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เรื่อง การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
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รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
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เรื่อง การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สูส่ ากล
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สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ได้ ห ยิ บ ยกแนวคิ ด การทู ต เชิ งวั ฒ นธรรมขึ้ น มาศึ ก ษา
เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สู่ส ากล โดยน ากรณี ศึกษาการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และศู นย์ส่ งเสริม ศิล ปาชี พ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ที่มีการดาเนินงานด้านการส่งเสริมสินค้าด้านศิลปหัตถกรรม โดย
ใช้กลยุทธ์และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นจะได้
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะนามาเป็นแนวทางปรับใช้กับการบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ
สิ่งพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
ผลการศึ ก ษามิ ติ ด้ านการเผยแพร่เอกลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลที่ผู้
ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ ในครั้งนี้ พบว่า การดาเนินการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งท าให้ สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผลงานโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งจากประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมและโครงการตามแนวนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์
ต่างๆ เกือบทุกกิจกรรมและโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเข้ามาเป็นกล
ยุ ท ธ์ในการด าเนิ น งาน อาจกล่ าวได้ ว่า เกือ บทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ก ารทู ต เชิ ง
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิ ลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยให้ความสาคัญว่า จะทาอย่างไรถึงจะทาให้สินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในระดับสากล
ผลการศึ ก ษามิ ติ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้แ ละเทคนิ ค ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ในครั้ง
นี้ พบว่า การดาเนินการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้ประเทศ
ไทยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศอื่ นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านของภูมิปัญญา และ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ประจักษ์และทรงคุณค่าต่อสายตาของนานาประเทศ
ทั่วโลก จะเห็นได้จากการจัดโครงการต่างๆ จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นการ
สนับสนุนนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพาณิชย์เท่านั้น แต่เป็นการนาเอาซึ่ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของประเทศมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อนานาประเทศโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน
ผลการศึกษามิติด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ในครั้ งนี้
พบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับด้านการส่งออก การขยายตลาดสินค้า
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างตลาดเพื่อ

จ
การส่ งออกสิ น ค้าศิล ปหั ตถกรรม ซึ่งทุกภาคส่ วนก็ได้ให้ ความส าคั ญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมเชิงการตลาดให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลงานของ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไว้ให้หน่วยงานในสังกัดได้
ดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริม และอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสาคัญ
โดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเชิงการตลาดให้กับ
สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลงานของโครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ป าชี พ ในสมเด็ จ พ ระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ นั้ นคือ ศูน ย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสและสร้างตลาดทางการค้า โดยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าสู่ตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) และ
ผู้ ป ระกอบการมี เครื อ ข่ า ยการค้ า ที่ ต่ อ เนื่ อ งพร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ แ ละยอมรั บ คุ ณ ค่ า งาน
ศิล ปหั ตถกรรมไทยโดยมีการจั ด โครงการต่างๆ เพื่ อเป็ น การส่ งเสริมเชิงการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนับได้ว่าความพยายาม
ในการส่งเสริมเชิงการตลาดให้ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรับ ของประชาชนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนับเป็นความสาเร็จของการบริหารโครงการภายใต้ข้อจากัด
ต่างๆ ที่มีอยู่
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต
รุ่นที่ 7 ประจาปี 2557 ของสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ การศึกษา
ส่วนบุคคล เรื่อง การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ภ ายในก าหนดระยะเวลาที่ จ ากั ด ซึ่ ง ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คาแนะนา แนวทาง
และกรอบความคิ ด ในการจั ด ท ารายงานการศึ ก ษานี้ เอกอั ค รราชทู ต เพ็ ญ ศั ก ดิ์ ชลารัก ษ์ และ
เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่มี
คุณค่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เขียนตลอดช่วงการจัดทารายงานการศึกษาฉบับนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้เขียนเข้าร่วมรับการ
อบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 7 ครั้งนี้
สุ ด ท้ ายนี้ ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ผู้ อ านวยการสถาบั น ต่ างประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านที่ได้อานวยความสะดวกและสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ตลอดจนให้ ค าแนะน า จั ด รู ป แบบการพิ ม พ์ แ ละจั ด รู ป เล่ ม ท าให้ ก ารจั ด ท ารายงานการศึ ก ษา
ส่วนบุคคลฉบับนี้สมบูรณ์
อรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง
กรกฎาคม 2558
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการศึกษา
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ผลการศึกษามิติด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3.2 ผลการศึกษามิติด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคในการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับ ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงทราบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร
อย่างแท้จริง ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรต้อง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ หลากหลายเช่น ปริมาณผลิตผลไม่คงที่ ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ศัตรูพืชรบกวน
บางปี ต้องเผชิ ญกับปัญหาน้าท่วมหรือภัยแล้งผลผลิตการเกษตรเกิดความเสียหาย บางครั้งทาการ
เพาะปลูกไม่ได้ ผลผลิตราคาตกต่าเหล่านี้ เป็นต้น และจากการที่ชาวไทยในชนบทส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมนี้เองจึงมีรายได้เลี้ยงชีพที่ไม่แน่นอนและเมื่อผจญกับความทุกข์ยากจึงต้องละทิ้งถิ่น
ฐานของตนไปทางานรับจ้างในเมืองใหญ่ๆ บางคนต้องขายที่ดินทากินส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอันมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสาคัญ
ของชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของมนุษย์ ทรงมีพระราชดาริว่า “ทุกสุข
ของราษฎร คือทุกข์สุขของพระองค์เอง” พระองค์ทรงมีพระดาริที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร
เหล่านี้ เพื่อให้เกษตรกรมีกาลังใจที่จะทานาทาไร่ต่อไป ไม่ต้องขายที่ดิน ไม่ต้องเป็นหนี้สิน และไม่ต้อง
ทิ้งถิ่น ที่ อยู่ ไปท ามาหากิน ในเมืองใหญ่ อันจะก่อให้ เกิดปั ญ หาความแออั ดของชุ ม ชนในเมืองใหญ่
ตามมาอีก และสิ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมนั้น จะต้องเป็นอาชีพที่ประกอบอยู่ที่บ้านได้ในเวลาที่ว่างจาก
การทาไร่ทานา หรือเมื่อดินฟ้าอากาศไม่อานวยให้เพาะปลูกหรือแม้แต่ผู้ไม่มีที่ดินจะเพาะปลูกก็จะ
สามารถประกอบอาชีพเสริมนี้ได้ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุ ดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน และ
ด้วยภูมิปัญญาตลอดจนด้วยฝีมือของเขาเอง
ในแต่ละท้องถิ่นที่เสด็จพระราชดาเนินไป สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงสังเกตเห็นผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลากหลายประเภทที่ราษฎรในหมู่บ้านชนบทภาคต่างๆ
ท าขึ้ น เพื่ อไว้ใช้ ส อยตามความจ าเป็ น ของครอบครัว ทรงพบว่าราษฎรในชนบทต่ างก็ มี ฝี มื อ ทาง
หัตถกรรมพื้นบ้าน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ
หรืองานช่าง ทั้งการทอผ้า จักสาน งานปั้น งานแกะสลัก และงานประดิษฐ์ เป็นงานฝีมือพื้นบ้านที่สืบ
ทอดงานศิล ปะเป็ นเอกลั กษณ์ของไทยที่มีมาช้านานแล้ว และแต่ละท้องถิ่นมีงานศิลปหัตถกรรมที่
ทรงคุณค่าอย่างหลากหลายโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของตน และใช้ภูมิปัญญานาวัสดุจากธรรมชาติ
ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงาน พระองค์พบว่างานศิลปะในบางภูมิภาคก็ใกล้จะเสื่อมสูญเนื่องจาก
ขาดการสื บ ทอด ด้ ว ยสายพระเนตรที่ ย าวไกล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงตระหนักว่าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละภาคนั้นล้วนแต่มีความงามและคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ใน
วิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งนับวันสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสูญหายลงไปเรื่อยๆ จึงทรงริเริ่มส่งเสริมให้ราษฎรมี
อาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมหรือ “ศิลปาชีพ” เพื่อเพิ่มรายได้แก่การดารงชีวิตของครอบครัว อีกทั้ง
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มีพระราชประสงค์ที่จะให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่กาลังจะสูญหายให้ดารง
อยู่คู่กับความเป็นชาติไทยต่อไปโดยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา โครงการศิลปาชีพจึงก่อเกิดขึ้ นนับถึง
วันนี้ กว่า 63 ปีแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎร
ของพระองค์ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทวิริยะอุตสาหะสร้างงาน
ศิลปาชีพด้วยฝีมือราษฎรในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก
“…ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนาของพระราชทาน ไปช่วยเหลือ
ราษฎรมักจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือ
เฉพาะหน้าซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริง ๆ ไม่เพียงพอ ทรงคิดว่าทาอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะ
ยาวคือทาให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ลูกหลานได้เข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลได้
พยายามส่งเสริมอยู่แล้ว เขาเพิ่มโรงเรียนขึ้นอย่างสม่าเสมอ แต่ชาวนาชาวไร่บอกว่าเขาส่งลูกไปเรียน
หนังสือไปเข้าโรงเรียนไม่ได้ เพราะต้องอาศัยอยู่เป็นกาลังช่วยทามาหากิน ดังนั้นจะพบเด็กในวัยเรียน
และไม่ได้เรียนหนังสืออีกมากส่วนมากก็ได้จบ ป.4 ซึ่งก็น่าเป็นห่วง ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหา
อาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนา ชาวไร่ และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ก็ทรงหาแหล่งน้าให้
การทาไร่นาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติ ต่อบ้านเมือง ทรงพระราชดาเนินไปดูตามไร่ของเขาต่างๆ
ทรงคิดว่านี่เป็นการให้กาลังใจ และที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัว ก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ฯ...”
คาว่า “ศิลปาชีพ” มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า อาชีพด้านศิลปะ เป็ นคาศัพท์ที่บัญญัติขึ้น
เพื่อใช้ประกอบเป็น ชื่อของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ มีอาชีพ หั ตถกรรมเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก คาว่า “ศิลปาชีพ” ยังเป็นคาสั้นๆ ที่ใช้เรียกชื่อสมาชิก ผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ เป็นต้น งานศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดาเนินงานของมูลนิธิ
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ซึ่ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้า ฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 พระราชทาน
ว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ ” พระราชทานทุนเริ่มแรกและทรงรับเป็น
ประธานกรรมการบริห ารของมูล นิธิ ฯ ด้วยพระองค์เอง ผู้ ที่คิดมงคลนามของมูล นิธิ ฯ ถวายคือ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่
รองราชเลขาธิ ก าร เป็ น ผู้ คิ ด ชื่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษถวายว่ า “THE FOUNDATION FOR THE
PROMOTION OF SUPPLEMENTARY OCCUPATIONS AND RELATED TECHNIQUES UNDER
THE ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN” ห รื อ เรี ย ก ย่ อ ๆ ว่ า “ The
SUPPORT Foundation” และต่ อมาเมื่อ พ.ศ. 2531 เปลี่ ยนชื่อเป็ น มู ล นิ ธิส่ งเสริมศิ ล ปาชีพ ใน
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า The Foundation of the
Promotion of Supplementary Occupations and Related Techniques of Her Majesty
Queen Sirikit of Thailand ชื่ อย่ อ ว่า SUPPORT นั บ แต่นั้ น มาจนถึงปัจ จุบั นนี้ (ด้ว ยพลั งแห่ งรัก ,
2547: 106)
วัตถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ของการจัด ตั้ งมู ล นิ ธิ ส่ งเสริม ศิ ล ปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินี น าถ ที่ ส าคัญ เพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่ มรายได้แก่ชาวนาชาวไรที่ประสบปัญ หาในการ
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เพาะปลูก หรือในเวลาว่างจากฤดูเพาะปลูก ให้ได้มีงานทาอยู่กับบ้าน โดยอาศัยวัสดุในท้องถิ่นซึ่งจะ
ส่งผลให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนไปทางานรับจ้างในเมืองใหญ่ ๆ อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ชุมชนแออัดในระยะยาวต่อไป นับได้ว่าเป็นการช่วยรักษากรรมสิทธิ์ ในที่ดินของราษฎรผู้มีรายได้น้อย
เหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนชาวไทยภูเขาผู้มีอาชีพปลูกฝิ่นก็ทรงส่งเสริมให้หันไปประกอบงานฝีมือที่
ชาวไทยภูเขามีความชานาญอยู่แล้ว คือ การเป็นช่างเงินช่างทอง อีกประการหนึ่งคือ เพื่อธารงรักษา
และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณซึ่งกาลั งจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย
เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา การจักสานย่านลิเภา การทาเครื่องถมเงิน
และทอง การทาคร่า เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากศิล ปหัตถกรรมประเภทนี้ต้องใช้ฝีมือ ใช้เวลา และใช้
ความอดทนเป็นอย่างมาก จึงหาผู้ที่จะสนใจสืบทอดวิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยากยิ่ง
งานศิลปาชีพแต่ละสาขาเหล่านี้ล้วนเกิดจากพระราชดาริ และพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสิ้นที่ทรงพยายามจะช่วยให้เกิดความนิยมในผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศได้เห็นความงดงามที่มีคุณค่า และอุดหนุนงานฝีมือเหล่านั้น
โดยจะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากโครงการศิ ล ปาชี พ ไปจั ด แสดงในงาน
ทั้งภายในประเทศ เช่น งานศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคม พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพในพระที่นั่ง
อภิเศกดุสิต และการนางานศิลปาชีพไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังโปรดที่จะ
ทรงใช้สอยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกชนิดเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน เช่น ทรงฉลองพระองค์ที่
ตัด เย็ บ จากผ้ าไหมแพรวา ผ้ าไหมมัด หมี่ ผ้ าปั ก ของชาวไทยภู เขา กระเป๋ าทรงถือ ก็ป ระดิ ษ ฐ์ จาก
ย่านลิเภา หรือเครื่องเงินเครื่องทอง เป็นต้น และเมื่อมีการผลิตผลงานศิลปาชีพออกมาเป็นจานวน
มาก การเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการตลาดก็มี ความจาเป็นยิ่งขึ้นเป็นลาดับ เพื่อให้สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จากหลากหลายสาขาเหล่านั้นได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรผู้ผลิตผลงานศิลปาชีพ
เหล่ านั้ น ซึ่งมี อยู่ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศมี รายได้จากการผลิ ตผลงานอย่างทั่ ว ถึ ง จึงมี ก ารเปิ ด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในสถานที่และในโอกาสต่างๆ อาทิ ร้านจิตรลดา ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพ ในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ การเปิดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่สวนอัมพร
เป็นประจาทุกปี เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากฝีมือราษฎรในโครงการศิลปาชีพ
แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น แม้ว่าผลงานศิลปาชีพจะมีเป็นจานวนมากเพียงใด แต่ด้วยพระราโชบาย
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็มิได้มีพระราชประสงค์โดยตรงให้ทาการค้าในเชิง
พาณิชย์ ดังพระราชดารัชตอนหนึ่งว่า "...อย่ามาพูดเรื่องกาไรขาดทุนกับฉัน ฉันต้องการให้คนจนมีงาน
ทามากๆ ขาดทุนของฉันคือกาไรของแผ่นดิน..." และทรงสอนต่ออีกว่า “…การที่ทาให้คนยากจนใน
ชุมชนนั้นๆ มีงานทาพวกเขามีรายได้ มีเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่
ต้องไปยุ่ งเกี่ ย วกับ ยาเสพติด ไม่ ตัดไม้ ทาลายป่า ไม่ไปเผาป่ า ต าบลนั้ น อาเภอนั้ น จังหวัดนั้ นก็ มี
ความสุข มีความสงบสุข ประเทศชาติก็มีความสุข มีความสงบ นี่แหละคือกาไรของแผ่นดิน..."
