต็มต ท่� มัน มัน ม ม่ต�นม่ต�นม่ต� ทุนมากกทุนมากกท วิ่าวิ่าวิ ท่� ิดคิดค  ถ�ารฐั์อยากลิงทุนทุนท

จัริงจัริงจัร ๆ การลิงทนุทนุท กบััอนาคตเหลิ่าลิ่าลิ น่ �ม่ควิามหวิงัมากวิงัมากวิ เราอาจั

สิร�างสิร�างสิร� บัคุบัคุบั ลิากรท่�ด่ได�

สิัปดาสิัปดาสิ ห์ออกแห์ออกแห บับั (Design Week) ท่� เ ท่� เ ท ม่องไอนด์โฮเด์โฮเด วิน

ประเทศเนเธิ์อรแ์รแ์ร ลินด ์ม่ ์ม่์ การจััดแสิดงผู้ลิงานของนักนักน ึกษาศึกษาศ

หลิายร�อยคนร�อยคนร� ท่�เท่�เท ป็นการออกแป็นการออกแป บับัสิร�างบับัสิร�างบับัสิร� สิรรคเ์พ่ื่�อแคเ์พ่ื่�อแค ก�ปัญหาในก�ปัญหาในก�ป

สิงัคมสิงัคมสิ ท่�เท่�เท จัอมา โดยสิามร�อยกร�อยกร� วิา่คนออกแวิา่คนออกแวิ บับัฝึาทอ่ระทอ่ระท บัายนำ�า

90สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์ ์            



Soft Power จัะไปได�ด่ ถ�าเราทำาในสิิ�งท่�ประเทศอ่�นไม่ม่ 

ประเทศอ่�นเขาเจัริญกวิ่าเราเยอะ แลิ�วิเราจัะมองหาของท่�

ท ำาแลิ�วิเหม่อนเขาทำาไม สิิ�งท่�ไปได�ตอนน่�ค่อ เราต�องสิงัเกต

จัากสิิ�งท่�สิ ำาเร็จัแลิ�วิ เช่น ภัาพื่ยนตรเ์ร่�องฉิลิาดเกมโกงท่�ม่

กระแสิ เพื่ราะม่เอกลิกัษณิ ์เน่ �อหาเร่�องการโกงข�อสิอบัมัน

เป็นธิ์รรมชาตขิองเรา มนัเป็นวิฒันธิ์รรมของเรา 

ผู้มไปเท่�ยวิพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิท่์�อมัสิเตอรด์มั ม่คนถามวิ่า ได�ข่าวิวิ่า

มาจัากประเทศไทย รู �จัักเจั�ย อภิัชาติพื่งศไ์หม ภัาพื่ยนตร์

ของพ่ื่� เจั�ยได�รับัการยอมรับัในระดับัสิากลิ เพื่ราะควิาม

ม่ เอกลิักษณิ์ (un ique)  ควิามแปลิกใหม่  (exo t ic ) 

บัางอย่างท่�ภัาพื่ยนตรข์องประเทศอ่�น ๆ ไม่ม่ ดงันั�น อย่าคิด

วิ่าคณุิจัะผู้ลิิตสิิ�งเด่ยวิกบััท่�ประเทศสิหรฐั์อเมรกิา เกาหลิ่ใต�  

หร่อญ่�ปุ่ นผู้ลิิตไปแลิ�วิ ไม่ม่ทาง แลิะเร่�องต�นทนุก็เหม่อนกนั  

การทำาหนังหร่อการทำากิจักรรมสิร�างสิรรค ์ค่อ การลิองผิู้ด

ลิองถูก ทำาจันกวิ่าทำาเป็น ทำาจันกวิ่าจัะเก่ง เพื่ราะฉิะนั�น  

เราต�องให�โอกาสิเขาลิอง ถ�าเราสินบััสินนุสิว่ินน่�ได� ผู้มเช่�อวิา่  

จัะม่เด็กท่�ผู้ลิิตผู้ลิงานสิะสิม (port fo l io)  ของตัวิเอง 

ออกมา แลิะม่พ่ื่� ๆ เห็นโอกาสิแลิ�วิชวินไปทำางาน การทำางาน

สิร�างสิรรค์ portfolio สิ ำาคัญกวิ่าเกรดมาก ภัาครัฐ์ควิร 

มองเหน็แลิะให�การสินบััสินนุ

การสนับัสนุน Soft Power ท่�มาช้าไปหนึ�งก้าวิ

Soft Power เป็นสิิ�งท่�รฐั์ดูเหม่อนอยากได� อยากให�มันเกิด 

ขึ �นจัริง ๆ แต่ตอนน่�มันห่างไกลิมาก เพื่ราะกวิ่าจัะไปถึง

ตรงนั�น ต�องม่การสินับัสินุนครบัทั�งสิามสิ่วิน ค่อ ก่อนผู้ลิิต

งาน ช่วิงผู้ลิติงาน แลิะหลิงัผู้ลิติงาน ซึ�งรฐั์สินบััสินนุบัางเร่�อง

อยู ่แตย่งัไมค่รบัทกุสิว่ิน

กระบัวินการช่วิงก่อนผู้ลิิตงาน ปัญหาตอนน่�ค่อ ในการ 

สิร�างคน เราเหม่อนอยู่ในอุตสิาหกรรมการผู้ลิิตคนรุ่นใหม่

แบับัท่�คนรุ่นเก่าอยากให�เป็น สิร�างคนเพ่ื่�อให�เหม่อนกัน 

ใช�ตวัิช่ �วิดั (KPI) ของช่วิิตของคนรุน่เก่าเป็นตวัิวิดัเดก็รุน่ใหม่

วิ่า ต�องม่ควิามสิำาเรจ็ัแบับัน่� ต�องใช�ช่วิิตแบับัน่� แต่ลิ่มคิดไป

วิา่โลิกมนัก�าวิไปข�างหน�าตลิอดเวิลิา 

เราควิรเปลิ่�ยน KPI ใหม ่ควิรให�ควิามสิำาคญักบัักระบัวินการ

คิด วิ่า เขาม่วิิ ธ่ิ์คิด ม่วิิ ธ่ิ์การสิร�างสิรรค์ท่� ใช�ได�หร่อไม ่

ถ�ากระบัวินการคิดใช�ได� วินัหนึ�งเขาจัะคิดสิิ�งท่�ใช�ได�ออกมา 

เราสิ่งเสิริมเขาในสิ่วินน่�ด่กวิ่าสิ่งเสิริมให�ทำาหนังตามแบับั 

ท่�เราต�องการ
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Soft Power จัะไปได�ด่ ถ�าเราทำาในสิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ประเทศท่�ประเทศท ่�นไอ่�นไอ ม่ม่

ประเทศ ่�นเขาเอ่�นเขาเอ จัริญกจัริญกจัร วิ่าเราเยอะวิ่าเราเยอะวิ แลิ�วิเราจัะมองหาของท่�

ท ำาแลิ�วิเหม่อนเขาทำาไม สิิ�ง สิิ�ง สิิ ท่�ไปไท่�ไปไท ด�ตอนน่�ค่อ เราต�องต�องต� สิงัเกตสิงัเกตสิ

จัากสิิ�งสิิ�งสิิ ท่�สิ ำาเร็จัแลิ�วิ เช่นช่นช  ภัาพื่ยนตรเ์รเ์ร ร่�องเ์ ่�องเ์ร่�องร ฉิลิาดเกมโกงท่�ม่

กระแสิ เพื่ราะม่เอกลิกัษลิกัษลิ ณิ์ เน่ �อหาเน่ �อหาเน่ ่�องการโกง�อหาเ ่�องการโกง�อหาเร่�องการโกงร ข�อข�อข� สิอบัมันบัมันบัม

เป็นป็นป ธิ์รรมชา ขิองเราตขิองเราต  มนัเ มนัเ ม ป็นป็นป วิฒันวิฒันวิ ธิ์รรมของเรา 

ผู้มไปเท่�ยท่�ยท วิพิื่พิื่ธิ์ภัณัิฑิภัณัิฑิภัั ท่์�์ ่�์ อมัอมัอ สิเตอรด์มัดมัด  ม่คนถามวิ่าวิ่าวิ ได�ข่าด�ข่าด�ข วิวิ่าวิวิ่าวิวิ

มาจัากประเทศไทย รู �จัักเ รู �จัักเ รู จั�ย อภิัชาภิัชาภั ติพื่งศไ์หมศไ์หมศ  ภัาพื่ยนตร์

ของพ่ื่� เพ่ื่� เพื่ จั�ยได�รัด�รัด�รบัการยอมรับัในระดับัสิากลิ เพื่ราะควิาม

ม่ เอกลิักษลิักษลิ ณิ์ (un ique) ควิามแปลิกใหม่ (exo t ic )

บัางอย่างย่างย ท่�ภัาพื่ยนตรข์องประเทศรข์องประเทศร ่�นอ่�นอ ๆ ไม่ม่ ดงัม่ ดงัม่ ด นั�นนั�นนั อย่าย่าย ิดคิดค