ดั ง นั้ น กองศิ ล ปาชี พ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ งในส านั ก ราชเลขาธิ ก าร ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น เป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการบริหารงานโครงการศิลปาชีพจากฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
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ทั้งด้านการเผยแพร่และการจาหน่าย จึงตระหนักถึงความสาคัญที่จะพิจารณาถึงการกาหนดแนวทางที่
จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ยังสามารถที่จะคงไว้ซึ่งแนว
พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ไม่มุ่งเน้นการค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ศึกษาจึง
มีความสนใจที่จะทาการศึกษา เรื่อง “การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล” โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาเชิงนโยบายด้วยการมองถึงบริบทการ
บริหารโครงการศิลปาชีพในมิติด้านโอกาส และช่องทางที่สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่สภาพแวดล้อม
ของสังคมและเศรษฐกิจมุ่งสู่การค้าเชิงพาณิชย์ และการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่
ชาวต่ า งประเทศ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ที่ จ ะเป็ น แนวทางให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ และเทคนิ ค แห่ งการสร้างสรรค์ผ ลงานร่ว มกั บ ประเทศที่ มี วิถี แห่ งงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนๆ กัน และด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด โดยข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษานี้ผู้ศึกษาคาดหวังว่าจะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป็นนโยบายการ
บริหารโครงการศิลปาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สู่สากล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล โดยใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาในมิติด้านโอกาส คือแนวนโยบาย แนวคิด แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงกลไกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาวะปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมของสังคม เศรษฐกิจ มุ่งสู่การค้าเชิงพาณิชย์และการค้า
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ สินค้า และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 ผู้ศึกษาทาการรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับ แนวนโยบาย
แนวคิด แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจาก
เอกสาร หนั งสือ สิ่งพิมพ์ สืบค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต ตลอดจนประสบการณ์ในการทางานของ
ผู้ศึกษา
1.4.2 ผู้ศึกษานาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ เพื่อนาเสนอแนวทางการบริหารโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สอดคล้องกับนโยบายการทูตเชิง
วัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายของการศึกษาเพื่อหาคาตอบที่ ว่าทาอย่างไรถึงจะบริหารโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งจาก
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
เพื่อมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในดาเนินการบริหารโครงการส่ งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเป็น
กลยุทธ์สาคัญในการบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งจากประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
1.6 นิยามศัพท์
ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
การบริ ห าร หมายถึ ง กระบวนการจั ด การ พั ฒ นาโครงการหรื อ กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มิ ติ ด้ านโอกาส หมายถึ ง โอกาสเสริม ภาพลั ก ษณ์ ข องไทยสู่ ต่ างประเทศ ในด้ านสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์ และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม หมายถึง นโยบายบูรณาการทางการทูตของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
โครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ หมายถึ ง
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น
เป็นผู้ดาเนินงานเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ ดังนั้น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ จึ งเป็ น โครงการที่ มีค วามพิ เศษกว่าโครงการอื่น ๆ เนื่ องจากเป็น โครงการที่ มี
จุดเริ่มต้นมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีรับสั่งหรือ
พระราชเสาวนี ย์ ผ่ านองคมนตรี ราชเลขาธิการ ราชเลขานุ การในพระองค์ ผู้ บัญ ชาการทหารบก
แม่ทัพภาค อธิบดีกรมต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือผู้ติดตามเสด็จ ฯ ให้จัดทาโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับพสกนิกรของพระองค์
สู่สากล หมายถึง การดาเนินงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ สู่สากล” ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
2) แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
3) แนวคิดเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม
4) นโยบายด้ า นการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ของคณะรั ฐ มนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
5) นโยบายด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
6) นโยบายกระทรวงพาณิชย์ด้านการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมในต่างประเทศ
7) นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ในการศึกษาเรื่ อง การบริห ารโครงการส่ งเสริมศิล ปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล จะใช้แนวความคิดของกูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick,
1973: 13) เสนอเป็นหลักการว่า กระบวนการจัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 7 ประการ หรือ
เรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการกาหนดการไว้
ล่วงหน้าว่าจะทาอะไรในการบริหารงานใดๆ ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผน
เป็นหลักการ สาคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า แผนงานเป็น
หลักและเป็น รากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะ
ทางานให้ ได้ผ ลดี การวางแผนในการบริห ารนั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้ นหรือแผนระยะยาวก็ได้
รูป แบบของแผนงานควรประกอบด้วยวัตถุป ระสงค์ นโยบาย แนวปฏิบั ติและมาตรฐานของงาน
ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารจะต้องคานึงอยู่เสมอว่า จะทาอะไร (What) จะทาอย่างไร (How) จะใช้
เงินเท่าไร (How money) จะมอบหมายให้ใครทา (Who) และจะกระทาเมื่อไร (When) นอกจากนั้น
ผู้บริหารจะต้อง คานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ สภาวะแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ ระบบของสังคม พฤติกรรม
ของบุคคล ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นที่ยึดถือของบุคคลในกลุ่มนั้นๆ ด้วย
2.1.1.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือหน่วยงาน
โดยการจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้ งวัตถุประสงค์กาหนด
หน้ าที่แ ละความรั บ ผิ ดชอบของแต่ ล ะส่ ว นงาน ตลอดจนกาหนดงานควบคุม และบั งคั บบั ญ ชาใน
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ลักษณะหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งกาหนด ช่วงการบังคับบัญชา
ไว้ด้วย ซึ่งตามปกติช่วง การบั งคับ บัญชาจะอยู่ระหว่าง 3-15 หน่วยงาน การจัดองค์ การเป็นเรื่อง
สาคัญมาก เพราะถ้ามีการจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์การนั้น ในการจัดองค์การ
อาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิ องค์การ เพื่อให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการ บังคับบัญชา และการติดต่อ
2.1.1.3 การจั ด คนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึ ง การด าเนิ น การบริห ารงาน
บุคคลซึ่งเป็น กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการ
ปฐมนิ เทศ และมอบหมายงานให้ ทั้ งบุ ค ลากรใหม่ แ ละบุ ค ลากรเก่ า มี ก ารพิ จ ารณาเรื่อ งความดี
ความชอบ และสวัสดิการ เนื่ องจากคนเป็ นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ สุดของกระบวนการบริห าร ผู้ บริห าร
พึงเอาใจใส่ชีวิต ความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้
อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคลและ
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน ในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีใช้อยู่ 2 ระบบ คือ
1) ระบบคุณ ธรรม (Merit system) เป็ นระบบบริห ารงานบุ คคลที่ใช้
หลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ
(1) หลักความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้ทุกคน
(2) หลั กความสามารถ เช่น ให้ ผู้ สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการ
บรรจุก่อน
(3) หลักความมั่งคง เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้
ปฏิบัติหน้าที่
(4) หลั กความเป็นกลางทางการเมือง เช่น ห้ ามข้าราชการฝั กใฝ่
ทางการเมือง
2) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage system) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่
ตรงข้ามกับ ระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง
2.1.1.4 การอานวยการ (Directing) เป็นขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการบริหาร
และเป็น บทบาทที่สาคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการและคาสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรม ขององค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ก็ได้
การสั่งการ เป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการกาหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือดาเนินการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็ น การตัดสิ นใจในการเลื อกทางเดินขององค์การก็ได้ในการสั่ งการนั้น
ผู้บริหารอาจสั่ง การได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา ในการ
สั่งการนั้นมีข้อที่ควรคานึงถึง คือ
1) การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การเพียงใด
2) ผู้บริหารมีข้อมูล ผลการวิจัยและความคิดของนักวิชาการประกอบการ
ตัดสินใจสั่งการเพียงใด
3) คานึงถึงความสามารถของผู้รับคาสั่งด้วยหรือยัง
4) ปัจจัยเกื้อกูลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

8
5) เป็นคาสั่งที่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งและผู้รับ
คาสั่งหรือไม่
2.1.1.5 การประสานงาน (Co- coordinating) หมายถึ ง การประสานงาน
ระหว่างหน่ ว ยงานหรื อต าแหน่ งที่ เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ งการติด ต่ อสื่ อ สารภายในองค์ก าร เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานขององค์การหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
การประสานงานระหว่าง หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุป ระสงค์ขององค์การ
การประสานงานเป็ นขั้น หนึ่งของกระบวนการบริห าร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม
ชักจู ง ตักเตื อน และ ช่ว ยเหลื อให้ ทุกหน่ ว ยงานขององค์ก าร หน้าที่ ขององค์การเป็น จุดมุ่ งหมาย
ปลายทาง วัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามกาหนดเวลาและสถานที่ ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ทาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ในเวลาใด ใครทาอะไร ที่ไหน และทาอย่างไร เป็นการสะดวก ทุกฝ่ายใน
การติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับกระบวนการของการผลิตและผลผลิตต่อไป
1) วิธีการประสานงานภายในองค์การ
(1) จั ด แผนผั งแสดงสายงานและก าหนดหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
และตาแหน่งต่างๆ ให้ชัดแจ้งเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานก้าวก่าย และซ้าซ้อนกัน เมื่อหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ทุก ฝ่ายปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ งานขององค์การย่อมสอดคล้องกัน
(2) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน
(3) จั ด ให้ มี ค ณ ะกรรมการเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก าหนดหลั ก เกณ ฑ์
หรือกาหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดตั้งเป็นคณะกรรมการประจา และหรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจก็ได้
(4) การใช้วิธีการงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละโครงการ ประสานงานกัน และบรรลุเป้าหมายอย่างมี
เอกภาพ
(5) การติ ด ตามผล เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามผลงาน ความก้ า วหน้ า
ของงาน และหาทาง แก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาต่างๆ
(6) การใช้วิธีติดต่อนอกแบบ เพื่ อเป็นการสร้างความสั มพัน ธ์ใน
สายงานที่ เกี่ย วข้องโดยอาศัย การติดต่อ แบบไม่เป็ น ทางการ และการใช้ความสั มพั น ธ์ส่ ว นบุ คคล
เพื่อช่วยให้ ประสานงานเป็นไปด้วยดี
(7) การใช้เจ้าหน้าที่ติดต่อเฉพาะ โดยการเลือกใช้บุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่จะทาหน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ เช่น มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพอ่อนโยน และพูดจา
น่าฟัง
(8) จัดให้มีงานชุมชุมระหว่าสมาชิกในองค์การ โดยมีการจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม สัมมนาเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันทางอ้อมด้วย
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2) วิธีประสานงานระหว่างองค์การ
(1) การกาหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในสิทธิและ หน้าที่ขององค์การ จึงควรกาหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การให้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงาน ซ้าซ้อน และการขัดแย้งกัน
(2) การแต่งตั้งคณะกรรมการผสม เพื่อให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(3) การใช้ ง บประมาณ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารต่ า งๆ ปฏิ บั ติ ง านตาม
โครงการ และงานที่รับผิดชอบตลอดจนเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานซ้าซ้อน
2.1.1.6 การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติ และการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การ ในการบริห ารนั้นผู้บริห ารจะต้องดาเนินการตามกระบวนการบริห าร
เริ่มจากการวางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็
เป็ น หน้ าที่ ของผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามผลว่ าการที่ ได้ สั่ งการหรือ มอบหมายให้ แก่ ผู้ ร่ว มงานนั้ น
ผลการปฏิบั ติงานรุ ดหน้ าหรือไม่เพียงใด มีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์การหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ
และประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของเพื่อนร่วมงานด้ว ย และจะได้เป็นข้อมู ล ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
2.1.1.7 งบประมาณ (Budgeting) หมายถึ ง การบริ ห ารงบประมาณ ในการ
บริหารงานผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ได้แก่ การจัดทางบประมาณซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงินเพื่อ
จัดซื้อหรือจัดจ้างหรือค่าใช้จ่าย และขั้นตอนที่สอง ได้แก่ การดาเนินการใช้เงินเพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ตาม งบประมาณที่ได้รับนั้น
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน
เพื่อประชาชนนั่นคือ ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้สิ่งที่รัฐบาลกระทาและมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์
การกระทาของรัฐบาลโดยรัฐบาลต้องรับฟังและดาเนินการแก้ไขเพราะการที่รัฐบาลจะบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนั บสนุนจากประชาชน ดังนั้นหน้าที่
ที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลคือ เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
ส่วนราชการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐต่อประชาชน ปลูกฝัง
ทัศ นคติ ค่ านิ ย มและภาพลั กษณ์ อั น ดี ทั้ งนี้ เพื่ อป้ องกั น และแก้ ไขความเข้ าใจที่ ผิ ดพลาดเกี่ ยวกั บ
การดาเนินงานของรัฐ ดังนั้นจึงอาจสรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้ ดังนี้
2.1.2.1 การป ระชาสั ม พั น ธ์ ข องรั ฐ บ าล คื อ การเผยแพ ร่ ข่ า วสารของ
หน่วยราชการของรัฐ อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของรั ฐบาล โดยวิธีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของรัฐ
เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี แ ละชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ของรั ฐ อั น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ความรู้
ความเข้ า ใจ ความนิ ย ม และการสนั บ สนุ น จากประชาชนในการสร้ า งสรรค์ ค วามส าเร็ จ แก่
หน่วยราชการและประเทศชาติโดยรวม
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2.1.2.2 ประเภทของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ
จะเกี่ยวข้องกับงานด้านข่าวสารและการเผยแพร่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรั ฐบาลและ
ประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างกันได้ โดยประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารความ
เคลื่ อ นไหวต่างๆ ของรั ฐ บาล อั น ได้ แก่ นโยบาย การดาเนิ น งาน และผลงานของโครงการต่างๆ
เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนและป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่มีต่ อ
หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานราชการมักจะใช้การประชาสัมพันธ์ในกรณีต่อไปนี้
- เมื่อเริ่มโครงการใหม่ นโยบายใหม่ที่ต้องการความร่ว มมือจาก
หลายฝ่าย