วิ่าวิ่าวิ คณุิจัะผู้ลิิตสิิ�งเสิิ�งเสิิ ด่ยวิกบััท่�ประเทศบัท่�ประเทศบัท สิหรฐั์อเมรกิาอเม กิาอเมรกิาร เกาหลิ่ใต� 

หร่หร่ห อญ่�ปุ่ นผู้ลิิตไปแลิ�วิ ไม่ม่ทาง แลิะเร่�องะเ ่�องะเร่�องร ต�นต�นต� ทนุทนุท ก็เหก็เหก ม่อนกนักนัก

ตรงนั�นนั�นนั  ต�อง ต�อง ต� ม่การสินบัสินุนครบัสินุนครบัสิน บัทั�งบัทั�งบัทั สิามสิวิน ค่อ ก่อน ก่อน ก ผู้ลิิต

งานงาน ช ช่วิวิงงผู้ผู้ลิติงานลิติงาน แแลิลิะหะหลิลิงัังลิงัลิลิงัลิ ผู้ผู้ลิติงานลิติงาน ซึ ซึ�ง�ง ซึ�ง ซึ ซึ�ง ซึ รรฐั์สินฐ์สินบััสินบัสินนุุนบัสินนุบัสินบัสินนุบัสิน บับัางเางเร่�อง่�องางเ ่�องางเางเ ่�องางเร่�องรร่�องร

อยู ่แตย่งัไยงัไย มค่รมค่รม บัทกุบัทกุบัท สิว่ิน

กระบัวินการช่วิงก่อนก่อนก ผู้ลิิตงาน ปัญหาตอน ปัญหาตอน ป น่�ค่อ ในการ

สิร�างคนสิร�างคนสิร� เราเหม่อนอยู่ในอุตอุตอ สิาหกรรมการผู้ลิิตคนรุ่นใหม่

แบับัท่�คนบับัท่�คนบับัท รุ่นเก่าอยากใก่าอยากใก ห�เป็นป็นป  สิร�างคนเพ่ื่�อให�เหม่อนกันกันก

ใช�ตัช�ตัช�ตวิช่วัิช่ั �วิดั (KPI) ของวิดั (KPI) ของวิ ช่วิิตของคนรุน่เก่าเก่าเก ป็นป็นป ตวัิวิดัเวิวิดัเวิวิ ดก็ดก็ด รุน่ใหม่

วิ่าวิ่าวิ  ต�อง ต�อง ต� ม่ควิามสิำาเรจ็ัแบับัน่� ต�องใ ต�องใ ต� ช�ช่วิิตแบับัน่� แต่ลิ่ม ิดไปคิดไปค

วิา่โวิา่โวิ ลิกมนัมนัม ก�าก�าก� วิไปข�างหข�างหข� น�าตน�าตน� ลิอดเวิลิา 

เราควิรเป ่�ยน KPI ใหล่ิ�ยน KPI ใหลิ ม ่คม ่คม วิรให�ควิามสิำาคญัาคญัาค กบัักระบัวินการ

ิดคิดค  วิ่า เขา วิ่า เขา วิ ม่วิิ ธ่ิ์คิดธ่ิ์คิดธ่ิ์ค  ม่วิิ ธ่ิ์การสิร�างสิรรค์ท่� ใท่� ใท ช�ได�หร่อไม่

ถ�ากระบัวินการ ิดใคิดใค ช�ไช�ไช� ด� วินัหด� วินัหด� วิ นึ�งเขานึ�งเขานึ จัะ ิดคิดค สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ใท่�ใท ช�ไช�ไช� ด�ออกมา ด�ออกมา ด�

เราสิ่งเสิ่งเสิ สิริมเขาในสิริมเขาในสิร สิ่วินน่�ด่กวิ่าวิ่าวิ สิ่งเสิ่งเสิ สิริมใสิริมใสิร ห�ทำห�ท ำห�ทาหนังตามแนังตามแน บับั

ท่�เราท่�เราท ต�องการต�องการต�

การทำาหนังหนังหน ร่ังหร่ังห อการทำากิจักรรมสิร�างสิร�างสิร� สิรรค ์ค่ ์ค่์ อ การลิอง ิดผิู้ดผู้

ลิองถูกถูกถ  ทำาจันกวิ่าวิ่าวิ ทำาเป็นป็นป  ทำาจันกวิ่าวิ่าวิ จัะเก่งก่งก เพื่ราะฉิะนั�น นั�น นั

เราต�องใต�องใต� ห�โอกาห�โอกาห� สิเขาลิอง ถ�าเราถ�าเราถ� สินบััสินนุบัสินนุบัสิน สิว่ินน่�ไน่ �ไน่ ด� ผู้มเ ่�อช่�อช วิา่ วิา่ วิ

จัะม่เด็กด็กด ท่�ผู้ลิิตผู้ลิงานสิะสิม (port fo l io) ของตัวิเอง

ออกมา แลิะม่พ่ื่�ม่พ่ื่�ม่พื่ ๆ เห็นโอกาห็นโอกาห สิแลิ�วิชวินไปทำางาน การทำางาน

สิร�างสิรรค์ portfolio สิ ำาคัญกาคัญกาค วิ่าเกรดมากวิ่าเกรดมากวิ  ภัาครัฐ์ควิร

มองเหน็แหน็แห ลิะให�การห�การห� สินบััสินนุบัสินนุบัสิน

การสนับัสนุน Soft Power นุน Soft Power น ่�มาท่�มาท ช้าไปหช้าไปหช นึ�งนึ�งนึ ก้าก้าก วิ

Soft Power เป็นป็นป สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�รฐั์ดูเหฐ์ดูเหฐ์ด ม่อนอยากได� อยากให�มันเห�มันเห�ม ิดกิดก

ขึ �นขึ �นขึ จัริงจัริงจัร ๆ แต่ตอนต่ตอนต น่�มันมันม ห่างไกห่างไกห ลิมาก เพื่ราะกวิ่าวิ่าวิ จัะไปถึงถึงถ

ตรงนั�นนั�นนั  ต�อง ต�อง ต� ม่การสินับัสินุนครบัสินุนครบัสิน บัทั�งบัทั�งบัทั สิามสิ่วิน ค่อ ก่อน ก่อน ก ผู้ลิิต
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เราไม่เท่าเขาอยู่แลิ�วิ เพื่ราะฉิะนั�น การคิดอย่างสิร�างสิรรค ์

(creat ive th inking) ต�องเริ�มจัากการท่� เรารู �ก่อนวิ่า 

เราเป็นใคร อตัลิกัษณิข์องเราค่ออะไร

กระบัวินการช่วิงผู้ลิิตงานก็ม่ปัญหาเยอะเหม่อนกัน อย่าง

การขออนุญาตถ่ายทำาตามสิถานท่�ในประเทศไทยนั�นยาก

มาก ยิ�งถ่ายทำาบันถนนยิ�งยากมาก ทั�งท่�ควิามจัริงตอนท่�

เรากำาลิังผู้ลิิตงาน เราควิรได�รับัการอำานวิยควิามสิะดวิก

รอบัด�าน อย่างประเทศเกาหลิ่ใต� เขาถึงขั�นให�เงินกู�ย่ม

ดอกเบ่ั �ยตำ�าสิ ำาหรบััการทำางานสิร�างสิรรค ์เพ่ื่�อเป็นการรองรบัั 

คนทำางานวิ่า คณุิจัะไม่เจ็ับัหนกั แลิะเราช่วิยคณุิอยู่ เขาจัะ

ได�กลิ�าเสิ่�ยง 

สิ่วินกระบัวินการหลิังผู้ลิิตงาน การเซนเซอร ์(censor-

ship) สิ ำาคัญมาก การเซนเซอรเ์ป็นสิิ�งท่�ฆ่าควิามขลิังของ

เราไป เกาหลิ่ใต�ถึงขั�นต�องยกเลิิกการเซนเซอรเ์พ่ื่�อทำาให�

อตุสิาหกรรมของประเทศเขาก�าวิกระโดดอยา่งรวิดเรว็ิ

 

ภัาครฐั์มาช�าไปหนึ�งก�าวิในการช่วิยเหลิ่อแลิะการสิ่งเสิริม 

แต่ เ รากลิับัมาเริ�มต�นใหม่ ได� เ ราควิรให�พ่ื่ �น ท่� เสิร่กับั

ศิลิปะให�มากขึ �น  สิ่ง เสิริมพ่ื่ �น ท่� การแสิดง แหลิ่งการ 

เร่ยนรู � พิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิ ์อย่าไปปิดมันเลิย แต่เปิดให�ทำาอะไรได� 

แสิดงควิามคิดเห็นได� น่�ค่อโอกาสิในการสิร�างคนทำางาน 

น่�ค่อพ่ื่ �นท่�ในการสิร�างบัคุลิากรสิร�างสิรรคท่์�ด่ท่�สิดุ

“ การเซนเซอร์เป็นสิ�งท่�ฆ่าค์วิามขึ้ลังขึ้องเราไป  
เกาหล่ใต้ถึงขึ้ั�นต้องยกเลิกการเซนเซอร์ 
เพื่่�อทำาให้อุตสาหกรรมขึ้องประเทศเขึ้า 

ก้าวิกระโดดอย่างรวิดเร็วิ ”

“ การเซนเซอร์เร์เร ็นป็นป สิ�งสิ�งสิ ท่�ฆ่าฆ่าฆ ค์วิามขึ้ลังขึ้ลังขึ้ล ขึ้องเราไป 
เกาหล่ใต้ถึงถึงถ ขึ้ั�นขึ้ั�นขึ้ั ต้องยกเต้องยกเต ลิกการเซนเซอลิกการเซนเซอล ร์
เพื่่�อทำาให้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอ ขึ้องประเทศเขึ้า

ก้าก้าก วิกระโดดอย่างรย่างรย วิดเร็วิ ”

เราไม่เม่เม ท่าเขาอท่าเขาอท ยู่แลิ�วิ เพื่ราะฉิะนั�นนั�นนั การ ิดอคิดอค ย่างย่างย สิร�างสิร�างสิร� สิรรค ์ค ์ค

(creat ive thinking) ต�องเริ�มริ�มริ จัากการท่� เราท่� เราท รู �ก่อนก่อนก วิ่าวิ่าวิ

เราเป็นใครป็นใครป  อตั อตั อ ลิกัษลิกัษลิ ณิข์องเราณิข์องเราณิ ค่ออะไร

กระบัวินการช่วิงผู้ลิิตงานก็ม่ปัญหาเยอะเหม่ปัญหาเยอะเหม่ป ม่อนกันกันก อย่างย่างย

การขออนุญาตนุญาตน ถ่ายถ่ายถ ทำาตามสิถานท่�ในประเทศไทยท่�ในประเทศไทยท นั�นยากนั�นยากนั

มาก ยิ�ง ยิ�ง ยิ ถ่ายถ่ายถ ทำาบันถนนยิ�งยากมากยิ�งยากมากยิ  ทั�ง ทั�ง ทั ท่�คท่�คท วิามจัริงตอนจัริงตอนจัร ท่�

เรากำาลิังาลิังาลิ ผู้ลิิตงาน เราควิรได�รัด�ร ัด�รบัการอำานวิยควิามสิะดวิก

รอบัด�าน อย่างประเทศเกาหย่างประเทศเกาหย ลิ่ใต� เขาถึงถึงถ ขั�นใขั�นใขั ห�เ ินเ ินเงินง กู�ย่ม

ดอกเบ่ั �ยบ่ั �ยบ่ั ตำ�าสิ ำาหรบััการทำางานสิร�างสิร�างสิร� สิรรค์ เพ่ื่�อเป็นการรองป็นการรองป รบัั

คนทำางานวิ่าวิ่าวิ  คณุิจัะไม่เม่เม จ็ับัหนกันกัน แลิะเราช่วิยคณุิอยู่ เขาจัะ

ได�กด�กด� ลิ�าเลิ�าเลิ� สิ่�ยง สิ่�ยง สิ

สิ่วินกระบัวินการหลิังลิังลิ ผู้ลิิตงาน การเซนเซอร ์ (censor-

ship) สิ ำาคัญมากาคัญมากาค การเซนเซอรเ์รเ์ร ป็นป็นป สิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ฆ่าคฆ่าคฆ วิามขลิังของลิังของลิ

เราไป เกาหลิ่ใต�ถึงต�ถึงต�ถ ขั�นขั�นขั ต�องยกเลิิกการเซนเซอรเ์พ่ื่�อรเ์พ่ื่�อร ทำาให�

อตุอตุอ สิาหกรรมของประเทศเขาก�าก�าก� วิกระโดดอยา่งรยา่งรย วิดเรว็ิ

ภัาครฐั์มาช�าไปหนึ�งนึ�งนึ ก�าวิในการช่วิยเหลิ่อแลิะการสิ่งเสิ่งเสิ สิริมสิริมสิร

แต่ เ รากต่ เ รากต ลิับัมาเริ�มริ�มริ ต�นใหม่ ไม่ ไม ด� เ ราควิรให�พ่ื่ �นห�พ่ื่ �นห�พ่ื่ ท่� เท่� เท สิร่กัสิร่กัสิร่กบั

ศิลิปะให�มากขึ �นขึ �นขึ  สิ่ ง เ สิ่ง เ สิ สิริมสิริมสิร พ่ื่ �นพ่ื่ �นพ่ื่ ท่� การแท่� การแท สิดง แหลิ่งการลิ่งการลิ

เร่เร่เ ยนรู � พิื่พิื่ธิ์ภััณิฑิภััณิฑิภัั ์ อย่าไปย่าไปย ิดปิดป มันเมันเม ลิย แต่เต่เต ิดใปิดใป ห�ทำห�ท ำห�ทาอะไรได�

แสิดงควิาม ิดเคิดเค ห็นไห็นไห ด� น่�ด� น่�ด� นค่อโอกาสิในการสิร�างคนทำางาน

น่�ค่อพ่ื่ �นพ่ื่ �นพ่ื่ ท่�ในการท่�ในการท สิร�างสิร�างสิร� บัคุบัคุบั ลิากรสิร�างสิร�างสิร� สิรรคท่์�์ ่�์ ด่ท่�ด่ท่�ด่ทสิดุสิดุสิ
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สร้างค์นเพื่่�ออนาค์ต แขึ้่งขึ้ันได้ในระดับัโลก 
กับั “พื่ณชิต กิตติปัญญางาม”

15
สร้างร้างร ค์นเพื่่�ออนาค์ต แข่ึ้งข่ึ้งขึ้ ขัึ้นไขัึ้นไขึ้ ด้ในระด้ในระด ดับัโลก 

กับั “พื่ณชิต ชิต ช กิตกิตก ติปัญญางาม”ปัญญางาม”ป

1515
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ดร.พื่ณชิต 
กิตติปัญญางาม
อด่ตนิายกสมาค์ม Thailand Tech 
Startup Association / ผู้อำานิวยการ 
DPU X สถาบุ้นิเพั่�อพั้ฒนิาค์วามเป็็นิ
ผู้ป็ระกอบุการและบุุค์ลากรแห่งอนิาค์ต /
ป็ระธุานิกรรมการผู้จั้ดการใหญ่่ และ 
ผู้ก่อต้�ง Ztrus

ด ร . พื่ ณิ ชิ ต  กิ ต ติ ปั ญ ญ า ง า ม  จั บั ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับั 

ปริญญาเอก ด�าน Computer Vision จัากมหาวิิทยาลิัย 

แมนเชสิเตอร ์ประเทศองักฤษ

การเติบัโตมาในครอบัครวัิของนักบัญัช่ทำาให�เข�าใจัปัญหา

ของงานเอกสิารเป็นอย่างด่ จัึงหาเทคโนโลิย่ท่�จัะเข�ามาช่วิย

เปลิ่�ยนแปลิงวิงการบัญัช่ให�ด่ขึ �น ต่อมาได�ร่วิมก่อตั�ง Ztrus 

ซึ�งเป็นสิตารท์อพัื่ท่�ม่ควิามเช่�ยวิชาญในการให�บัริการแปลิง

ข�อมลูิสิูดิ่จิัทลัิ

Ztrus

สิตารท์อัพื่ท่�ม่แนวิคิดวิ่า “องคก์รท่�ขับัเคลิ่�อนได�เร็วิ ต�องม่ 

ฟัูน เ ฟู่อง ท่� แข็ งแรง ”  ให�บัริการแปลิงข�อมูลิสิู่ ดิ จิัทัลิ

ด�วิยเทคโนโลิย่ OCR (Optical Character Recogni-

tion) แลิะ AI (Artificial Intelligence) ซึ�งเปร่ยบัเสิม่อน

ควิามคิดของมนุษย ์ทำาให�เร่ยนรู �รูปแบับัเอกสิารใหม่ ๆ ได�

หลิากหลิายแลิะแม่นยำา สิามารถอ่านข�อมูลิทั�งภัาษาไทย

แลิะภัาษาองักฤษได�ถกูต�องกวิา่ 90%

ดร.พื่ณชิต ชิต ช
กิตกิตก ติปัญญางามปัญญางามป
อด่ตนิายกสมาค์ม Thailand Tech 
Startup Association / ผู้อำผู้อำผู้อานิวยการ 
DPU X สถาบุ้นิเพั่�อพัพั่�อพัพั ้่�อพั้่�อพัฒนิาค์วามเป็็นิ
ผู้ป็ระกอบุการและบุุค์ลากรแห่งอห่งอห นิาค์ต /
ป็ระธุานิกรรมการผู้จ้ัดการใหญ่่ และ
ผู้ก่อผู้ก่อผู้ก ต้�ง Ztrusต้�ง Ztrusต