- เมื่อโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีต่อประชาชน
- เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบราชการใหม่ๆ ที่ประชาชนควรทราบ
เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- เมื่อหน่วยงานราชการต้องการแถลงผลงานที่ปฏิบัติไปแล้ว
- เมื่ อ มี เรื่ อ งที่ ป ระชาชนเข้ า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานหรื อ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
- เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น
วิธีการในการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศอาจทาได้โดย
- การรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารต่ างๆ ของหน่ ว ยงานราชการและ
รัฐบาลที่ประชาชนควรทราบ เช่น การจัดตั้งหน่วยราชการใหม่ การดาเนินงานโครงการใหม่ การออก
กฎหมายหรือการปรับปรุงกฎหมาย เป็นต้น
- การรณรงค์วางแผนระยะยาวหรือโครงการต่อเนื่อง เพื่อชักจูงใจให้
ประชาชนร่วมมือและสนับสนุน เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษีอากร การรักษาความสะอาด เป็นต้น
- การเผยแพร่ ค วามเคลื่ อ นไหวของทางราชการ เช่ น ข่ า วการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นต้น
2) การประชาสัมพันธ์ภ ายนอกประเทศ การประชาสัมพันธ์ภายนอก
ประเทศเป็นการสร้างความเข้าใจ ความรู้จัก และความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในประเทศต่างๆ
อั น จะน ามาซึ่ ง ความนิ ย มชมชอบและมิ ต รภาพอั น ดี ร ะหว่ า งประเทศ โดยรั ฐ บาลจะท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานของรัฐบาล เพื่อป้องกัน
และแก้ไขความเข้าใจผิด สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ
2.1.2.3 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
1) เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงบริการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
ที่มีอยู่ อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่
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2) เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากสาธารณชนในการออกกฎหมายใหม่ๆ
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3) เพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานใหม่ๆ ของรัฐบาล
4) เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล
5) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับประชามติของประชาชนต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
เพื่อจะได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชน
6) เพื่อสร้างให้เกิดการสนับสนุนจากประชามติ และความร่วมมืออันดีจาก
สาธารณชน ด้วยการชี้แจงถึงความจาเป็นและความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
7) เพื่อสร้างความนิยมและความสัมพันธ์อันดีจากสาธารณชน
8) เพื่อเรียกร้องความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชนในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
9) เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆ ด้านการปกครองและการ
บริหารประเทศของรัฐบาล
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรม
นโยบายที่เกี่ยวกับการทูตเชิงวัฒนธรรมของไทยจากสถานการณ์ สภาพการณ์ของ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่ง เพียงแต่บางขณะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ช้าๆ แต่ในบางขณะก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนที่บุคคลหรือ
สิ่งแวดล้อมในส่วนต่างๆ จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงเป็นธรรมดาที่นโยบาย
ต่างประเทศจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้ น ๆ การทู ต เชิ งวัฒ นธรรมได้ ให้ ความส าคั ญ หรือ เน้ น ที่ ภ าคประชาชน เป็ น การสร้างความรู้จั ก
ความไว้วางใจและความเป็นมิตรมากกว่าที่จะมีเป้าหมายหรือหวังผลทางการเมืองโดยตรง (แม้ว่าที่สุด
แล้วการทูตเชิงวัฒนธรรมจะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อด้านการเมืองและเศรษฐกิจก็ตาม)
ดังนั้น การนาการทูตเชิงวัฒนธรรมมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในนโยบายการทูตสาธารณะเพื่อให้
รั ฐ บาลเข้า ถึงประชาชนในระดั บ ปั จ เจกบุ ค คลได้ และใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการส่ งเสริม และรัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ ได้กาหนดไว้เป็นแนวหลักที่จะดาเนิ นการควบไปพร้อมกันทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้มีความเกี่ยวพันต่อเนื่องและเป็นเหตุ เป็นผลเกื้อกูลแก่กัน
และกั น อย่ างใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลและเพื่ อ ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ จึงท าให้ บ ทบาทการทู ตเชิ ง
วัฒนธรรมถูกนามาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน
คาว่า “การทูตเชิงวัฒนธรรม” หรือ Cultural Diplomacy เป็นคาที่มีความหมาย
แสดงถึงบทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการดาเนินงานทางการทูตได้
หัวใจของงานการทูตเชิงวัฒนธรรมที่กระทรวงการต่างประเทศกาลังดาเนินการอยู่ คือทาอย่างไรที่จะ
ให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในระดับประชาชนทั่วไปเกิดความนิยมชมชอบความเป็นไทย เกิดความรู้สึก
ที่ดี และความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินนโยบายต่างประเทศทั้งทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงการต่างประเทศได้มีกลไกดาเนินงานตาม
นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลายภายใต้นโยบาย
การทูตเชิงวัฒนธรรมโดยการจัดตั้งของ “คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
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ประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ” โดยการรวบรวมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒ นธรรม
ทั้งหมดมารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญที่มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและทิศทางเดียวกัน
บทบาทหลักทางวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศคือ เป็นผู้กาหนดทิศทาง
และเป้ าหมายของการดาเนิ น นโยบายการทู ต เชิงวัฒ นธรรมว่าจะดาเนิ นไปทางใด ควรมีลั กษณะ
อย่างไร และใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละประเทศ โดยมีหน่วยงานอื่นๆ
ในคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้เครื่องมือและความชานาญ
ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ อาทิ สานักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ และกรมศิลปากร จะใช้
เครื่องมือทางศิล ปะ นาฏศิล ป์ และดนตรี กรมการศาสนา จะใช้เครื่องมือทางศาสนา กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จะใช้เครื่องมือในด้านการให้ทุนความช่วยเหลือ กรมประชาสัมพันธ์ จะใช้
เครื่ อ งมื อ ในด้ านการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ทบวงมหาวิท ยาลั ยและกระทรวงศึ ก ษาธิก าร จะใช้
เครื่ อ งมื อ ทางสถาบั น การศึ ก ษาและวิท ยาการ กรมพลศึ ก ษา จะใช้ เครื่อ งมื อ ทางด้ านกี ฬ า และ
กระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เครื่องมือในด้านการส่ งเสริมภาพพจน์ของประเทศ ส าหรับการ
ด าเนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรมในต่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า งประเทศในฐานะผู้ ดู แ ลนโยบาย
ต่างประเทศในภาพรวมและเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของคณะกรรมการ ฯ จึงช่วยให้
สามารถวิเคราะห์ และประเมินความเกี่ยวพันระหว่างสถานการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลาตามภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่อนาวัฒนธรรมมาประมวลปรับใช้ส่ งเสริมการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สนองผลประโยชน์ของชาติได้
2.1.4 นโยบายด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ดังความตอนหนึ่งว่า
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ผสมประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิด
ชูส ถาบั น นี้ ไว้ด้ว ยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภ าพ โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่
สานึกถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็ น จริงเกี่ย วกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณี ยกิจเพื่อประชาชน
ทั้งจะสนั บ สนุ น โครงการทั้งหลายอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ส่ งเสริมให้ เจ้าหน้ าที่ สถานศึก ษา
ตลอดจนหน่ ว ยงานทั้ ง หลายของรั ฐ เรี ย นรู้ เข้ า ใจหลั ก การทรงงาน สามารถน าหลั ก ดั งกล่ าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้ แพร่ห ลายเป็ นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด”
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2.1.5 นโยบายด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
การด าเนิ น การของกระทรวงการต่ างประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรัฐ บาล
“นโยบายด้านการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน” ดังนี้
2.1.5.1 การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น กษั ต ริ ย์ แ ละการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
ประเทศไทย
แนวทางคื อ การเน้ น ย้ าการมองไปข้ า งหน้ า และยื น ยั น การก้ า วไปสู่
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และยั่งยืนของไทย ตลอดจนศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ของ
ไทยจากที่ตั้งทาง ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการมีบทบาทในประชาคม
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์
2.1.5.2 การกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
แนวทางคือ การสานต่อความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ ทั้ งในระดั บ ทวิภ าคี และพหุ ภ าคี และต่ อ ยอดความร่ว มมื อ กั บ ประเทศยุ ท ธศาสตร์/ มี
ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกันไปในทุกมิติ
2.1.5.3 การทูตเพื่อประชาชน
แนวทางคือ การให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งคน
ไทยที่ถูกหลอกเป็นผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์ เช่น ค้าประเวณี ลูกเรือประมงไทย และแรงงานไทยที่
ประสบปัญหาในต่างประเทศ การให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เช่น การทาหนังสือเดินทาง
2.1.5.4 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลดความเลื่อมล้าของสังคม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ฯ
แนวทางคือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน เสริมสร้าง
ความร่ ว มมื อระหว่างประเทศในด้ านที่ เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนการชี้ แจงท าความเข้าใจและให้ ข้อมู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการและผลการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาของไทย
2.1.5.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางคือ การสร้างความตื่น ตัวต่ อการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียนในปี
2558 ผ่านช่องทางต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าค (connectivity) และป้ อ งกั น /แก้ ไขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา และบทบาทการเป็ นประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
2.1.5.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
แนวทางคื อ การด าเนิ น การเชิ ง รุ ก ในการสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของไทย การสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจของไทย และ
การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
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2.1.6 นโยบายกระทรวงพาณิชย์ด้านการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมในต่างประเทศ
ภายใต้ น โยบายการเพิ่ ม ศัก ยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ รัฐ บาลมี น โยบาย
ส่งเสริมการส่งออกโดยเน้นการลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มี
ความสาคัญ มากขึ้น เพื่อสนั บ สนุ นนโยบายดังกล่ าว กระทรวงพาณิ ชย์จะผลักดันให้ มีการทบทวน
ความสามารถในการส่งออกของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจนแบบบูรณาการทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพื่อร่วมกับภาคเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดยุทธศาสตร์
การส่งออกให้มีความต่อเนื่อง ทั้งในมิติของสินค้าและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและตลาด
เป้ าหมายที่น่าสนใจ โดยในระยะสั้น มีความจาเป็นต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะผลักดันการส่งออก
สินค้าและบริการใดโดยเร่งจัดทาแผนยุทธศาสตร์กระตุ้นการส่งออก ซึ่งจะรวมถึงการปรับแผนงาน
และเครือข่ายทูตพาณิชย์ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและยุ ทธศาสตร์การลงทุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเร่งพัฒนาการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง (CLMV) ซึ่งประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความ
นิยมในสินค้าของไทยมาก ดังจะเห็นจากมูลค่าทางการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์
หลักในการส่งเสริมการค้าชายแดน ได้แก่ การอานวยความสะดวกทางการค้าและการเสริมศักยภาพ
ให้ กับ ผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาค
(Regional Economic Corridor) ตลอดจนเร่งรัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมการขยายธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะฟื้นคืนความสาคัญของ
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Re-engaging with Trade Regime) เพื่อให้ประเทศไทยกลับมามี
บทบาทในเวทีการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและเวทีโลก โดยทบทวนและวางกรอบยุทธศาสตร์การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศใหม่ให้ชัดเจน ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และใช้กลไกความสัมพันธ์
ทางการค้าที่มีอยู่กับคู่ค้าหลักที่สาคัญ ทั้งอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด อานวยความสะดวกทางการค้าและการลดอุปสรรคในการส่งออกให้กับ
ผู้ประกอบการในการส่งออกไปสู่ตลาดหลักในภูมิภาคและเวทีโลก
2.1.7 นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม
ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณ ฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมไปสู่มิติใหม่
จะมีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้ง 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เน้นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตและ
บริการในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply Chain) โดยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่สาคัญ
ในการผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ฐานการผลิ ต ที่ ส าคั ญ ของโลก (Global
Production Hub) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระดับ SMEs มีการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างจุดแข็งในการผลิต โดยมีการรวมกลุ่มความร่วมมือกัน
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เป็นคลัสเตอร์ ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงมีหน่วยงานหลักซึ่งนาโดยภาคเอกชนที่
เข้ามาบริห ารจัดการอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ
นอกจากนี้ ยังมีความพร้ อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้าน การผลิตบุคลากรอย่างเพี ยงพอเพื่ อ
รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ มีกฎระเบียบที่ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการมีโครงสร้างสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ศูนย์การทดสอบมาตรฐานสินค้า เป็นต้น
ระยะที่ 2 จากเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
และจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับภาคอุ ตสาหกรรมของ
ไทยจากระยะแรกในช่วง 5 ปี จะมีการพัฒนาต่อยอดโดยเน้นการเป็นฐานการผลิตและบริการในระดับ
ภูมิภาค (Regional Supply Chain) ซึ่งมีตราสินค้าที่มีเครือข่ายการจัดการกระจายสินค้าในภูมิภาค
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลางของไทยจะมีการเชื่อมโยงการผลิตร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของประเทศให้มากขึ้นและกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs จะมีการ
วิจัยและพัฒนาโดยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดในประเทศ โดยมี
การสร้างฐานการวิจัยและพัฒนาสินค้าในอาเซียน ซึ่งมีการสร้างและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์หลัก
ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สาหรับภาคอุตสาหกรรม
(Industrial zone) โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นพื้นที่การผลิต ที่มีการควบคุมการรักษาสภาพแวดล้อมได้
อย่างทั่วถึงและเข้มงวด
ระยะที่ 3 เป็ นการพัฒ นาไปสู่การเป็นผู้บริ หารจัดการตราสินค้า โดยมีการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและบริการร่วมกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ของประเทศไทย ให้เริ่มก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนาในโลก ผ่านการสร้างตราสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก
และมีเครือข่ายการจัดจาหน่ายสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งการค้าการลงทุนในด้านการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
มี ผู้ ป ระกอบการจากประเทศต่ า งๆ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารเป็ น จ านวนมากโดยเฉพาะในด้ า นบริ ก าร
ซึ่งประเทศไทยจะมีการส่งออกด้านการบริการรวมไปถึงแรงงานในระดับมันสมองไปสู่ประเทศต่างๆ
ในภูมิภาค ทั่วโลก