ภัาพื่จัาก Ztrus

ด ร . พื่ ณิ ชิ ตพื่ ณิ ชิ ตพื่ ณิ ช  กิ ต กิ ต ก ติ ปั ญ ญ า ง า มปั ญ ญ า ง า มป  จั บั ก า ร ึ ก ษ า ร ะศึ ก ษ า ร ะศ ดับั

ป ิญญาเอกริญญาเอกร  ด�าน Computer Vision จัากมหาวิิทยาลิัยลิัยลิ

แมนเชสิเตอร ์ประเทศร ์ประเทศร องักฤษองักฤษอ

การเติบัโตมาในครอบัครวัิของนักบัญันักบัญัน ช่ทำช่ทำช่ทาให�เข�าใจัปัญหาจัปัญหาจัป

ของงานเอกสิารเป็นอป็นอป ย่างย่างย ด่ จัึงหาเทคโนโด่ จัึงหาเทคโนโด่ จั ลิย่ท่�ลิย่ท่�ลิย่ทจัะเข�ามาข�ามาข� ช่วิย

เป ่�ยนแปลิ่�ยนแปลิ ลิงวิงการบัญัช่ให�ด่ขึ �นห�ด่ขึ �นห�ด่ขึ  ต่อมาไ ต่อมาไ ต ด�รด�ร่ด�รวิมก่อก่อก ตั�งตั�งตั Ztrus

ซึ�งเซึ�งเซึ ป็นป็นป สิตารท์รท์ร อพัื่ท่�ม่ควิามเ ่�ยช่�ยช วิชาญในการให�บัริการแปห�บัริการแปห�บัร ลิง

ข�อข�อข� มลูิสิูดิ่ลิสิูดิ่ลิสิูด่จิัทลัิ

Ztrus

สิตารท์รท์ร อัพื่ท่�ม่แนวิคิดวิคิดวิค วิ่าวิ่าวิ “องคก์รคก์รค ท่�ขับัเค ่�อนไลิ่�อนไลิ ด�เร็วิ ต�องม่

ฟัูน เฟัูน เฟู ฟู่อง ท่� แท่� แท ข็ งแรง ”ข็ งแรง ”ข ให�บัริการแปห�บัริการแปห�บัร ลิงข�อมูลิสิู่ ดิลิสิู่ ดิลิสิู่ ด จิัทัลิ

ด�วิยเทคโนโลิย่ OCR (Optical Character Recogni-

tion) แลิะ AI (Artificial Intelligence) ซึ�งเป ซึ�งเป ซึ ร่ยบัเสิม่อน

ควิาม ิดของมคิดของมค นุษนุษน ย ์ทำาให�เร่เร่เ ยนรู � ูปแ� ูปแ�รูปแร บับัเอกสิารใหม่ ๆ ได�

หลิากหลิายแลิะแม่นม่นม ยำา สิามารถอ่านอ่านอ ข�อมูลิทั�งลิทั�งลิทั ภัาษาไทย

แลิะภัาษาองักฤษไองักฤษไอ ด�ถกูด�ถกูด�ถ ต�องกต�องกต� วิา่ 90%วิา่ 90%วิ
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Ztrus พื่ฒันาเทคโนโลิย่เพ่ื่�อเป็นแพื่ลิตฟูอรม์ทางบัญัช่แบับั

ครบัวิงจัร ซึ�งประกอบัด�วิย ZBook ซึ�งเป็นซอฟูตแ์วิรย์คุใหม่

ท่�ชว่ิยนกับัญัช่ในการอา่นเอกสิารจันถงึการบันัทกึบัญัช่เบ่ั �อง

ต�น   แลิะ   ZBiz ซึ�งเป็นระบับัออกเอกสิารสิำาหรบััเจั�าของกิจัการ 

ลิ่าสิุด ม่บัริการให�ค ำาปรึกษา ออกแบับั รวิมถึงพื่ัฒนา

ผู้ลิติภัณัิฑิส์ิ ำาหรบััองคก์ร ทั�งในภัาครฐั์แลิะภัาคเอกชน

สตาร์ทอัพื่ปรับัตัวิภายใต้โค์วิิด-19   
ม่ทั�งปิดตัวิ หดตัวิ และ เติบัโต

ปัญหาจัากโค วิิด-19  ท่� เ กิดขึ �นตั�งแต่ ป่  2563  ธิ์ุ ร กิจั

สิ ต า ร์ท อัพื่ ด�า น ท่ อ ง เ ท่� ย วิ ห ร่ อ ก า ร จััด อิ เ วิ น ต์ไ ด�รับั 

ผู้ลิกระทบัมาก ธุิ์รกิจัท่�รอดได�ก็พื่ออยู่ได� ทุกคนปรับัตัวิ

กันหมด ม่การปรับัตัวิมาทำาออนไลิน์ เช่น การสิตร่มมิ�ง

แต่การระบัาดรอบัน่� (ในเด่อนเมษายน 2564) ทำาให� 

การปรับัตัวิรุนแรงมากขึ �น เพื่ราะผูู้�ประกอบัการสิตารท์-

อพัื่ หร่อผูู้�ประกอบัการด�านดิจิัทลัิ สิดุท�ายแลิ�วิก็ต�องขึ �นอยู่

กบััหว่ิงโซอ่ปุทาน (supply chain)

ถ�าธิ์รุกิจัทั�วิไปอยูไ่มไ่ด� พื่วิกเราก็อยูไ่มไ่ด� สิตารท์อพัื่เก่�ยวิกบัั

ท่องเท่�ยวิหลิายแห่งปิดตวัิเลิย เพื่ราะคาดการณิว์ิ่า รายได�

จัากเป็นหลิกัลิ�านก็จัะหายเป็นศนูยต์ดิกนัหลิายเด่อน มนัอยู่

ไมไ่ด�แน ่ๆ

สิำาหรบััธิ์ุรกิจัท่�ปรบััตวัิมา ก็ยงัคงได�รบััผู้ลิกระทบั เช่น เม่�อ

ธิ์ุรกิจัซ่ �อมาขายไป ธิ์ุรกิจัก่อสิร�าง หร่อธิ์ุรกิจังานอิเวินต์

ออนไลิน ์ม่การหดตวัิ ธิ์ุรกิจัสิตารท์อพัื่ท่�จัดัการคอนเทนตก็์

หดตวัิตามไปด�วิย บัางบัริษัทก็ลิดจัำานวินพื่นกังาน สิำาหรบัั

ภัาพื่จัาก Ztrus

สรรค์์สร้างแรงงานสร้างสรรค์์

วิ นกับัญันกับัญัน ในการ า่นเอกสิาร น งึการบันัถงึการบันัถ กึบัญั เ

ต�น   แต�น   แต� ลิะ   ZBiz ซึ�งเ ซึ�งเ ซึ ป็นระป็นระป บับัออกเอกสิารสิำาหรบััเจั�าของจั�าของจั� กิจัการ

ลิ่าลิ่าลิ สิุดสิุดสิ  ม่บัริการใ ม่บัริการใ ม่บัร ห�ค ำห�ค ำห�คาปรึกษารึกษาร ออกแบับั รวิมถึงถึงถ พื่ัฒนาพื่ัฒนาพื่

ผู้ลิติภัณัิฑิลิติภัณัิฑิลิติภัั ส์์ิส์ิ ำาหรบััองคก์ร คก์ร ค ทั�งในทั�งในทั ภัาครฐั์แลิะภัาคเอกชน

สตาร์ทร์ทร อัพื่ปรับัตัวิภายใต้โต้โต ค์วิิด-19 
ม่ทั�งม่ทั�งม่ทั ปิดปิดป ตัวิ หดตัวิ และ เติบัโต

ปัญหาปัญหาป จัากโค วิิด-19  ท่� เ ท่� เ ท ิ ดกิดก ขึ �นขึ �นขึ ตั�งแตั�งแตั ต่ ป่  2563  ธิ์ุ ร ธิ์ุ ร ธิ์ กิจั

สิ ต า ร์ทร ์ทร อัพื่ ด�า น ท่ อ ง เท่ อ ง เท ท่� ยท่� ยท วิ ห ร่ อ ก า ร จััด ิ เอิ เอ วิ น ต์ไต์ไต ด�รัด�รัด�ร บั

ผู้ลิกระทบัมาก ธิ์ุร ธิ์ุร ธิ์ กิจัท่�รอดไจัท่�รอดไจัท ด�ก็ด�ก็ด�กพื่ออยู่ได� ทุกคนปด� ทุกคนปด� ท รับัตัวิ

การปร วิรุนแรงมากวิรุนแรงมากวิร �น เ ราะผูู้�ประกอราะผู้�ประกอราะผู้ การสิ ร

อพัื่ หร่หร่ห อผูู้�ประกออผู้�ประกออผู้ บัการด�านดิจิัทลัิ สิดุลิ สิดุลิ สิ ท�ายแลิ�วิก็ลิ�วิก็ลิ�วิกต�องต�องต� ขึ �นอขึ �นอขึ ยู่

กบััหว่ิงโซอ่ปุทาน (supply chain)อปุทาน (supply chain)อ

ถ�าถ�าถ� ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัทั�วิจัทวัิจัทั ไปอยูไ่มไ่มไ่ม ด� พื่วิกเราก็อก็อก ยูไ่มไ่มไ่ม ด� สิตารท์รท์ร อพัื่เ ่�ยก่�ยก วิกบัั

ท่องเท่องเท ท่�ยท่�ยท วิหลิายแห่งห่งห ิดปิดป ตวัิเลิย เพื่ราะคาดการณิว์ิ่าวิ่าวิ รายได�

จัากเป็นหป็นหป ลิกัลิกัลิ ลิ�านลิ�านลิ� ก็จัะหายเป็นป็นป ศนูศนูศ ย์ ดิ์ ดิต์ดิต กนัหกนัหก ลิายเด่อน มนัอมนัอม ยู่

ไมไ่มไ่ม ด�แน ่ๆน ่ๆน

สิำาหรบััธิ์ุรบัธิ์ุรบัธิ์ กิจัท่�ปจัท่�ปจัท รบััตวัิมา ก็ยงัคงไยงัคงไย ด�รัด�รัด�รบัผู้ลิกระทบั เช่นช่นช เม่�อม่�อม

ธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจัซ่ �อมาขายไปจัซ่ �อมาขายไปจัซ่  ธิ์ุร ธิ์ุร ธิ์ กิจัก่อจัก่อจัก สิร�าง หร่อธิ์ุรธิ์ุรธิ์ กิจังาน ิเอิเอ วินต์

ออนไลิน ์ม่ ์ม่์ การหดตวัิ ธิ์ุรวิ ธิ์ุรวิ ธิ์ กิจัสิตารท์รท์ร อพัื่ท่�จัดัการคอนเทนพื่ท่�จัดัการคอนเทนพื่ท ตก็์

หดตวัิตามไปด�วิย บัางบัริษัทษัทษ ก็ลิดจัำานวินพื่นกังานพื่นกังานพื่น  สิำาหรบัั

ภัาพื่จัาก Ztrus
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บัริษัทของเรา ในบัางช่วิง เราก็เปลิ่�ยนเป็นรับัจั�างเข่ยน

ซอฟูตแ์วิรอ์ยา่งเด่ยวิก่อน ไมต่�องเป็นสิตารท์อพัื่ แตท่ ำาอะไร

ก็ได�ท่�ม่รายได�เข�าบัริษัท เลิ่ �ยงพื่นกังานได� แต่ม่บัางบัริษัทท่�

เติบัโต เชน่ บัรษัิทในตลิาดอ่คอมเมิรซ์ หรอ่ตลิาดคอนเทนต์

สนามแขึ้่งขึ้ันไม่ได้อย้่แค์่ในประเทศ

สิถานการณิโ์ควิิด-19 ไม่เหม่อนสิงครามโลิก สิงครามโลิก

ม่ระเบัิด ทำาให�โรงงานพื่ัง ของพื่ัง ดงันั�น ควิามต�องการซ่ �อ 

(demand) ควิามต�องการขาย (supply) หายหมด แต่ใน 

สิถานการณิโ์ควิิด-19 ควิามต�องการซ่ �อม่อยู่ ควิามต�องการ

ขายก็ม่อยู่ เพ่ื่ยงแต่ยงัหากนัไม่เจัอ หร่อบัางครั�ง หากนัเจัอ 

แตไ่มว่ิิ�งมาหาเรา เพื่ราะเราไมม่่ศกัยภัาพื่พื่อท่�จัะทำา หรอ่เรา

ควิ�าไม่ได�ด�วิยข�อจัำากดัหลิาย ๆ อย่าง เช่น ประเทศเราห�าม

ออกไปถ่ายรายการ ในขณิะท่�ม่ควิามต�องการจัากทั�วิโลิก  

ทำาให�เราเสิ่ยโอกาสิ ขณิะท่�ประเทศอ่�นเขายงัออกไปทำาได�

มันเป็นเร่�องการแข่งขัน ตอนน่�เราแข่งกันทุกท่�  อย่ามอง 

แค่ตลิาดในประเทศ เพื่ราะตลิาดในประเทศเล็ิกไปแลิ�วิ 

ต�องมองตลิาดโลิก แลิ�วิคนทกุคนท่�อยู่ในตลิาดโลิกก็มาแข่ง

กบััเรา เราต�องสิู�กบััเขาให�ได� ตอนน่�เราก็เหม่อนเป็นพื่ลิเม่อง

โลิก เพื่ราะวิ่าเทคโนโลิย่ดิจิัทลัิทำาให�เราซ่ �อขายกับัใครก็ได� 

ในโลิกน่�

ต้องสร้างค์นเพื่่�ออนาค์ต แขึ้่งขึ้ันได้ในระดับัโลก

ในการพื่ฒันาคน เราต�องมองสิ่�เร่�อง หนึ�งค่อควิามรู � สิองค่อ

ควิามคดิ สิามค่อจิัตใจั แลิะสิ่�ค่อรา่งกาย หมายควิามวิา่ เรา

ต�องพื่ฒันาคนเพ่ื่�อให�เขาม่ควิามรู �กวิ�าง ม่ควิามคดิท่�ลิกึซึ �ง ม่

จิัตใจัท่�จัะปรบััเปลิ่�ยนแลิะรบััสิิ�งต่าง ๆ ท่�เปลิ่�ยนแปลิงอย่าง

รวิดเร็วิ แลิะม่ทักษะการใช�เคร่�องม่อ ถ�าเราหาสิมดุลิของ 

สิ่�เร่�องน่ �ได� เราจัะหาทางออกของการสิร�างคนได� ซึ�งเราให�คน

ทำางานหรอ่คนท่�ม่ประสิบัการณิเ์ข�าไปสิอนได�

“ ตอนน่�เราแขึ้่งกันทุกท่� อย่ามองแค์่ตลาดในประเทศ 
เพื่ราะตลาดในประเทศเล็กไปแล้วิ ต้องมองตลาดโลก 

แล้วิค์นทุกค์นท่�อย้่ในตลาดโลกก็มาแขึ้่งกับัเรา เราต้องส้้
ให้ได้ ตอนน่�เราก็เหม้อนเป็นพื่ลเม้องโลก เพื่ราะวิ่าดิจัิทัล

ทำาให้เราซื�อขึ้ายกับัใค์รก็ได้ในโลกน่� ”

บัริษัทของเราษัทของเราษ ในบัางช่วิง เราก็เปก็เปก ่�ยนเลิ่�ยนเลิ ป็นป็นป รับัจั�ับัจั�ั างเข่ยน

ซอฟูตแ์ฟูตแ์ฟูต วิรอ์วิรอ์วิร ยา่งเยา่งเย ด่ยวิก่อน ไวิก่อน ไวิก มต่�องเต�องเต� ป็นป็นป สิตารท์รท์ร อพัื่ แตท่ ำาอะไร

ก็ไก็ไก ด�ท่�ด�ท่�ด�ทม่รายได�เข�าข�าข� บัริษัทษัทษ เลิ่ �ยงลิ่ �ยงลิ่ พื่นกังานไพื่นกังานไพื่น ด� แต่ม่บัางบัริษัทษัทษ ท่�

เตบิัโต เชน่ ชน่ ช บัรษัิทในตษัทในตษ ลิาดอ่คอมเมิรซ์ หรซ์ หร ร่ซ์ หร่ซ์ ห อตลิาดคอนเทนต์

สนามแข่ึ้งข่ึ้งขึ้ ขัึ้นไขัึ้นไขึ้ ม่ไม่ไม ด้อด้อด ย้่แค์่ในประเทศค์่ในประเทศค์

สิถานการณิโ์ควิิด-19ณิโ์ควิิด-19ณิ ไม่เหม่เหม ม่อนสิงครามโลิก สิงครามโลิก

ม่ระเบัิดบัิดบั  ทำาให�โรงงานห�โรงงานห� พื่ังพื่ังพื่ ของพื่ังพื่ังพื่  ดงั ดงั ด นั�นนั�นนั ควิามต�องการซ่ �อ ซ่ �อ ซ่

(demand) ควิามต�องการขาย (supply) หายหมด แต่ในต่ในต

สิถานการณิโ์ควิิด-19ณิโ์ควิิด-19ณิ ควิามต�องการต�องการต� ซ่ �อซ่ �อซ่ ม่อยู่ ควิามต�องการต�องการต�

ขายก็ม่อยู่ เพ่ื่ยงแต่ยงัหายงัหาย กนัไกนัไก ม่เม่เม จัอ หร่หร่ห อบัางครั�งรั�งรั หากนัเกนัเก จัอ 