2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแท้จริงนั้น จาเป็นต้องมีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อย่างรอบด้านและมี
ระบบ เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นางานบริ ห ารโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นที่รู้จักและได้รั บความนิยมทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาแนวทางการบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นที่รู้จัก
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม ก่อนที่ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์
กรณีศึกษามิติของโอกาส ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยสู่ต่างประเทศ ในด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้น ผู้ศึกษา
ต้องการนาเสนอโครงสร้างการบริหารและการดาเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยคณะทางาน 3 ระดับ คือ
1. คณะกรรมการอ านวยการ มี ราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ
เป็นประธานกรรมการ มีกองศิลปาชีพเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เป็ น หน่ ว ยงานรั บ พระราชเสาวนี ย์
คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. คณะท างานระดั บ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ย วข้อง รวมทั้งภาคเอกชนที่ จะให้ ความช่วยเหลื อโครงการ โดยอาจจะแบ่งเป็น ระดับ ภาคหรือ
จังหวัดก็ได้ มีแม่ทัพภาคหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
3. คณะทางานโครงการ รับผิดชอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยต้องใช้การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
คณะท างานโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ทุ ก ฝ่ ายที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ตั้ งโครงการ มี หั ว หน้ าชุ ด
ปฏิบัติการโครงการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรระดับผู้บังคับกองพันในพื้นที่นั้น และจัดกาลังตามอัตรา
ที่ผู้บังคับบัญชาอนุมัติมาปฏิบัติงานที่บริเวณที่ตั้งโครงการ
สาหรับการดาเนินโครงการศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้น
เจ้ าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างยึดมั่น ในการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริของ สมเด็จพระนางเจ้า สิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ดังต่อไปนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ,
2535: 25-31)
1. แนวพระราชด าริ ของ สมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในการด าเนิ น
โครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสนพระทัยและห่วงใยในทุกข์
สุ ข ของราษฎร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในการประกอบอาชี พ สื บ เนื่ อ งจากการที่ พ ระองค์ ต ามเสด็ จ ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศและได้ทอดพระเนตรความ
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ทุกข์ยากของราษฎร อันเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งผลผลิตที่ได้จะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางธรรมชาติจะเอื้ออานวยมากน้อยเพียงไร บางครั้งได้ผลผลิตน้อยติดต่อกันหลายปี ทาให้
ราษฎรเหล่ า นี้ ได้ รั บ ความยากล าบาก สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงมี แ นว
พระราชดาริให้ ราษฎรมีอาชีพเสริม เพื่อการมีรายได้เพิ่มเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วย
วิธีการพึ่งพาตนเอง ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมให้ราษฎรนาสิ่งรอบตัวมาเป็นอาชีพเสริม เช่น งานทอผ้า
งานจักสาน และงานฝีมืออื่นๆ มีการดาเนินงานไประยะหนึ่ง ทรงเห็นว่าคนไทยมีความสามารถในทาง
ศิ ล ปะมาโดยสายเลื อ ดและในแต่ ล ะภาคก็ มี ศิ ล ปะแต่ ล ะอย่ างที่ แ ตกต่ างกั น ไปล้ ว นวิจิ ต รงดงาม
ซึ่งนับวันแต่จะสูญหาย ทรงเห็นว่าศิลปะเหล่านี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
2. การจัดตั้งองค์กร
จากแนวพระราชดาริของพระองค์ท่านดังกล่าว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ ดาเนินงานเพื่อสร้างเสริมหารายได้พิเศษให้แก่ชาวไร่ ชาวนา นอกฤดูทานา และได้เข้าไป
ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภาคดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ทั้งนี้
การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ ให้เน้นการใช้วัสดุจากพื้นบ้านผนวกกับความชานาญ และ
ฝีมือที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม ในการดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้วยและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ตั ว อย่ างเช่ น การด าเนิ น งานของศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บางไทรฯ มี ก รมทหารราบที่ 21 รั ก ษาพระองค์
เป็ น หน่ ว ยงานประสานงาน กองศิล ปาชีพรับผิ ดชอบในการจัดหาครูและวัตถุดิบในการฝึ กอบรม
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการรับสมัครผู้เรียน
เป็นต้น
3. การบริหารงานบุคคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการคัดเลือก
บุคคลเข้ามาทางานเป็น อย่างยิ่ง สาหรับผู้สอน พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการนา
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ช าวบ้ านผู้ มีความรู้ความชานาญด้านศิลปหั ตถกรรมสาขาต่างๆ มาเป็น
ครูผู้สอน ทาให้การเรียนการสอนได้ผลเป็ นที่น่าพอใจเพราะชาวบ้านสอนชาวบ้านด้วยกันย่อมเข้าใจ
ง่า ยเนื่ อ งจากมี ภ าษาและวิ ถี ชี วิ ต ใกล้ เคี ย งกั น ท าให้ ไม่ มี ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารถ่ ายทอดความรู้
นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดงานศิลปหัตถกรรม วิชาช่างต่างๆ ซึ่งนับวันจะสูญหายไป
ตามกาลเวลาให้คงอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป
ในการที่ทรงรวบรวมผู้ที่มีความรู้จากถิ่นต่างๆ มาเป็นครูช่างเพื่อสอนศิลปกรรมในสาขา
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานทอผ้า เมื่อเสด็จพระราชดาเนินไปตามชนบท เมื่อพบชาวบ้านผู้มีฝีมือในด้าน
ต่างๆ จะทรงจดบันทึกไว้อย่างละเอียด เมื่อต้องการครูมาฝึกสอนเรื่องใดๆ ก็จะทรงเปิดค้นหาจาก
บัญชีที่จดไว้ งานเครื่องถมก็เช่นกัน เมื่อทรงทราบว่าถมทองทางภาคใต้กาลังจะสูญหายเพราะไม่มีคน
ทา ทรงโปรดให้เชิญครูจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นผู้สอน หรืองานจักสานย่านลิเภา ซึ่งแต่เดิม
ใกล้จะสูญหาย พระองค์ทรงโปรดให้จ้างครูจากนครศรีธรรมราช และราษฎรในจังหวัดนราธิวาสมา
เป็นผู้ฝึกสอนให้กับสมาชิกศิลปาชีพ จึงทาให้จักสานย่านลิเภาสามารถดารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน หรือ
งานจักสานไม้ไผ่ลายขิดที่แทบจะไม่มีผู้สืบสานต่อซึ่งก็จะสูญหายไปจากแผ่นดิน พระองค์ก็ทรงให้เชิญ
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ครูที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งเหลืออยู่เพียงครอบครัวเดีย วมาสอน งานจักสานไม้ไผ่ลายขิดจึงยังคงอยู่เป็น
สมบัติของชาติจนถึงทุกวันนี้ เป็นต้น
ผู้สอนในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ มีทั้งที่เป็นอาสาสมัครช่วยสอนโดยมิได้ค่าตอบแทน
มีทั้งครูประจากลุ่มที่ได้รับเงินเดือนและครูผู้สอนซึ่งได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหารกลางวัน
สาหรับผู้เรียนไม่ได้กาหนดคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากนัก แต่จะทรงคัดเลือกผู้เรียนจาก
ครอบครัวข้าราชบริพารและจากครอบครัวเกษตรกร โดยทรงเลือกผู้ที่ไม่ได้เป็นหลักของครอบครัวเข้า
รับการอบรม เพราะถ้าคัดเลือกผู้เป็นหลักของครอบครัวมาจะทาให้เขาเหล่านั้นเดือดร้อนเพราะขาด
ผู้นา นอกจากนั้นยังทรงให้ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย เป็นต้นว่า ทรงโปรดให้คนพิการมาฝึกงานศิลปาชีพ
โดยรับสั่งว่า “ตาและมือของเขายังใช้ได้ดี” สาหรับผู้เรียนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก จะมีการสอนพิเศษ
เพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับพื้นฐาน
ในการเรียนศิลปาชีพ พระองค์ทรงพระราชทานอุปกรณ์ และวัส ดุที่ใช้ในการฝึกงาน
ทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงตลอดจนรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒ นา
ฝีมือ ผู้เรียนที่มีฝีมือในระดับที่ขายได้ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของตน
การจั ด การเรี ย นการสอนของพระองค์ ท่ า นจึ ง ไม่ มี ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มากมาย
เหมื อ นกั บ การศึ ก ษาในระบบ จึ งท าให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว
4. ด้านการบริหารงานด้านวิชาการ
จากการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ทาให้ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริ กิติ์ พระบรมราชินี น าถ ได้ท รงพบเห็ น ศิลปะหั ตกรรมงานฝี มืออัน ทรงคุณ ค่าในชนบทห่ างไกล
พระองค์จึงส่งเสริมให้มีการดาเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพไปทั่วทุกภาค แล้วแต่ว่าแต่ละภาคจะมี
ศิลปะประจาภาคอย่างไร ซึ่งเท่ากับพระองค์ทรงดาเนินการอย่างเป็นวิชาการเนื่องจากการรับบุคคล
เข้าเรียนศิลปาชีพไม่มีการจ ากัดวุฒิ ผู้ ที่มาเรียนมีความแตกต่างกันในด้านอายุ ถิ่นที่อยู่อาศัยและ
ประสบการณ์ จึงไม่สามารถกาหนดหลักสูตรให้ชัดเจนตายตัว ในด้านการสร้างเครือข่ายให้มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างการฝึกอาชีพในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็น
ศูนย์กลางการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการและศูนย์กลางของ
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากราษฎรทั่วประเทศ
5. การบริหารอาคารสถานที่
ในการฝึ ก อาชี พ ราษฎรตามโครงการส่ งเสริม ศิ ล ปาชี พ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มอย่ างยิ่ ง
โดยเฉพาะในด้านอาคารสถานที่ ทรงโปรดเกล้าให้จั ดตั้งอาคารสาหรับการเรียนการสอน การฝึกงาน
ศิลปาชีพ ตามแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน สาหรับผู้เรียนที่มาจากต่างจังหวัดไม่มีที่พักอาศัย ทรงเป็น
ห่วงความสะดวกและปลอดภัย จึงโปรดให้ มีการจัดที่พักให้ครูและสมาชิกศิลปาชีพที่ปฏิบัติงานที่
โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา สมาชิกสตรีทรงพระกรุณาให้เขาพักที่ฝ่ายใน บริเวณพระบรมมหาราชวัง
สมาชิกชายจะมีอาคารหอพักนักเรียนศิลปาชีพให้พักตลอดระยะเวลากรฝึกอบรม
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6. การบริหารการเงินและธุรการ
งบประมาณดาเนินงานฝึกอาชีพตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ได้มาจากหลายแหล่ง
เช่น เงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เงินอุดหนุนจากภาครัฐและ
เอกชน เงินบริจาค และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
7. การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ในการฝึ ก อาชีพ ราษฎร นอกเหนื อ จากการฝึ ก อบรมตามศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ ต่ างๆ แล้ ว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ให้ดาเนินการฝึก
อาชีพจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คาแนะนา การหาตลาดให้ หรือรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
8. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดาเนินงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงใช้ความสามารถ
ของชุมชนเป็นประการแรก ทรงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดในการฝึกอาชีพ และทรงส่งเสริมให้สมาชิกศิลปาชีพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
9. การส่งเสริมด้านการตลาด
งานศิลปาชีพในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีลักษณะเป็นงานศิลปะเพื่อการประกอบอาชีพ จึงจาเป็นต้องคานึงถึงด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลผลิตทาง
ศิลปะให้เป็นที่ต้องการของตลาดและรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เมื่อทรงสนับสนุนให้
สมาชิกผลิตผลงานเพื่อเป็นอาชีพเสริม ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ศิลปหัตถกรรมนั้น
จาหน่ายได้อย่างกว้างขวาง เป็นช่องทางให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น
ในปั จ จุ บั น สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ โปรดเกล้ า ให้ จั ด งาน
“ศิลป์แผ่นดิน” ที่พระที่นั่ งอนันตสมาคมเป็นประจาทุกปี เพื่อนาผลงานของสมาชิกศิลปาชีพมาจัด
แสดงและจาหน่ายให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปหัตถกรรมของไทย ซึ่งนับว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง
ในด้ า นการตลาดต่ า งประเทศ เมื่ อ พระองค์ ท รงเสด็ จ เยื อ นประเทศใดทรงน า
ศิลปหัตถกรรมของไทย ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ไปเผยแพร่เป็นการเปิดตลาดสินค้า
หัตถกรรมไทยให้กว้างขวาง
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพซึ่งเป็นผลผลิตจากสมาชิกศิลปาชีพเป็นที่ยอมรับ และนิยมใช้กัน
อย่างกว้างขวางไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงต่างประเทศด้วย
10. การติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสาคัญในด้านการติดตามผล
และการประเมินเป็นอย่างมาก ในการประเมินผลงานที่ราษฎรทาขึ้น ทรงประเมินด้วยความเข้าใจในสภาพ
ของราษฎรอย่างแท้จริง ทรงดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในช่วงแรกทรงพระราชทานพระราโชบายว่า
“....เมื่อทีแรกให้ เขาทาต้องให้ กาลั งใจและต้องปล่อยให้ เขาท าตามความสามารถที่มีอยู่ ผลงานที่
ออกมาอย่าเพิ่งไปเร่งรัดในเรื่องคุณภาพมากนัก เพราะเขายังมีความกังวลในสภาพครอบครัวและ
เกี่ยวกับงาน เมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วจะเร่งรัดเรื่องคุณภาพ...” การที่ทรงดาเนินการให้ ผลิตภัณฑ์จาก
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป เพราะก่อนการจาหน่ายสินค้า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้มีการตรวจสอบสินค้าทุกขั้นตอน งานใดที่ไม่มี
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คุณภาพเพียงพอ พระองค์จะไม่ให้ออกสู่ตลาดจนกว่าจะมีการแก้ไขจนเป็นที่ พอพระราชหฤทัยก่อน
สาหรับผลงานจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพที่เพิ่งเริ่มต้นทาหรือเรียกว่าเป็นผลงานฝึกหัดซึ่งเป็นงานที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน โปรดให้แยกประเภทให้ชัดเจน บอกความจริงแก่ผู้ซื้อให้ขายในราคายุติธรรม
เพื่ อให้ การวิเคราะห์ ข้อมูล ในมิติด้านโอกาส ในการนานโยบายการทู ตเชิงวัฒ นธรรมมา
บริห ารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล เป็นไป
อย่างครอบคลุม ผู้ศึกษาจึงกาหนดมิติของการวิเคราะห์ ดังนี้
1 มิติ ด้านการเผยแพร่เอกลั กษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการส่ งเสริม ศิล ปาชี พ ในสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2 มิติด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม
ร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
3 มิติด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด
3.1 ผลการศึกษามิติ ด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แนวนโยบาย แนวคิ ด แผนยุ ท ธศาสตร์ หรื อ กลไกต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเผยแพร่
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวถึงในบทที่ 1 และบทที่ 2 นั้น มุ่งเน้น
ในเรื่องของความเชื่อมั่น การยอมรับและความนิยมในสินค้าของไทยเพื่อพัฒนาการส่งออกเป็นสาคัญ
3.1.1 ข้ อ มู ล จากการวิ เคราะห์ เอกสารแนวทางการด าเนิ น การของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 พบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีแนวทางและกิจกรรมหลัก
ในการดาเนินงาน โดยมีแนวทางในการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านและนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อ
ส่งเสริมความมั่นคง ในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ไปในทุกมิติ กระทรวงการต่างประเทศมีกิจกรรมโครงการหลักในการดาเนินการ อาทิเช่น การเยือน
และการประชุ ม ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ในระดั บ ราชวงศ์ / ผู้ น า/ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ./ผู้บริหารระดับ สูง การดาเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒ นา การดาเนิน
โครงการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ
3.1.2 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิ ชย์ปี 25572558 เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่ แ ถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 12
กัน ยายน 2557 พบว่า กระทรวงพาณิ ช ย์มีแนวทางในการดาเนิ นงานเพื่ อสนับสนุ นนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ด้านการขับเคลื่อนการส่งออกและพัฒนาการค้าชายแดน
โดยกระทรวงพาณิชย์มีการผลักดันให้มีการทบทวนความสามารถในการส่งออกของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจนแบบบูรณาการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เพื่อร่วมกับ
ภาคเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดยุทธศาสตร์การส่งออกให้ มีความต่อเนื่อง ทั้งในมิติของ
สินค้าและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและตลาดเป้าหมายที่น่าสนใจโดยในระยะสั้น มีความ
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จาเป็นต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการใดโดยเร่งจัดทาแผนยุทธศาสตร์
กระตุ้น การส่ งออก ซึ่งจะรวมถึงการปรับ แผนงานและเครือข่ายทู ตพาณิ ช ย์ให้ ส ามารถขับ เคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์การส่งออกของ
ประเทศจะต้องเชื่อมโยงกั บยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์
การลงทุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแบบบูรณาการพร้อมกันนี้
กระทรวงพาณิชย์จะเร่งพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ใกล้เคียง (CLMV) ซึ่งประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความนิยมในสินค้าของไทยมาก ดังจะเห็นจาก