แตไ่ตไ่ต มว่ิิ�งมาหาเรา เวิิ�งมาหาเรา เวิิ พื่ราะเราไมม่่ศกัยม่ศกัยม่ศ ภัาพื่พื่อท่�จัะทำา หร่ หร่ ห อเรา

ควิ�าไวิ�าไวิ� ม่ไม่ไม ด�ด�วิยข�อข�อข� จั ำากดัหากดัหาก ลิาย ๆ อย่างย่างย เช่นช่นช ประเทศเราห�ามห�ามห�

ออกไป ่ายรายการ ในข ่�ม่ ต� ทั� โ

มันเมันเม ป็นเป็นเป ่�องการแ็นเ ่�องการแ็นเร่�องการแร ข่งข่งข ขันขันข ตอนน่�เราแน่�เราแน่ ข่งข่งข กันกันก ทุกทุกท ท่� อย่ามองย่ามองย

แค่ตค่ตค ลิาดในประเทศ เพื่ราะตลิาดในประเทศเล็ิกไปแล็ิกไปแลิ ลิ�วิ

ต�องมองตต�องมองตต� ลิาดโลิก แลิ�วิคนทกุคนทกุคนท ท่�อท่�อท ยู่ในตลิาดโลิกก็มาแก็มาแก ข่งข่งข

กบััเรา เราต�องต�องต� สิู�กบััเขาให�ไห�ไห� ด� ตอนน่�เราน่ �เราน่ ก็เหก็เหก ม่อนเป็นป็นป พื่ลิเม่อง

โลิก เพื่ราะวิ่าเทคโนโวิ่าเทคโนโวิ ลิย่ดิลิย่ดิลิย่ดจิัทลัิทำาให�เราซ่ �อขายซ่ �อขายซ่ กับัใครก็ไก็ไก ด�

ในโลิกน่�

ต้องสต้องสต ร้างร้างร ค์นเพื่่�ออนาค์ต แข่ึ้งข่ึ้งขึ้ ขัึ้นไขัึ้นไขึ้ ด้ในระด้ในระด ดับัโลก

ในการพื่ฒันาคน เราพื่ฒันาคน เราพื่ ต�องมองต�องมองต� ่�เส่ิ�เสิ ร่�อง ห่�เ ่�อง ห่�เร่�อง หร นึ�งนึ�งนึ ค่อควิามรู � รู � รู สิองค่อ

ควิาม ดิ คดิ ค สิามค่อ ิตใจิัตใจั จั แลิะสิ่�ค่อรา่งกาย หมายครา่งกาย หมายคร วิามวิา่ เราวิา่ เราวิ

ต�องต�องต� พื่ฒันาคนเพ่ื่�อใพื่ฒันาคนเพ่ื่�อใพื่ ห�เขาม่ควิามรู �กรู �กรู วิ�าง วิ�าง วิ� ม่ควิาม ดิคดิค ท่�ลิกึลิกึลิ ซึ �ง ซึ �ง ซึ ม่

ิตใจิัตใจั จัท่�จัะปรบััเป ่�ยนแลิ่�ยนแลิ ลิะรบััสิิบััสิิั �งบัสิิ�งบัสิิ ต่างต่างต ๆ ท่�เป ท่�เป ท ่�ยนแปลิ่�ยนแปลิ ลิงอย่างย่างย

รวิดเร็วิ แลิะม่ทักษะการใม่ทักษะการใม่ท ช�เคร่�องร่�องร ม่อ ถ�าเราหาสิมดุลิของ

่�เ ่�อง่�เ ่�อง่�เ น่ �ไน่ �ไน่ ด� สิร�างคนไสิร�างคนไสิร� ด� ซึ�งเราใซึ�งเราใซึ ห�
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“ เด็กท่�จัะสร้างในวิันน่� เขึ้าค์้อผู้ลผู้ลิตท่�จัะออกมาในอ่กห้าปี
สิบัปีขึ้้างหน้า เพื่ราะฉะนั�นเราต้องมาช่วิยกันหาวิ่า

เพื่่�ออนาค์ตขึ้องประเทศ เราอยากสร้างค์นแบับัไหน ”

แสิดง ค่ายหนงัต่างประเทศอยากได�คนไทยไปรว่ิมงาน แลิะ

เราสิามารถสิร�างตลิาดในประเทศไทยให�ดึงคนเหลิ่านั�นได� 

นั�นแปลิวิ่า เราสิามารถแข่งขันได� ถ�าเราเปลิ่�ยนวิิธ่ิ์คิดใหม่

วิา่ อยากแขง่ขนักบััตา่งประเทศได� ควิบัคูก่บััการสิร�างตลิาด

ของอตุสิาหกรรมเหลิา่นั�นให�เกิดขึ �นในประเทศไทยเพ่ื่�อดงึคน

ให�ทำางานอยูใ่นประเทศได� เราจัะได�ทั�งคนแลิะเศรษฐ์กิจัของ

ประเทศท่�แขง่ขนัได�

การเร่ยนการสิอนของไทยเหม่อนตราปั� มของโรงงานมาก

เกินไป ซึ�งพิื่มพื่์ออกมาเหม่อนกันหมด เราต�องการสิิ�งท่�

เหม่อนการพิื่มพื่ส์ิามมิต ิ(3D printing) อาจัารยม์หาวิิทยาลิยั

บัางคนก็เป็นเหม่อน 3D printing ท่�พิื่มพื่อ์ะไรก็ได� ขอแคย่งั

อยูใ่นโจัทย์

รัฐไม่ค์วิรช่วิยจัุดนั�นท่ จัุดน่�ท่ แต่ต้อง 
หนุนสร้างค์วิามสัมพื่ันธุ์ขึ้องแต่ละจัุด

นโยบัายการสินบััสินนุภัาคเอกชนของประเทศไทยแตกย่อย 

ชว่ิยคนนู�นท่ ชว่ิยคนน่�ท่ แตไ่มไ่ด�ชว่ิยตลิอดทั�งหว่ิงโซค่ณุิคา่ 

(value chain)

ขอยกตวัิอย่างการช่วิยเหลิ่อเร่�องควิามมั�นคงในงาน (Job 

security) ของประเทศสิหรัฐ์อเมริกากับัประเทศในทว่ิป 

ยุโรปท่�แตกต่างกัน สิหรฐั์อเมริกาจัะจั่ายเงินช่วิยเหลิ่อเม่�อ

ตอนน่�เราเห็นหนงัสิ่อ How to ขายด่มากกวิ่าหนงัสิ่อนิยาย 

สิิ�งน่ �สิะท�อนให�เห็นวิ่า ค่านิยมในประเทศเรากำาลิงัช่ �เด็กหร่อ

ช่ �ทุกคนไปทางไหน เรามักพืู่ดถึงการสิร�างคนในมุมท่�เป็น

แบับัแผู้น (pattern) มากกวิา่มองท่�เน่ �อหาหรอ่วิิธ่ิ์การ ตอนน่�

เรากำาลิงัสิร�างคนเพ่ื่�ออนาคต แต่หลิายครั�งเวิลิาท่�ถามคนใน

อตุสิาหกรรม เขาจัะบัอกสิิ�งท่�ขาดในวินัน่ � เพื่ราะต�องการคน

วิันน่ � แต่เรากำาลิงัสิร�างคนท่�จัะเข�าสิู่อุตสิาหกรรมในอ่กสิ่�ป่

ข�างหน�า ทำาให�ตอบัโจัทยไ์ม่ทนั เท่ากบััวิ่าเรากำาลิงัสิร�างคน

เพ่ื่�ออด่ต แตถ่�าถามวิา่อ่กห�าป่สิบิัป่ข�างหน�า คณุิขาดคนแบับั

ไหน เขาก็บัอกไมไ่ด�

เด็กท่�จัะสิร�างในวินัน่ � เขาค่อผู้ลิผู้ลิิตท่�จัะออกมาในอ่กห�าป่ 

สิิบัป่ข�างหน�า เพื่ราะฉิะนั�นเราต�องมาช่วิยกันหาวิ่า เพ่ื่�อ

อนาคตของประเทศ เราอยากสิร�างคนแบับัไหนท่�ตอบั

โจัทย์ในอนาคต เช่น งานในอุตสิาหกรรมเทคโนโลิย่

สิารสินเทศ (IT) จัำาเป็นต�องม่จิันตนาการในการมองข�อมลูิ 

เราสิร�างคนท่�ม่ชุดทักษะควิามรู �ท่�พื่อทำางานได� แต่เขาเก่ง

พื่อจัะไปแข่งขนัระดบััโลิกไหม ไม่เลิย เหม่อนเรากำาลิงัสิร�าง 

สิิ�งเดิม เรากำาลิงัสิร�างคนท่�จัะไปเป็นแรงงานท่�ม่ค่าจั�างตำ�าใน

โลิกยคุใหม่ เราไม่สิร�างคนเก่ง แต่สิร�างคนท่�ในอนาคตก็จัะ

ตกงาน

ทำาไมเราไม่สิร�างคนให�เป็นท่�ต�องการของต่างประเทศด�วิย 

ถ�าเราสิร�างคน แลิ�วิบัริษัทใหญ่ของต่างประเทศอยากได� 

คนไทยไปทำางาน โรงลิะครในตา่งประเทศอยากให�คนไทยไป

“ เด็กด็กด ท่�จัะสร้างในร้างในร วิันวิันวิ น่� เน่� เน่ ขึ้าค์้อผู้ลผู้ลิตผู้ลิตผู้ล ท่�จัะออกมาในอ่กห้าห้าห ปีปีป
สิบัปบัปีบัปข้ึ้างหข้ึ้างหขึ้ น้า เน้า เน พื่ราะฉะนั�นเรานั�นเรานั ต้องมาต้องมาต ช่วิชวิช ยกันหากันหาก วิ่าวิ่าวิ