มูลค่าทางการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมการค้าชายแดน ได้แก่
การอานวยความสะดวกทางการค้าและการเสริม ศัก ยภาพให้ กั บผู้ ป ระกอบการเพื่ อเชื่อมโยงกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ านตามเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค (Regional Economic Corridor)
ตลอดจนเร่งรัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะฟื้นคืนความสาคัญของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(Re-engaging with Trade Regime) เพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทในเวทีการค้าทั้งในระดับ
ภูมิภาคและเวทีโลกโดยทบทวนและวางกรอบยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศใหม่ให้
ชัดเจน ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และใช้กลไกความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีอยู่กับคู่ค้าหลัก
ที่สาคัญ ทั้งอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
อานวยความสะดวกทางการค้าและการลดอุปสรรคในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการในการส่งออก
ไปสู่ตลาดหลักในภูมิภาคและเวทีโลก และในด้านการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
One) อาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 26 ของ
มูล ค่าการส่ งออกของไทย ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็ นศูน ย์กลางทางภู มิศ าสตร์ใน
ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ใน
สิ้นปีพ.ศ. 2558 นี้รัฐบาลจึงมีนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดย
ครอบคลุมหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ สามารถแข่งขันได้ และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทหลักในด้านการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึง
มียุทธศาสตร์สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมโยงการค้า
และการลงทุน กับ อาเซีย นให้ แน่ น แฟ้ น มากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริม การบู รณาการตลอดห่ วงโซ่ มูล ค่ า
นับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภค พร้อมขยายโอกาสทางการค้า ลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และ
อ านวยความสะดวกทางการค้ า แก่ ผู้ ป ระกอบการไทยสู่ ต ลาดอาเซี ย น เช่ น ลดขั้ น ตอนการที่
ผู้ ป ระกอบการไทยจะขอใช้ สิ ท ธิป ระโยชน์ ในการส่ งออกไปอาเซี ยนผ่ านกรมการค้าต่ างประเทศ
การอานวยความสะดวก การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยในอาเซียนโดยผ่านกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา เป็ น ต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิ ชย์จะดาเนินยุทธศาสตร์โดยการใช้โอกาสจากเวที
อาเซียนเป็นฐานสู่เวทีภูมิภาคและเวทีโลก ผ่านการรื้อฟื้นกลไกความสัมพันธ์และบทบาทของประเทศไทย
ที่มีอยู่ในกรอบความตกลงฉบับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตกลง ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)
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และ ASEAN+6 (หรือ RCEP ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
ตลอดจนกรอบความตกลงพหุภาคีในองค์การการค้าโลก (WTO)
3.1.3 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2555 –
2558 (ฉบั บปรับ ปรุงสาหรับจั ดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2558) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแผนการ
ดาเนิ น งานที่น าทางให้ ห น่ ว ยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยึดถือ ปฏิบั ติตามภารกิจ และ
เป้าหมายร่วม และเพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและประเทศ นายประเสริฐ
บุญ ชัยสุ ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายให้ ห น่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2555 จานวน 12 ข้อ ดังนี้
1) การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ AEC การพัฒนาฝีมือแรงงงาน และการ
แสวงหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการ
2) พัฒนาอุตสาหกรรม OTOP ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้ง
การสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มการส่งออก
3) ผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และ
การเผยแพร่อาหารไทยไปสู่ต่างประเทศ
4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเสื้อผ้า อัญมณี และเครื่องประดับ ภายใต้
โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
5) สร้ างระบบเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ ล่ ว งหน้ าให้ ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการลงทุน
6) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใหม่ จ ากต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้และการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
7) สร้างฐานการผลิ ตเพิ่มขึ้น โดยพัฒ นาพื้นที่การลงทุนในทุกภูมิภ าค โดยการ
สร้างนิคมอุตสาหกรรม
8.) เร่งรัดการแก้ปัญหาการป้องกันอุบัติภัยในนิคมอุตสาหกรรม
9) การบั งคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมทั้งดูแลปัญหาผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนกับโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รวมทั้งอานวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุนอย่างโปร่งใส โดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
10) ก ากั บ ควบคุ ม มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้บริโภค
11) เร่ งส ารวจการแสวงหาแหล่ งแร่ ที่ ส าคั ญ เช่ น ทองค า โปแตซ เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ประเทศ
12) ให้ความสาคัญการทางานเป็นทีม โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น จะอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
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ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ซึ่งประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ประเด็น หลักด้านอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางการดาเนินการคือ การเพิ่มขีด
ความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล และอีกหนึ่งประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องคือ ประเด็นด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางในการดาเนินการคือ การ
พัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีมากในการเผยแพร่
สินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลงานศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมของนานาประเทศทั่วโลก
3.1.4 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์ประจาปี 2556 – 2559 ของศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสาคัญ
ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยมีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
2) ประเด็นการเพิ่มสมรรถนะและการพัฒนาธุรกิจ
3) ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4) ประเด็นการขยายโอกาสและสร้างตลาดทางการค้า
ซึ่งประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์และแนวทางการดาเนิ น งานที่ เกี่ย วข้องกับ การเผยแพร่
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศคือ ประเด็นการเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหั ตถกรรม โดย
ศ.ศ.ป. ผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางงานศิลปหัตถกรรมอย่างครบวงจร เพื่อการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
งานศิล ปหั ตถกรรม การตลาด และการพัฒ นางานศิล ปหั ตถกรรม ตลอดจนเป็นแหล่ งเรียนรู้งาน
ศิลปหัตถกรรมที่สาคัญของประเทศ โดยมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะหั ต ถกรรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปาชี พ อาทิ เ ช่ น โครงการ Innovative Craft
Showcase โครงการศึกษาศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย โครงการรวบรวมองค์ความรู้
วัตถุดิบสู่การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ โครงการรวบรวมองค์ความรู้เอกลักษณ์ศิลปะแห่งลวดลายงาน
ผ้าปักชาวเขา โครงการเผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้ผ่านห้องสมุดและห้องสมุด อิเลคทรอนิคส์
โครงการหอนิทรรศการศิลปหัตถกรรม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตงานศิลปหัตถกรรม
ระหว่ างประเทศ โครงการส่ ง เสริ ม การรับ รู้คุ ณ ค่ างานหั ต ถกรรมไทย รวมถึ งโครงการกิ จ กรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ไทย เป็นต้น
และอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องคือการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้างาน
ศิลปหัตถกรรม โดยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าสู่ตลาด
ในกลุ่ ม ลู ก ค้ าเฉพาะ (Niche Market) และผู้ ป ระกอบการมี เครือ ข่ ายการค้ าที่ ต่ อ เนื่ อ งพร้ อ มทั้ ง
ส่งเสริมการรับรู้และยอมรับคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทย โดยมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ เอกลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการค้าร่วมกับหน่วยงานอื่น โครงการงานแสดงสินค้า
ในประเทศ โครงการงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และโครงการเผยแพร่คุณค่างานหัตถกรรมไทย
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3.2 ผลการศึ ก ษามิ ติ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
แนวนโยบาย แนวคิด แผนยุทธศาสตร์ หรือกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
ในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวถึงในบทที่ 1 และบทที่ 2 นั้น มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ อัน
ดีกับ นานาประเทศ เพื่อพัฒ นาการสร้างสรรค์ผ ลงานศิล ปะหั ตกรรมของไทยให้ มีมาตรฐานเป็น ที่
ยอมรับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นสาคัญ
3.2.1 ข้ อ มู ล จากการวิ เคราะห์ เอกสารแนวทางการด าเนิ น การของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 พบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีแนวทางและกิจกรรม
หลักในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒ นธรรมร่วมกับไทยคือ การดาเนินการเชิงรุกในการสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย การสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจ ของ
ไทย และการส่งเสริมการค้าการลงทุน กับต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมโครงการในการดาเนินงาน อาทิ
เช่น การประชุมตามกรอบความร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่างๆ โครงการแสวงหาตลาดและ
โอกาสในการลงทุน การจัดทาความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน การดาเนินโครงการ
สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความ
มั่นคง ด้านอาหารและพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.2.2 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 25572558 ที่กาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ในบทนาได้กล่าวถึง การดาเนินนโยบายในหลายเรื่องว่า มักหวังผล
เฉพาะหน้าในระยะสั้น โดยมิได้คานึงถึงความต่อเนื่องและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนในระยะยาวเท่าที่ควร
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายระยะยาวซึ่งแม้จะไม่เห็นผลสาเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลนี้เห็น
ควรต้องวางรากฐานเพื่อให้ รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง และต้องการให้
ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าถึงทิศทางของประเทศโดยรวมเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียม
ความพร้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกระทรวงพาณิ ชย์จึงจะใช้เวลา 1 ปีนี้ที่จะทบทวน ริเริ่มและ
ผลักดันยุทธศาสตร์ที่จะช่วยวางรากฐานให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีขีดความสามารถสูงขึ้ น
และสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มในอนาคต โดยหลักการปฏิบัติที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ างจริ งจั งและต่ อ เนื่ อ ง โดยพบว่า แผนยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ขอ ง
กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวมาแล้วในข้างต้น ดังนี้
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู่ ข องเกษตรกรและยกระดั บ สิ น ค้ า เกษตรกรรม
กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่ อช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ แนวทางที่สาคัญคือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
โดยการกาหนดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่
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ของเกษตรกร (Zoning) พัฒนาพันธุ์พืชแหล่งน้าชลประทาน คุณภาพดิน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่ อ การเกษตร ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ทดแทน พื ช นอกฤดู ก าล และอาชี พ เสริ ม อื่ น เพื่ อ เป็ น การ
เสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาพืชผลการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) เช่น สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรออแกนิค (Organic)
ที่มีมูลค่าสูง สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นด้านสุขภาพในปัจจุบัน รวมถึง การพัฒนาและ
เปิดตลาดเพื่อสินค้าใหม่ของเกษตรกรไทย ตลอดจนพัฒ นาตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและส่งสัญญาณราคาในอนาคตให้กับภาคเกษตร
เพื่อช่วยวางแผนการผลิตและการค้า รวมถึงการร่วมกาหนดวาระงานวิจัย (Research Agenda) ที่จะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
ในด้านการพั ฒ นาสิ น ค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้ มีมูล ค่าเพิ่ มสูง กระทรวงพาณิ ช ย์จะ
ร่ ว มมื อ บู ร ณาการกั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ศึ ก ษาและก าหนด
ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนากลุ่มสินค้าเป้าหมาย ทั้งเพื่อการบริโภคสาหรับตลาดในประเทศและ
ต่ างประเทศ โดยในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า (Value Chain) นั้ น ประเทศไทยยั งคงเน้ น ที่ ก ารผลิ ต และการ
ประกอบสินค้าเป็นหลักซึ่งถือเป็นห่วงโซ่ที่ได้รับผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มน้อย นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังถูกกดดันจากประเทศเกิดใหม่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องที่สามารถผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนด้านต่างๆ
เช่น ค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่าประเทศไทยมาก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ต้องเน้นยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงตามห่วงโซ่มูลค่า (Move up
the value chain) โดยเน้ น คุ ณ ภาพของสิ น ค้ าและบริก ารเป็ น ส าคั ญ ให้ เชื่อ มโยงกั บ ช่ องทางการ
กระจายสินค้าและกลยุทธ์การเจาะตลาดที่จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆ กันควบคู่ไปกับการ
ยกระดับขีดความสามารถและทักษะของผู้ผลิต เชื่อมโยงไปถึงตัวกลางคือ ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก
สนับ สนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการ
ใหม่ๆ ของผู้บริโภคในขณะเดียวกั น ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางด้านการผลิตและ
การค้าที่เป็นสากลโดยเฉพาะมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต
3.2.3 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2555 –
2558 (ฉบับปรับปรุงสาหรับจัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2558) พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้
สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดแผนการดาเนินงานที่นาทางให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วม เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสนั บ ส นุ น การพั ฒ นางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น จะอยู่ใน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ ป านกลาง (Growth & Competitiveness) ซึ่ ง มี ป ระเด็ น หลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
รายละเอียดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับ
ประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย คือ ประเด็นด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการคือ
การน าทุน ทางวัฒ นธรรมและภู มิปัญ ญาไทยมาเพิ่มมูล ค่ า และอีกประเด็นที่ มีความเกี่ยวข้อง คื อ
ประเด็น หลั ก ด้านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิ ภ าค โดยมี แนวทางการด าเนิน การคื อ เสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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3.2.4 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์ประจาปี 2556 – 2559 ของศูนย์
ส่งเสริมศิล ปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน สินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถไว้ทั้งหมด 4 ประเด็น คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ การเพิ่มสมรรถนะและ
การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายโอกาสและสร้างตลาดทางการค้า
ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับ
ไทย คือ ประเด็นการเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม โดย ศ.ศ.ป. ผลักดันตนเองให้ เป็น
ศู น ย์ ก ลางงานศิ ล ปหั ต ถกรรมอย่ างครบวงจร เพื่ อ การศึ ก ษา ค้ น คว้ าข้ อ มู ล งานศิ ล ปหั ต ถกรรม
การตลาด และการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมที่สาคัญ