เพื่่�ออนาค์ตขึ้องประเทศ เราอยากสร้างร้างร ค์นแบับัไหน ”

แสิดง ค่ายห ค่ายห ค นงันงัน ต่างประเทศอยากไต่างประเทศอยากไต ด�คนไทยไปรว่ิมงาน แลิะ

เราสิามารถสิร�างตสิร�างตสิร� ลิาดในประเทศไทยให�ดึงคนเหห�ดึงคนเหห�ด ลิ่าลิ่าลิ นั�นไนั�นไนั ด�

นั�นแปนั�นแปนั ลิวิ่าลิวิ่าลิวิ เราสิามารถแข่งข่งข ขันไขันไข ด� ถ�าเราเป ่�ยนวิิลิ่�ยนวิิลิ ธ่ิ์คิดใหธ่ิ์คิดใหธ่ิ์ค ม่

วิา่ อยากแวิา่ อยากแวิ ขง่ขง่ข ขนัขนัข กบััตา่งประเทศไบัตา่งประเทศไบัต ด� คด� คด� วิบัคูก่ัวิบัคูก่ัวิบัคูก่บัการสิร�างตสิร�างตสิร� ลิาด

ของอตุอตุอ สิาหกรรมเหลิา่ลิา่ลิ นั�นในั�นในั ห�เ ิดกิดก ขึ �นในประเทศไทยเพ่ื่�อขึ �นในประเทศไทยเพ่ื่�อขึ งึคนดงึคนด

ให�ทำห�ท ำห�ทางานอยูใ่นประเทศได� เราด� เราด� จัะได�ทั�งคนแด�ทั�งคนแด�ทั ลิะเศรษฐ์กะเศรษฐ์กะเศรษ ิจัของ

ประเทศท่�แท่�แท ขง่ขง่ข ขนัไขนัไข ด�

การเร่การเร่การเ ยนการสิอนของไทยเหม่อนตราปั� มของโรงงานมากปั� มของโรงงานมากปั

เ ินไปกินไปก  ซึ�ง ซึ�ง ซึ พิื่มพิื่มพื่ พื่์ออกมาเหพื่์ออกมาเหพื่ ม่อนกันหมดกันหมดก เราต�องการสิิ�งสิิ�งสิิ ท่�

เหม่อนการพิื่มพิื่มพื่ พื่ส์์ิส์ิามมิ  ิ(3D printing) อาต ิ(3D printing) อาต จัารยม์หาวิิทยายม์หาวิิทยาย ลิยัลิยัลิ

บัางคนก็เก็เก ป็นเหป็นเหป ม่อน 3D printing ท่�พิื่มพิื่มพื่ พื่อ์ะไรพื่อ์ะไรพื่ ก็ไก็ไก ด� ขอแด� ขอแด� คย่งัยงัย

อยูใ่นโจัทย์

รัฐไรัฐไร ม่ค์วิรช่วิชวิช ยจุัดจุัดจั นั�นนั�นนั ท่ จุัดจุัดจั น่�ท ่แต่ต้องต้องต
หนุนสนุนสน ร้างร้างร ค์วิามสัมสัมส พื่ันพื่ันพื่ ธ์ุขึ้องแต่ละต่ละต จัุดจัุดจั

นโยบัายการสินบััสินนุบัสินนุบัสิน ภัาคเอกชนของประเทศไทยแตกย่อย ย่อย ย

ชว่ิยคนนู�นนู�นนู ท่ ชว่ิยคนน่�ท่ แตไ่ตไ่ต มไ่มไ่ม ด�ชด�ช่ด�ชวิยตลิอดทั�งทั�งทั หว่ิงโซค่ณุิคา่ ณิคา่ ณิค

(value chain)

ขอยกตวัิอย่างการย่างการย ช่วิยเหลิ่อเร่�องคอเ ่�องคอเร่�องคร วิามมั�นคงในงานมั�นคงในงานมั (Job 

security) ของประเทศสิหรัฐ์อเมริการิการ กับัประเทศในทว่ิป

ยุโรปยุโรปย ท่�แตกท่�แตกท ต่างต่างต กันกันก  สิหรฐั์อเมริการิการ จัะจั่ายเจั่ายเจั ิน่ายเ ิน่ายเงินง ช่วิยเหลิ่อเม่�อม่�อม

ตอนน่�เราเน่ �เราเน่ ห็นหห็นหห นงันงัน สิ่อ How to ขายด่มากกวิ่าหวิ่าหวิ นงันงัน สิ่อนิยาย นิยาย น

สิิ�งสิิ�งสิิ น่ �สิะท�อนใท�อนใท� ห�เห็นห็นห วิ่าวิ่าวิ  ค่า ค่า ค นิยมในประเทศเรานิยมในประเทศเราน กำาลิงัาลิงัาลิ ช่ �เช่ �เช่ ด็กหด็กหด ร่็กหร่็กห อ

ช่ �ทุกคนไปทางไหนทุกคนไปทางไหนท เรามักมักม พืู่ดพืู่ดพื่ ึงการถึงการถ สิร�างคนในมุมมุมม ท่�เท่�เท ป็นป็นป

แบับัแผู้น (pattern) มากกวิา่มองวิา่มองวิ ท่�เท่�เท น่ �อหาหน่�อหาหน่ ร่�อหาหร่�อหาห อวิธ่ิิ์การ ตอนน่�

เรากำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างคนเพ่ื่�ออนาคตสิร�างคนเพ่ื่�ออนาคตสิร� แต่หต่หต ลิายครั�งเรั�งเรั วิลิาท่�ถามคนในท่�ถามคนในท

อตุอตุอ สิาหกรรม เขาจัะบัอกสิิ�งสิิ�งสิิ ท่�ขาดในท่�ขาดในท วินัวินัวิ น่ � เพื่ราะต�องการคนต�องการคนต�

วิันวิันวิ น่ � แต่เราต่เราต กำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างคนสิร�างคนสิร� ท่�จัะเข�าสิู่อุตสิู่อุตสิู่อ สิาหกรรมในอ่กสิ่�ป่

ข�างหข�างหข� น�า ทำาให�ตอบัโจัทยไ์ยไ์ย ม่ทนัทนัท เท่าท่าท กบััวิ่าเราบัวิ่าเราบัวิ กำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างคนสิร�างคนสิร�

เพ่ื่�ออด่ต แตถ่�าถามถ�าถามถ� วิา่วิา่วิ อ่กห�าห�าห� ป่สิบิัป่ข�างหบัป่ข�างหบัป่ข� น�า น�า น� คณุิขาดคนแบับั

ไหน เขาก็บัอกไมไ่มไ่ม ด�

เด็กด็กด ท่�จัะสิร�างในสิร�างในสิร� วินัวินัวิ น่ � เขาค่อผู้ลิผู้ลิิตท่�จัะออกมาในอ่กห�าป่

สิิบัป่ข�างหน�า เพื่ราะฉิะนั�นเรานั�นเรานั ต�องมาช่วิยกันหากันหาก วิ่าวิ่าวิ เพ่ื่�อ

อนาคตของประเทศ เราอยากสิร�างคนแบับัไหนท่�ตอท่�ตอท บั

โจัทย์ในอนาคตย์ในอนาคตย เช่นช่นช งานในอุตอุตอ สิาหกรรมเทคโนโลิย่

สิารสินเทศ (IT) จัำาเป็นป็นป ต�องต�องต� ม่จิันตนาการในการมองม่จิันตนาการในการมองม่จั ข�อข�อข� มลูิ

เราสิร�างคนท่�ม่ชุดม่ชุดม่ช ทักษะคทักษะคท วิามรู �ท่�พื่อทำางานได� แต่เขาเต่เขาเต ก่งก่งก

พื่อจัะไปแข่งข่งข ขนัระขนัระข ดบััโลิกไหม ไม่เม่เม ลิย เหม่อนเรากำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างสิร�างสิร�

สิิ�งเสิิ�งเสิิ ิมดิมด เรากำาลิงัาลิงัาลิ สิร�างคนสิร�างคนสิร� ท่�จัะไปเป็นแรงงานป็นแรงงานป ท่�ม่ค่าม่ค่าม่ค จั�างจั�างจั� ต ำ�าใน

โลิกยคุใหยคุใหย ม่ เราไม่สิร�างคนเสิร�างคนเสิร� ก่งก่งก แต่สิร�างคนสิร�างคนสิร� ท่�ในอนาคตท่�ในอนาคตท ก็จัะ

ตกงาน

ทำาไมเราไม่สิร�างคนใสิร�างคนใสิร� ห�เป็นป็นป ท่�ต�องการของต�องการของต� ต่างประเทศต่างประเทศต ด�วิย 

ถ�าเราสิร�างคน แลิ�วิบัรลิ�วิบัริลิ�วิบัรษัทใหษัทใหษ ญ่ของญ่ของญ ต่างประเทศอยากไต่างประเทศอยากไต ด�

คนไทยไปทำางาน โรงลิะครในตา่งประเทศอยากใตา่งประเทศอยากใต ห�คนไทยไป

97 สรรค์ส์รา้งแรงงานสรา้งสรรค์์



ตกงาน แต่ประเทศในยุโรป โดยเฉิพื่าะสิว่ิเดน ฟิูนแลินด ์

เน�นสินบััสินนุให�รกัษาการจั�างงาน โดยทำาให�ทั�งผูู้�วิ่าจั�างกบัั 

ผูู้�รบััจั�างยงัคงม่ควิามสิมัพื่นัธิ์ก์นั แลิะไมข่าดออกจัากกนั

ถ�าเราลิองเปล่ิ�ยนวิิธ่ิ์คิด เราอาจัจัะเห็นกรอบัในการจัดัการ

ปัญหาเชิงนโยบัายอ่กรูปแบับัหนึ�ง แทนท่�จัะมองวิา่ เราจัะไป

ช่วิยผูู้�ผู้ลิิตหรอ่ผูู้�ซ่ �อ หรอ่ช่วิยใครคนใดคนหนึ�ง เราก็ควิรมอง

วิา่ ควิามสิมัพื่นัธิ์ข์องพื่วิกเขาค่ออะไร เชน่ ทำาอยา่งไรให�คน

สิามารถสิร�างคอนเทนตข์ึ �นมาเยอะ ๆ หร่อให�คนจั่ายเงินให�

ศิลิปินท่�วิา่งอยูต่อนน่�เพ่ื่�อสิร�างคอนเทนตต์อ่ไป

ถ�าเราช่วิยแค่จัดุใดจัดุหนึ�ง มนัอาจัไม่ได�รกัษาห่วิงโซ่คณุิค่า

จัริง ๆ แต่ถ�าช่วิยท่�ควิามสิัมพื่ันธิ์์ มันอาจักระจัายไปทั�ง 

ห่วิงโซ่คุณิค่าได� ดังนั�นถ�าจัะรักษาห่วิงโซ่ สิิ�งท่�ต�องทำาค่อ 

รกัษาข�อของโซ ่ไมใ่ชร่กัษาตวัิเน่ �อของโซ่

รัฐหล่อเล่�ยงแรงงานสร้างสรรค์์ได้ 
ด้วิยทุนท่�ช่วิยแบักรับัค์วิามเส่�ยง

ธิ์รุกิจัสิร�างสิรรคเ์หม่อนสิตารท์อพัื่อยา่งหนึ�ง ค่อ ม่ควิามเสิ่�ยง

สิงูท่�จัะปังหร่อไม่ปัง ท่�เสิ่�ยงเพื่ราะต�องออกนอกกรอบัเดิม ๆ 

แตส่ิิ�งท่�รฐั์ไทยไมม่่เหม่อนท่�ตา่งประเทศ ค่อ ทนุท่�ชว่ิยแบักรบัั 

ควิามเสิ่�ยง เพื่ราะโครงการสิร�างสิรรค ์100 โครงการอาจั

ประสิบัควิามสิำาเร็จัเพ่ื่ยง 1 โครงการ สิ ำาหรบััสิตารท์อัพื่ก็

เหม่อนกนั รฐั์ชอบัถ่ายรูปกบััสิตารท์อพัื่ท่�ประสิบัควิามสิำาเรจ็ั 

แต่ไม่ถ่ายรูปกับัสิตารท์อัพื่ท่�เจั�ง ควิามจัริงเราควิรช่วิยคน

กลิุม่นั�นกลิบััขึ �นมาเพ่ื่�อให�เขาอยู่ได� ควิามลิ�มเหลิวิเป็นเร่�องท่�

ต�องเรย่นรู � คนท่�เจ็ับัแลิ�วิรอดจัะแข็งแกรง่ขึ �น

ตกงาน แต่ประเทศในต่ประเทศในต ยุโรปยุโรปย โดยเฉิพื่าะสิว่ิเดน ฟิูนแ ฟิูนแ ฟู ลินด ์ด ์ด

เน�นน�นน� สินบััสินนุใบัสินนุใบัสิน ห�รกัษาการห�รกัษาการห�ร จั�างงานจั�างงานจั� โดยทำาให�ทั�งผู้ห�ทั�งผู้ห�ทั ู ��งผู้��งผู้วิ่าวิ่าวิ จั�างจั�างจั� กบัั

ผูู้�รบััจั�บััจั�ั างบัจั�างบัจั� ยงัคงยงัคงย ม่ควิามสิมัสิมัสิ พื่นัพื่นัพื่ ธิ์ก์นั แกนั แก ลิะไมข่าดออกมข่าดออกม จัากกนักนัก

ถ�าเราลิองเป ่�ยนวิิล่ิ�ยนวิิลิ ธ่ิ์คิดธ่ิ์คิดธ่ิ์ค เราอาจัจัะเห็นกรอห็นกรอห บัในการจัดัการ

ปัญหาเปัญหาเป ิงนโยชิงนโยช บัายอ่ก ูปแรูปแร บับัหนึ�ง แทนนึ�ง แทนนึ ท่�จัะมองวิา่ เราวิา่ เราวิ จัะไป

ช่วิยผูู้�ผู้ลิิตหร่ลิิตหร่ลิิตห อผูู้�ซ่�ซ่� �อซ่ �อซ่ หร่หร่ห อช่วิยใครคนใดคนหนึ�งนึ�งนึ เราก็คก็คก วิรมอง

วิา่ ควิา่ ควิ วิามสิมัสิมัสิ พื่นัพื่นัพื่ ธิ์ข์องธิ์ข์องธิ์ พื่วิกเขาค่ออะไร เชน่ ชน่ ช ทำาอยา่งไรใยา่งไรใย ห�คน

สิามารถสิร�างคอนเทนสิร�างคอนเทนสิร� ตข์ึข์ึ์ �นมาเยอะขึ �นมาเยอะขึ ๆ หร่หร่ห อให�คนจั่ายเจั่ายเจั ินใ่ายเ ินใ่ายเงินใง ห�

ศลิิปินลิปินลิป ท่�วิา่งอวิา่งอวิ ยูต่อนน่�เพ่ื่�อน่ �เพ่ื่�อน่ สิร�างคอนเทนสิร�างคอนเทนสิร� ตต์อ่ไปตอ่ไปต

ถ�าเราถ�าเราถ� ช่วิยแค่จัดุใดจัดุใดจั จัดุหจัดุหจั นึ�งนึ�งนึ  มนัอา มนัอา ม จัไม่ไม่ไม ด�รกัษาด�รกัษาด�ร ห่วิงโซ่คณุิค่าณิค่าณิค

จัริงจัริงจัร ๆ แต่ถ�าช่วิยท่�คท่�คท วิามสิัมสิัมสิ พื่ันพื่ันพื่ ธิ์์ มันอา มันอา ม จักระจัายไปทั�งทั�งทั

ห่วิงโซ่คุณิค่าไณิค่าไณิค ด� ดังด� ดังด� ด นั�นนั�นนั ถ�าจัะรักษารักษาร ห่วิงโซ่ สิิ�ง สิิ�ง สิิ ท่�ต�องทำาค่อ 

รกัษารกัษาร ข�อของโข�อของโข� ซ ่ไซ ่ไซ มใ่มใ่ม ชร่กัษารกัษาร ตวัิเน่ �อของโน่ �อของโน่ ซ่

รัฐหรัฐหร ล่อเล่อเล ล่�ยงแรงงานสล่�ยงแรงงานสล่ ร้างสรรค์์ไร้างสรรค์์ไร ด้
ด้วิยทุนทุนท ท่�ช่วิชวิช ยแบักรับัค์วิามเส่�ยงส่�ยงส

ธิ์รุธิ์รุธิ์ กิจัสิร�างจัสิร�างจัสิร� สิรรคเ์หคเ์หค ม่อนสิตารท์รท์ร อพัื่อยา่งหยา่งหย นึ�ง นึ�ง นึ ค่อ ม่ควิามเสิ่�ยงสิ่�ยงสิ
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