ของประเทศ โดยมีการจั ดโครงการต่ างๆ เพื่ อเป็น การแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้แ ละเทคนิ คในการ
สร้ างสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปหั ต ถกรรมร่ว มกั บ ประเทศที่ มี วั ฒ นธรรมร่ว มกั บ ไทย อาทิ เช่ น โครงการ
Innovative Craft Showcase โครงการศึกษาศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย โครงการ
รวบรวมองค์ความรู้วัตถุดิบสู่การสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ โครงการรวบรวมองค์ความรู้เอกลักษณ์
ศิลปะแห่งลวดลายงานผ้าปักชาวเขา โครงการเผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ผ่านห้องสมุดและ
ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์ โครงการหอนิทรรศการศิลปหัตถกรรม
โครงการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ก ารผลิ ต งานศิ ล ปหั ต ถกรรมระหว่า งประเทศ
โครงการส่งเสริมการรับรู้คุณค่างานหัตถกรรมไทย โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ และการส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทย และอีกหนึ่งประเด็นที่
สาคัญ คือ ประเด็นการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม ครูช่าง ช่างศิลปหัตถกรรม
และผู้ ป ระกอบการงานศิ ล ปหั ต ถกรรมได้ รั บ การเพิ่ ม สมรรถนะอย่ างครบวงจร ตลอดจนชุ ม ชน
หัตถกรรมได้รับสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยมี
การจั ด โครงการต่ างๆ เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ยนองค์ ค วามรู้แ ละเทคนิ ค ในการสร้างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย อาทิเช่น การดาเนินโครงการสร้างเครือข่าย
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการค้ า ด้ ว ย “คุ ณ ค่ า หั ต ถกรรมอาเซี ย น” (ASEAN Crafts Values Creation)
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการศึกษาดูงานในตลาดต่างประเทศ
และประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง คือ ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตศิลป์ให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจัดโครงการ
ต่างๆ เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาทิเช่น โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ และโครงการการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
3.3 ผลการศึกษามิติด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด
แนวนโยบาย แนวคิด แผนยุท ธศาสตร์ หรือ กลไกต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมเชิ ง
การตลาดของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวถึงในบทที่ 1 และบทที่ 2 นั้น มุ่งเน้นใน
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เรื่องของมาตรฐานสินค้า คุณภาพและความนิยมในสินค้าของไทยเพื่อพัฒนาการกระจายตลาดการ
ส่งออกเป็นสาคัญ
3.3.1 ข้ อ มู ล จากการวิ เคราะห์ เอกสารแนวทางการด าเนิ น การของกระทรวงการ
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 พบว่า กระทรวงการต่างประเทศมีแนวทางและกิจกรรม
หลักในการดาเนิน งานคือ การดาเนินการเชิงรุกในการสนับสนุ น การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย การสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจ ของไทย และการส่งเสริมการค้าการ
ลงทุน กับต่างประเทศ โดยมีการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิเช่น การประชุมตามกรอบความ
ร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่างๆ การดาเนินโครงการแสวงหาตลาดและโอกาสในการลงทุน
การจัดทาความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ และการด าเนิ น โครงการความร่ว มมื อระหว่างประเทศ เช่น ความมั่ นคงด้ านอาหารและ
พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.3.2 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ปี 25572558 เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่ แ ถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 12
กันยายน 2557 พบว่า มีแนวทางในการส่งเสริมเชิงการตลาด โดยมีการขับเคลื่อนการส่งออกและ
พัฒนาการค้าชายแดน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะผลั กดันให้มีการทบทวนความสามารถในการส่งออก
ของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้ชัดเจนแบบบูรณาการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการ เพื่อร่วมกับภาคเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดยุทธศาสตร์การส่งออกให้มีความต่อเนื่อง
ทั้งในมิติของสินค้าและบริการที่ประเทศไทยมีศั กยภาพสูงและตลาดเป้าหมายที่น่าสนใจโดยในระยะ
สั้น มีความจาเป็นต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการใดโดยเร่งจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กระตุ้นการส่งออก ซึ่งจะรวมถึงการปรับแผนงานและเครือข่ายทูตพาณิชย์ให้ สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์การส่งออก
ของประเทศจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์
การลงทุน และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแบบบูรณาการพร้อมกันนี้
กระทรวงพาณิชย์จะเร่งพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ใกล้เคียง (CLMV) ซึ่งประชาชนในประเทศเหล่านี้มีความนิยมในสินค้าของไทยมาก ดังจะเห็นจาก
มูลค่าทางการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมการค้าชายแดน ได้แก่
การอานวยความสะดวกทางการค้า และการเสริม ศัก ยภาพให้ กั บผู้ ป ระกอบการเพื่ อเชื่อมโยงกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ านตามเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค (Regional Economic Corridor)
ตลอดจนเร่งรัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในประเทศ
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะฟื้ นคืนความสาคัญของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(Re-engaging with Trade Regime) เพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทในเวทีการค้าทั้งในระดับ
ภูมิภาคและเวทีโลกโดยทบทวนและวางกรอบยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศใหม่ให้
ชัดเจน ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และใช้กลไกความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีอยู่กับคู่ค้าหลัก
ที่สาคัญ ทั้งอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
อานวยความสะดวกทางการค้าและการลดอุปสรรคในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการในการส่งออก
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ไปสู่ตลาดหลักในภูมิภาคและเวทีโลก และมีแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN One) โดยมองเห็นว่าอาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของประเทศไทย โดยมี
สั ด ส่ ว นถึงร้ อ ยละ 26 ของมู ล ค่ าการส่ งออกของไทย ซึ่ งประเทศไทยมี ข้อ ได้ เปรีย บจากการเป็ น
ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
มีผลใช้บั งคับอย่ างเต็มที่ ในสิ้น ปีพ.ศ. 2558 นี้รัฐบาลจึงมีนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยครอบคลุมหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ และการเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทหลักในด้านการค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศจึงมียุทธศาสตร์สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความ
พร้อมและสร้างความเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับอาเซียนให้แน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริม
การบูรณาการตลอดห่วงโซ่มูลค่า นับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภค พร้อมขยายโอกาสทางการค้า ลด
อุปสรรคด้านกฎระเบียบ และอานวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอาเซียน
เช่น ลดขั้นตอนการที่ผู้ประกอบการไทยจะขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปอาเซียนผ่านกรมการ
ค้าต่างประเทศ การอานวยความสะดวก การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยในอาเซียนโดย
ผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะดาเนินยุทธศาสตร์โดยการใช้
โอกาสจากเวทีอาเซียนเป็ น ฐานสู่ เวทีภู มิภ าคและเวที โลก ผ่ านการรื้อฟื้ นกลไกความสั มพัน ธ์และ
บทบาทของประเทศไทยที่ มี อ ยู่ ในกรอบความตกลงฉบั บ ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความตกลง
ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ ASEAN+6 (หรือ RCEP ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ตลอดจนกรอบความตกลงพหุภาคีในองค์การการค้าโลก (WTO)
และสิ่ งส าคัญ ที่ จ ะต้องมีการขับ เคลื่ อนคือ การบู รณาการเพื่ อพั ฒ นาวางรากฐานระบบโลจิส ติก ส์
ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ค้าและ
ผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่มูลค่า ในปัจจุบันที่การค้าและแข่งขันมีการเชื่อมโยงทั่วโลก ระบบโลจิสติกส์ถือ
เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิ ต และการค้ า (Trade and
Production Network) ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตสู่ตลาดนั้น ผลตอบแทน
และมูลค่าเพิ่มจานวนมากมักตกอยู่กับ
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้อง
เร่ งพั ฒ นาระบบโลจิ สติกส์ ที่ทัน สมัยส าหรับ สินค้าและบริการเป้าหมาย เพื่ อรักษาไว้ซึ่งมูลค่าเพิ่ ม
สาหรับ ผู้ ผลิ ตและผู้ ป ระกอบการไทย ตลอดจนลดการพึ่งพาระบบโลจิส ติกส์ ของต่างประเทศ ให้
สอดคล้องกับสินค้าและบริการส่งออกที่จะต้องแข่งขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเวทีอาเซียนที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้ว ทั้ งนี้
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมกันพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การ
ออกแบบ การผลิ ต การบรรจุ ภั ณ ฑ์ และคลั งสิ น ค้ าเพื่ อ รัก ษาคุ ณ ภาพ เชื่ อ มโยงไปถึ งการขนส่ ง
สินค้าเข้าสู่ตลาดถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยการพัฒนาระบบโลจิ
สติ ก ส์ ที่ ทั น สมั ย จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 3 ประการ คื อ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ (Hardware) ได้ แ ก่
โครงสร้างพื้น ฐานต่างๆ ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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และด้านโครงสร้างพื้น ฐานพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ (Ecommerce Infrastructure) โดยการพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะสนับสนุนให้
ระบบโลจิสติกส์สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด ความต้องการของผู้บริโภค
และเทคโนโลยีได้ และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายการค้ าให้ทันสมัยและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามลาดับความสาคัญและความจาเป็น รัฐบาลมีนโยบายในการ
ปรั บ ปรุ งกฎหมายที่ เป็ น อุ ป สรรคในการประกอบธุรกิจ หรือ ไม่ เอื้ อ ต่อ ศั กยภาพในการแข่งขั น กั บ
ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จะดาเนินการทบทวนและปรั บปรุง
กฎหมายการค้ าให้ ทั น สมั ย โดยเฉพาะกฎหมายที่ อ ยู่ ภ ายใต้ การดู แ ลของกระทรวงพาณิ ช ย์ เช่ น
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาด กฎหมายค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออานวย
ความสะดวกทางการค้า สร้างความชัดเจน
และความเชื่อมั่ น ต่อนั กลงทุ น ในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ
ป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจรายย่อย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะช่วย
ผลักดันการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายการค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีความ
ทันสมัยและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการค้ายุคใหม่
3.3.3 ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2555 –
2558 (ฉบับปรับปรุงสาหรับจัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2558) พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้
สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดแผนการดาเนินงานที่ นาทางให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามภารกิจ และเป้าหมายร่วม เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและ
ประเทศ
โดยแผนยุ ทธศาสตร์ที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการส่ งเสริมเชิง
การตลาด จะอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมเชิงการตลาดคือ ประเด็นหลักการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภ าค โดยมีแนวทางการ
ดาเนิ น การคือ การเสริมสร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน ของสิ นค้า บริการ และการลงทุน เพื่ อ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
3.3.4 ข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์ประจาปี 2556 – 2559 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประเด็น คือ การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ การเพิ่มสมรรถนะและการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายโอกาสและ
สร้างตลาดทางการค้า ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
เชิงการตลาดของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คือ การขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าสู่ตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
(Niche Market) และผู้ ป ระกอบการมี เครือ ข่ ายการค้ าที่ ต่ อ เนื่ อ งพร้อ มทั้ ง ส่ งเสริม การรับ รู้แ ละ
ยอมรับคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยโดยมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมเชิงการตลาด
ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาทิเช่น
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โครงการแสดงสินค้าในและต่างประเทศ และส่งเสริมการค้าร่วมกับหน่วยงานอื่น โครงการงานแสดง
สินค้าในประเทศ โครงการงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โครงการเผยแพร่คุณค่างานหัตถกรรมไทย
รวมทั้งโครงการ Lux by SACICT (Joint Promotion with Museum/Gallery)
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พบว่า การนาแนวนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมมาใช้
ในการบริหารโครงการส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมิติด้าน
โอกาสทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จ พระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มิติด้านการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม
ร่ ว มกั บ ประเทศที่ มี
วัฒ นธรรมร่วมกับไทย และมิติด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด สามารถทาให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และ
ผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมทั้งจากประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ สู่สากล” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้
เป็นการศึกษาโดยการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวนโยบาย แนวคิด แผนยุทธศาสตร์
รวมถึงกลไกต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
4.1 สรุปผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการบริหารผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สรุปได้ใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
1) ด้านการผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้ งในด้านรูปแบบ การใช้วัสดุ
และความประณีต แต่ก็ยังคงมีข้อจากัดด้านการผลิตเนื่องจากการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเกิดจากฝีมือ
ของผู้ผลิตที่เป็นไปตามช่วงเวลาการผลิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของเกษตรกรรม (ฤดูการทานา) เนื่องจาก
เป็นงานที่ทาเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักซึ่งส่วนใหญ่ ประชากรศิลปาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการประกอบการเกษตรกรรมจึงต้องให้ความสาคัญกับอาชีพหลักนั้น การผลิตจึงลด
น้อยลง หรือขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง หรือคุณภาพงานไม่สม่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดในการเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านการออกแบบชิ้นงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวกว้างและมี
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
2) กฎเกณฑ์ และนโยบาย : การดาเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่ง
ได้แก่ กองศิลปาชีพ ยังคงต้องดาเนินการอยู่บนพื้นฐานพระราชนโยบายในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ การดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่กระจายอยู่ ในทุก
พื้นที่ในประเทศไทยจาเป็นต้องมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาสนับสนุน อาทิ หน่วยงานกองทัพ และด้วยการ
ปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรกองทัพในแต่ละพื้นที่ และรวมถึงการปฏิบัติที่ต้ อง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และนโยบายของหน่วยงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
โครงการศิลปาชีพในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรืออาจส่งผลกระทบต่อวิถีการปฏิบัติของ
สมาชิกศิลปาชีพในแต่ละพื้นที่ได้
3) พฤติกรรมของลูกค้า : ผู้บริโภคสินค้าหัตถกรรมเริ่มเปลี่ยนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากโรงงานเป็ นจานวนมากและมีรูปแบบเดียวเหมือนๆกัน เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น มีความเป็นธรรมชาติ มีที่มาจากวิถีดั้งเดิมของท้องถิ่น
มากขึ้น แต่ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภั ณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า

32
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นั้นเนื่องมาจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใด
ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมทั่ ว ไป
ผู้บริโภคจึงอาจยังมองไม่เห็นคุณ ค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชิ้นงานแต่ละชิ้นของผลิตภัณฑ์โครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ และมักใช้การเปรียบเทียบด้านราคามาเป็นปัจจัยกาหนดการซื้อ
4.1.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ มิติด้านการเผยแพร่ เอกลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์โครงการ
ส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จากข้ อ มู ล ที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการวิ เคราะห์ ในครั้งนี้ พบว่า การด าเนิ น การภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลงานโครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้ง
จากประชาชนชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด กิ จ กรรมและโครงการตาม
แนวนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์ต่างๆอาทิเช่น
1) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเสื้อผ้า อัญมณี และเครื่องประดับ
ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
2) การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
3) การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
4) โครงการหอนิทรรศการศิลปหัตถกรรม
5) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
การส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทย
6) โครงการงานแสดงสินค้าในประเทศ
7) โครงการงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
8) โครงการเผยแพร่คุณค่างานหัตถกรรมไทย
เกือบทุกกิจกรรมและโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้นโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม
เข้ามาเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิน งาน อาจกล่าวได้ว่า เกือบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการใช้กลยุทธ์
การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยให้ความสาคัญว่า จะทาอย่างไรถึงจะทาให้สินค้า
ผลิตภัณฑ์ และผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล
4.1.2 สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ มิ ติ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
จากข้ อ มู ล ที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการวิ เคราะห์ ในครั้งนี้ พบว่า การด าเนิ น การภายใต้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้ ประเทศไทยเกิดการแลกเปลี่ ยนองค์
ความรู้กับประเทศอื่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านของภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ประจักษ์และทรงคุณค่าต่อสายตาของนานาประเทศทั่วโลก จะเห็นได้จากการจัด
โครงการต่างๆอาทิเช่น
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1) โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตงานศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ
2) โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
3) โครงการ Innovative Craft Showcase
4) โครงการ สร้ างเครือ ข่ ายและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการค้ าด้ ว ย “คุ ณ ค่ าหั ต ถกรรม
อาเซียน” (ASEAN Crafts Values Creation)
5) โครงการการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุนนโยบายการทูต
เชิงวัฒนธรรมที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพาณิชย์เท่านั้น แต่เป็นการนาเอาซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ประเทศมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อนานาประเทศโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน
4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์มิติด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด
จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ในครั้งนี้ พบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล้ วน
แล้วแต่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับด้านการส่งออก การขยายตลาดสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าศิลปหัตถกรรม
ซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเชิงการตลาดให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไว้ให้หน่วยงานในสังกัดได้ ดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆในการ
สนับสนุนและส่งเสริม อาทิเช่น
1) การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ AEC การพัฒนาฝีมือแรงงงาน และการ
แสวงหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการ
2) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม OTOP ด้ านการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์
รวมทั้งการสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มการส่งออก
3) การส่งเสริมการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
และอีกหนึ่งหน่ วยงานที่มีความสาคัญโดยตรงในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเชิงการตลาดให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลงานของโครงการ
ส่ งเสริ มศิล ปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี น าถ นั้ น คือ ศู นย์ส่ งเสริม ศิล ปาชี พ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสและสร้าง
ตลาดทางการค้า โดยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าสู่ตลาด
ในกลุ่ ม ลู ก ค้ าเฉพาะ (Niche Market) และผู้ ป ระกอบการมี เครือ ข่ ายการค้ าที่ ต่ อ เนื่ อ งพร้ อ มทั้ ง
ส่งเสริมการรับ รู้และยอมรับ คุณค่างานศิลปหั ตถกรรมไทยโดยมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม เชิ ง การตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ อาทิเช่น
1) โครงการแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
2) โครงการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
3) โครงการเผยแพร่คุณค่างานหัตถกรรมไทยในต่างประเทศ
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4) โครงการศิลปาชีพรวมใจ "อัตลักษณ์แห่งสยาม"
5) โครงการฝ้ายทอใจ
6) งานนวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
7) โครงการพัฒนาสิ่งทอศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ
8) โครงการจัดแสดงสินค้า Maison et Objet
9) โครงการร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ร่วมกับ Museum/Gallery ในต่างประเทศ)
10) โครงการจัดแสดงสินค้านวัตศิลป์นานาชาติ
11) โครงการจั ด ASEAN Pavilion ภายใต้กิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12) โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าตลาดในประเทศ
13) โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าตลาดต่างประเทศ
ซึ่งนั บ ได้ว่าความพยายามในการส่ งเสริมเชิงการตลาดให้ สิ นค้า ผลิตภัณ ฑ์ และผลงาน
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่รู้จักและยอมรับของ
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความสาเร็จของการ
บริหารโครงการภายใต้ข้อจากัดต่างๆที่มีอยู่
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ขอเสนอแนะในการสร้างความตระหนั กในเรื่องค่านิยม ความนิ ยมใน
ความเป็นไทย สังคมท่ามกลางความลุกล้าของวัฒนธรรมต่างชาติที่ทาให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนไป
อย่ างรวดเร็ ว รวมทั้ งการเลื อกบริ โภคสิ น ค้ าต่างๆก็เกิด การเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย ดั งนั้ น จึงควรมี
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักให้กับคนในชาติ ให้มีค่านิยมที่ดีต่อความเป็นไทย
ได้แก่ ความเป็นไทย นิยมความเป็นไทย ใช้สินค้าไทย อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น จึง
ควรจัดทานโยบายด้านการบริโภคสินค้าไทยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้เกิดกระบวนการปลูกฝังค่านิยม
ความนิยมในความเป็น ไทยในทุกระบบการศึกษา เพราะเมื่อคนไทยในชาติมีค่านิยม ความนิยมใน
ความเป็นไทยที่แข็งแรงแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คนไทยทุกคนจะนาเอาแนวคิดการทูตเชิงวัฒนธรรมไป
ใช้ในประเทศต่างๆที่ตนเองได้เดินทางไป
4.2.1.2 มุ่ งเน้ น การสร้ า งการรั บ รู้ และการให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในตั ว ของ
ผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้กลยุทธ์ผ่านช่องทางด้านการจัดงาน
แสดงผลิตภัณฑ์หรือ นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงหน่วยงานเป็นผู้จัดงานขึ้นเอง เพื่อให้
ผู้บ ริโภค และสาธารณชนได้มีโอกาสในการเยี่ยมชม ซึมซับเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สร้างคนให้มีความสามารถสร้างสรรค์งานศิลปาชีพด้วยทักษะ
ฝีมือ ช่วยให้เกิดการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมี
ความรู้สึกผูกพัน (Consumer Engagement) ในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น
4.2.1.3 งานศิ ล ปาชี พ โครงการส่ งเสริม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งในด้าน
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รูปแบบและลวดลายที่ปราณีต การสร้างสรรค์ผลงาน โดยมากมักเป็นการสืบทอดความรู้จากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงเกิดเป็นทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบได้ยาก
และด้วยในปัจจุบันผู้บริโภคจึงเริ่มที่จะให้ความสนใจตัวสินค้าที่แสดงออกหรือมีความเชื่อมโยงกับเชื้อชาติ
วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือโดยแท้จากฝีมือชาวบ้าน
หรือชุมชนเริ่มเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเห็น ถึง
ความสาคัญในการนารายได้กลับไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์
โครงการส่ งเสริ มศิ ล ปาชีพ ฯ มี องค์ป ระกอบเหล่ านี้ อยู่ อย่างครบถ้ว น ดั งนั้ น ในภาวะที่ ผู้ ค นทั้ งใน
ประเทศและผู้บริโภคต่างชาติเริ่มเห็นถึงความสาคัญในเรื่องของการผลิตสินค้าที่สามารถแสดงออกถึง
วัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นนี้แล้ว ในการสร้างสรรค์ตัวผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
เรื่องราวความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ ถิ่นกาเนิดและอัตลักษณ์ของผลงาน ทั้งตัวของผู้ผลิตผลงานนั้น
พระราชนโยบายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงคิดสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานนั้น ๆ
และกระบวนการผลิตที่มีความน่าสนใจ มีความประณีตละเอียดอ่อนซับซ้อน ประกอบการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การทาชิ้นงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ลายขิด การเขียนลายที่
ละเอียดบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ซึ่งลักษณะการนาเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เช่นนี้เป็น
ตัวอย่างที่ดี ที่ทาให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมที่ส ร้างสรรค์
ด้ ว ยฝี มื อ คน เป็ น การสร้ างความพิ เศษและแตกต่ าง รวมทั้ งสามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะจ่ายเงินที่มากกว่า
4.2.1.4 ข้ อ เสนอแนะในการก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ในการด าเนิ น การตาม
นโยบายการทู ต เชิ งวั ฒ นธรรมในระดั บ หน่ ว ยงาน กล่ าวคื อ งานหั ต ถกรรมมี ลั ก ษณะเป็ น สิ น ค้ า
เฉพาะตัว ตามแฟชั่นและรสนิยมของลูกค้า ดังนั้นพลวัตของสินค้าจึงมีสูงมากทั้งในด้านรูปแบบของ
สินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้าชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศไทยดีพอ อาจจะไม่สนใจสินค้าศิลปหัตถกรรมของไทย และหันไปซื้อสินค้าที่มีวิธีการใช้ที่ง่าย
และมีค วามเข้าใจรสนิ ย มของผู้ ซื้อเป็น อย่างดี ปัจจุบัน ยังคงมี ผู้ บริโภคจานวนมากในโลกที่ ยังไม่
สามารถแยกแยะ อัตลักษณ์ความเป็นไทยได้ชัดเจน ไม่เข้าใจตัวตนผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ในขณะเดียวกันผู้บริโภคเหล่านี้อาจยังไม่มีความคุ้นเคย หรือยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม
ของไทยที่ดีเพียงพอ การทูตเชิงวัฒนธรรมในระดับหน่วยงาน จึงมีบทบาทและมีความสาคัญในการ
เป็นกลไกขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศ การประชาสัมพันธ์เพื่ อเผยแพร่ และสร้างการ
รั บ รู้ เรื่ อ งราวพระราชกรณี ย กิ จ การทรงงาน และพระมหากรุณ าธิคุ ณ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี นาถในการส่ งเสริ มโครงการศิ ลปาชี พ ความเป็ นมาของตั วผลิ ตภั ณ ฑ์ ถิ่ นก าเนิ ดและ
อัตลักษณ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือของคน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ผู้บริโภคอื่นๆในโลกสามารถเข้าถึง และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทยได้ และพร้อมที่จะบริโภคสินค้า
ศิลปหัตถกรรมของไทย โดยกาหนดแนวทางเชิงนโยบายต่อผู้ทาหน้าที่การทูตเชิงวัฒนธรรมในระดับ
หน่วยงานต่างๆดังนี้
1) ส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่ง ในหน่ วยงานระดับสถานเอกอัครราชทูต
หรื อสถานกงสุ ล ใหญ่ ประจ าต่างประเทศ ศึกษาและเข้าใจกิจกรรมโครงการในพระราชดาริของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างถ่องแท้ ชัดเจน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ใน
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณ ฑ์ ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้แก่ชาวไทย
2) ให้มีมุมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ พร้อมข้อมูล เรื่องราวพระราชกรณียกิจการทรงงาน และพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการ
ส่ ง เสริ ม โครงการศิ ล ปาชี พ ความเป็ น มาของตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถิ่ น ก าเนิ ด แล ะอั ต ลั ก ษณ์ อั น เป็ น
องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปาชี พ ในสถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อ สถาน กงสุ ล ใหญ่ ประจ า
ต่างประเทศทุกแห่ ง เพื่อเป็ น การเผยแพร่ผ ลิ ตภัณ ฑ์ โครงการศิลปาชีพฯ สู่ ส ายตาชาวต่างชาติใน
ประเทศนั้นๆได้จดจาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
3) การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติส ถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในวาระ
โอกาสใด ให้มีกิจกรรมการเผยแพร่ หรือการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพฯ ในวาระโอกาส
นั้นๆในทุกคราว และดาเนินการเป็นกิจกรรมที่ทาอย่างต่อเนื่อง
4) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในหน่ ว ยงานระดั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อ
สถานกงสุลใหญ่ ประจาต่างประเทศ และคู่สมรส ในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นแบบอย่าง
ในการใช้ผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพฯ เฉกเช่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็น
แบบอย่ างในการใช้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ โครงการศิล ปาชีพ ฯ ทุ กครั้งที่ เสด็จเยือนต่ างประเทศ เพื่อเป็ นการ
เผยแพร่คุณค่างานศิลปาชีพของพระองค์สู่สายตาชาวต่างชาติ
4.2.1.5 กาหนดเป็ น นโยบายหลั ก ของรัฐ บาลที่ กาหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานระดั บ
กระทรวง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ อย่ า งแท้ จ ริ ง โดยให้ ก าหนดเป็ น โครงการหรือ กิ จ กรรมส่ ว นหนึ่ งของ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องของในแต่ละกระทรวงนั้น ๆประกอบการเสนอของบประมาณประจาปี
อาทิเช่น
1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2) กรมส่งเสริมการเกษตร , กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรฯ
3) กรมส่ งเสริม การค้ า ระหว่า งประเทศ , กรมการค้ า ภายใน , ศู น ย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5) กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม
7) กระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนในพระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการส่ ง เสริ ม การสร้ า งงาน สร้า งอาชี พ สร้ า งรายได้ แ ก่ ค นไทยทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคตาม
พระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ทั้งใน
ประเทศ และในระดับสากล
4.2.1.6 ข้อเสนอแนะในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทักษะผู้ผลิตงาน
ศิลปาชีพในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะฝีมือช่างเพื่อให้การสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพที่ดี
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การพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ผลิตงานศิลปาชีพจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น โดยที่ผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อ จึง
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานจากเดิมที่ดาเนินการเพื่อให้มีการจัดจาหน่ายสินค้าอย่างเดียว
ก็ต้องปรับ เปลี่ ย นให้ เป็ น การน าเรื่องราวของวิถีชีวิต เอกลักษณ์ ที่แสดงถึงเรื่องราวของผลิตภัณ ฑ์
สอดแทรกเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนกลับมาสู่งาน
หัตถกรรมที่สร้างสรรค์โดยมือคน และความมีรูปแบบเฉพาะที่ไม่ซ้า แต่เดิมในผู้บริโภคมักนิยมสินค้าที่
ผลิตอย่างมีมาตรฐานที่ผลิตโดยเครื่องจักร หรือการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production) แต่
ในปัจจุบัน ผู้บริโภคทั้งในประเทศแต่ต่างประเทศ ให้ความสาคัญกับความมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้าแบบ และ
ผลิตโดยฝีมือมนุษย์ นามาซึ่งการให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าของงานฝีมือมากขึ้น จึงส่งผลดีในด้าน
การก่อให้เกิดโอกาสสาหรับสิน ค้าที่แสดงถึงงานฝีมือและหัตถกรรมไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการมี
เอกลักษณ์ ความโดดเด่นเฉพาะตัว รวมถึงมีความละเอียดประณีต และสวยงามอยู่แล้ว ดังนั้น กระแส
การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคดังกล่าวจึงนับได้ว่าเป็นโอกาสสาหรับผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ ที่มีองค์ประกอบด้านเอกลักษณ์ และฝีมือเป็นสาคัญ มีโอกาสที่จะในการขยายฐานลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับงานหัตถกรรมยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจาก
ภาครัฐบาล ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบมากขึ้นทั้งในด้านการต่อยอดการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
การส่งเสริมการตลาด และความรู้อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ก็เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้
งานหัตถกรรมมีโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ลักษณะของสินค้าที่ระลึกได้มากขึ้น
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
แนวทางที่อาจเป็นทางเลือกของการนาไปสู่การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สู่สากล ในการดาเนินงานในช่วงต่อไปในระยะ 2–3 ปี
ข้างหน้าของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งในมิติด้าน
การเผยแพร่ เอกลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ด้ า นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคนิ ค ในการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย และด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด ดังนี้
4.2.2.1 ด้านการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1) สร้างเรื่องราวความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ ถิ่นกาเนิดและอัตลักษณ์
ของผลงาน ทั้งตัวของผู้ผลิตผลงานนั้น พระราชนโยบายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ที่ ท รงคิ ด สร้ างสรรค์ ให้ เกิ ด ผลงานนั้ น ๆและกระบวนการผลิ ต ที่ มี ค วามน่ าสนใจ มี ค วามปราณี ต
ละเอี ย ดอ่อนซั บ ซ้อ น ประกอบการน าเสนอผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ เป็ น ที่ รับ รู้ที่ ท าให้ ผู้ ที่ พ บเห็ น เกิดความ
ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือคน เป็นการสร้างความพิเศษและ
แตกต่าง รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณ ค่าให้ แก่ผ ลิตภัณ ฑ์โครงการส่ งเสริมศิลปาชีพฯ ให้ เป็นที่รับรู้ของ
ผู้บริโภค
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2) การเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ หรือ นิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆรวมถึงหน่วยงานเป็นผู้จัดงานขึ้นเอง เพื่อให้ผู้บริโภค และสาธารณชนได้มีโอกาสในการเยี่ยมชม
ซึมซับเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สร้างคนให้ มี
ความสามารถสร้างสรรค์งานศิล ปาชีพ ด้วยทักษะฝี มือ ช่วยให้ เกิ ดการรับ รู้ถึงเอกลั กษณ์ ที่มีความ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมีความรู้สึกผูกพัน (Consumer Engagement)
ในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น
3) ให้กลไกของการทูตเชิงวัฒนธรรมในระดับหน่วยงาน ทาหน้าที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศ ทาการประชาสั มพันธ์เพื่อเผยแพร่ และสร้างการ
รับ รู้ เรื่ องราวพระราชกรณี ย กิจ การทรงงาน และพระมหากรุณ าธิคุ ณ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพ ความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์ ถิ่นกาเนิดและ
อัตลักษณ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือของคน ให้เกิ ดการรับรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ผู้บริโภคอื่นๆในโลกสามารถเข้าถึง และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทยได้ และพร้อมที่จะบริโภคสินค้า
ศิลปหัตถกรรมของไทย
4.2.2.2 ด้านการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และเทคนิ คในการสร้างสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีวัฒนธรรมร่วมกับไทย
1) การจั ด การศึ ก ษาดู ง านโดยการน าช่ า งฝี มื อ หรื อ ครู ช่ า งผู้ อ ยู่ ใ น
กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปาชีพในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพไปศึกษาดูงานในต่างประเทศที่มี
วัฒนธรรม และลักษณะงานหัตถกรรมที่มีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ช่างฝีมือ หรือครูช่าง
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงแนวทางในการสร้างสรรค์งาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เทคนิ ค และรูป แบบงานหั ต ถกรรมในต่ างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้เทคนิ คงานผ้ าปั ก
ระหว่างไทย และเวียดนาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคงานผ้าย้อมสีครามธรรมชาติระหว่างไทย
ลาว พม่า ญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์รูปแบบงานเครื่องปั้นดินเผา ระหว่างไทย
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์รูปแบบงานเครื่องจักสานระหว่าง
ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น
การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้แ ละเทคนิ ค ในการสร้า งสรรค์ ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศที่มีลักษณะงานหัตกรรมที่คล้ายคลึงกันจะก่อให้เกิดความเข้าใจด้าน
วัฒนธรรม การเรียนรู้ทั้งด้านการออกแบบ ทักษะฝีมือการผลิต เกิดความคิดสร้างสรรค์และมุมมอง
ใหม่ ๆ ช่ า งฝี มื อ หรื อ ครู ช่ าง หรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถน าความรู้ จ ากสิ่ ง ที่ ได้ พ บเห็ น กลั บ มาปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงเทคนิค หรือรูปแบบใหม่ๆได้
2) การจัดกิจ กรรมช่ างศิ ล ปาชีพ และครูช่างศิล ปาชีพ สั ญ จร โดยน า
บรรดาช่างศิลปาชีพ และครูช่างศิลปาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง จากพื้นที่หนึ่งไปศึกษาแลกเปลี่ยนทัศนคติ
และเรียนรู้เทคนิคงานร่วมกับอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์
งานศิลปาชีพ และเรียนรู้เทคนิคระหว่างผู้ผลิตในแต่ละท้องถิ่นระหว่างกันด้วย
3) การเชิญช่างฝีมือจากต่างประเทศที่มีลักษณะงานหัตถกรรมที่มีความ
ใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกันมาร่วมแลกเปลี่ยนกันกับช่างฝีมือในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่
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ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่ผลิตงานศิลปาชีพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม สร้างโอกาสในการที่จะ
สร้างความร่วมมือร่วมกันกับประเทศต่างๆในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน
4.2.2.3 ด้านการส่งเสริมเชิงการตลาด
1) การจัดแบ่ง หรือจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ที่ต้องการนามาทาการส่งเสริมทางการตลาดให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านการพัฒนา
คุณ ภาพการผลิต การออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้อย่างเหมาะสม การ
พัฒนาทักษะช่างฝีมือผู้ผลิต ตลาดจนเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อตามลักษณะของการ
การใช้งาน (Functionality) ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ง่าย ตัวอย่างเช่น
(1) การจัดกลุ่ มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภท ที่เหมาะกับการวางโชว์
และหรือการสะสมมีเพียงชิ้นเดียว หรือน้อยชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเอก (Master Piece) ที่มีความวิจิตร
ประณีต และสง่างามแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นศิลปาชีพเป็นพิเศษ
(2) การจัดกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ศิล ปาชีพในประเภทที่ส ามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวันทั่วไป
(3) การจัดกลุ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ ศิล ปาชีพ ที่เหมาะกับ การใช้งานระดั บ
หน่วยงานต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของขวัญ หรือของที่ระลึกประจาปีสาหรับหน่วยงาน องค์การ
ต่างๆทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน การท่องเที่ยว และภาคเอกชน ต่างๆโดยเน้นจุดขายของ
การเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่ทาด้วยฝีมือ มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความประณีตและ
เป็นการช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้กลับคืนให้กับช่างฝีมือและสมาชิกศิลปาชีพ
2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการสส่งเสริม
ศิลปาชีพจากเดิมที่ จาหน่ ายเฉพาะสิ นค้าอย่างเดียว ต้องปรับเปลี่ ยนไปสู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยการสร้างเรื่องราวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถิ่น หรือความเป็ น มาของผลิตภั ณ ฑ์ อันเกิดจากแนวพระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆเพิ่มเติม
มากขึ้น เช่น ผ้าปักชาวเขาที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือโดยแท้แต่มีความวิจิตรเสมือนเกิดจากการสร้างสรรค์
ด้วยเครื่องมือเครื่องจักร หรืองานจักสานย่านลิเภาที่มีความละเอียดประณีตอันเกิดจากฝีมือและความ
อุตสาหะของผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสื่อสารให้ผู้ซื้อเห็นถึงคุณค่าในผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น
3) กาหนดหรือคัดเลือกกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ หรือพื้นที่ที่มีสมาชิกศิลปาชีพ
ที่มีทักษะฝีมือดีมากในประเภทงานต่างๆในทุกภูมิภาค เพื่อให้เป็นกลุ่มที่รองรับการพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของตลาดและพฤติ ก รรมขอ งผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง ตลาด
ภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยใช้แนวทางการร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
รูปแบบใหม่ๆร่วมกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความชานาญและ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้ามืออาชีพ
4) มุ่งเน้ นการสื่ อสาร และการให้ ความรู้ในเรื่องของงานศิล ปาชีพ ใน
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้
เป็ น ที่จ ดจ า รับ รู้ แก่ผู้ บ ริโภค และสามารถแยกแยะความเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ศิลปาชีพ ได้อย่างชัดเจน
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รวมทั้งจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงคุณค่าของงานศิลปาชีพได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการ
สื่อสารที่สื่อออกไปนั้น จะต้องแสดงออกถึงแก่นของเอกลักษณ์ และพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สะท้อนผ่านงานศิลปาชีพ ช่องทางในการสื่อสาร เช่น
(1) โทรทัศน์ / วิทยุ
(2) การสื่ อ สารผ่ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ข ององค์ ก รต่ า งๆเช่ น ในหนั งสื อ
แนะนาสินค้าของ King Power หรือหนังสือ Sawasdee บนเครื่องการบินไทย นิตยสาร หรือวารสาร
ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล เอกชน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
(3) เว็บไซต์ขององค์กร (มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ) เนื่องจากเป็นสื่อ
ที่สามารถดาเนินการได้โดยเร็ว และสะดวกในการเผยแพร่ และค้นหาข้อมูล
5) การจัดให้ มีห น้าร้าน หรือร้านจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์โครงการส่ งเสริม
ศิลปาชีพที่ขยายไปในวงกว้างมากขึ้น ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นนอกจากจะเป็นจุดสาหรับการสั่งการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็ นเสมือนหน้าตาขององค์กรที่สาคัญที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ
องค์กร และสิ่งที่ต้องการจะนาเสนอต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และยังเป็นจุดที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่
สาคัญระหว่างผู้บริโภค และองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพนั้น
จะต้องมีที่ตั้งที่มีความสะดวกและง่ายในการเข้าถึงของผู้ซื้อ ต้องจัดรูปแบบการนาเสนอสินค้าแต่ละแบบ
ได้อย่างชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจและเพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณ ฑ์ได้มากที่สุด ต้อง
สื่อสารเรื่องราวของตัวองค์กร ตัวผลิตภัณฑ์ เรื่องราวที่มา ลักษณะการใช้งาน หรือประเด็นอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจดจา และการยอมรับผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพฯ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้อาจใช้วิธีการสื่อสารรูปแบบการใช้สอยของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โดยการนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆแสดงการใช้ประโยชน์จริง เช่น การนา ผลิตภัณฑ์เซรามิกไปใช้เป็นภาชนะเพื่อการ
ตกแต่ง ปลูกต้นไม้ จัดวางดอกไม้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง การใช้ผ้าปักชาวเขาจัดตกแต่งเป็นผ้าคลุมโต๊ะ
เป็นต้น
6) ส าหรับ การส่ งเสริม การตลาดส าหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โครงการส่ งเสริม
ศิลปาชีพฯ ในตลาดสากลนั้น ด้วยข้อจากัดในแนวนโยบายขององค์กรที่ยังมิได้มุ่งเน้นการทาตลาด
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการก้าวสู่การตลาดต่างประเทศจึงยังคงมีความจาเป็นต้องร่วมมือ หรือได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเป็นกลไกขับเคลื่อน โดยแนวทางการขับเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่
ของตลาดต่างประเทศนั้นอาจต้องดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากสร้างการรับรู้ในหมู่
ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ หรืองานนิทรรศการในระดับนานาชาติ
การคัดเลือกผลงานที่มีความพิเศษที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่น นามาจัดแสดง (Showcase)
ในสถานที่ ส าคั ญ ๆในตลาดต่ า งประเทศ เช่ น สนามบิ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ แ สดงงานศิ ล ปะ
ห้างสรรพสินค้า พร้อมนาเสนอเรื่องราวที่สะท้อนถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์นั้น ๆเพื่อสร้างการรับรู้
ได้มากขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆที่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนการตลาดผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปา
ชีพฯ ในต่างประเทศ เช่น
(1) สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศทุกประเทศ ดาเนินการ
ทาการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ และสร้างการรับรู้เรื่องราวพระราชกรณียกิจการทรงงาน และพระมหา
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพ ความเป็นมา
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ของตัวผลิตภัณฑ์ ถิ่นกาเนิดและอัตลักษณ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือของคน ให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคอื่นๆในโลกสามารถเข้าถึง และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย
ได้ และพร้อมที่จะบริโภคสินค้าศิลปหัตถกรรมของไทย เช่น การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อม
นาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราพระราชกรณียกิจการทรงงาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่งในทุกประเทศ หรือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
ในสถานที่สาคัญๆในต่างประเทศ
(2) กระทรวงพาณิชย์ มีสานักงานการค้าต่างประเทศในประเทศ
ต่างๆทั่วโลก ดาเนินการขอความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์แสดงงานศิลปะ หรือหัตถกรรมใน
ต่างประเทศ ในการนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปร่วมจัดแสดงในลักษณะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ
การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วโลก ในการนาผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพไป
วางตามสถานที่สาคัญๆในแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้ถึงคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
(3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการขอความร่วมมือ
หรือประสานงานกับหน่วยงานท่องเที่ยวในต่างประเทศ จัดโปรแกรมการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
ณ จุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในที่ต่างๆ
(4) ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
ในโครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ จึ งต้ อ งท าหน้ าที่ ห ลั ก เป็ น พิ เศษในการด าเนิ น การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
โครงการศิลปาชี พไปร่วมงานแสดงผลิตภัณ ฑ์ หรืองานนิทรรศการในระดับนานาชาติและต่อยอด
ขยายผลให้มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้ในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังต้องทาการสื่อสาร
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพเพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่ชาวต่างชาติได้อย่างชัดเจนด้วย
ผู้จัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เชื่อว่าการดาเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ นั้น กองศิลปาชีพ สานักราชเลขาธิการ ไม่อาจดาเนินการทั้งหมดได้เพียงลาพัง จาก
แนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการดาเนินการที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ นอกจาก
หน่ วยงานต่างๆจะได้มีบ ทบาทในการส่ งเสริมและสนับสนุน โครงการส่ งเสริมศิล ปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานแล้ว กองศิลปาชีพ
สานั กราชเลขาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริห ารจัดการการดาเนินงาน
โครงการฯ โดยตรง จ าเป็ น ต้องปรับบทบาทและพั ฒ นาศักยภาพ ยกระดับระบบการท างานของ
หน่วยงานตนเองอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการทางาน
ในทุ ก ด้าน โดยเฉพาะด้านการสื่ อ สารทั้ งภายในและภายนอก การพั ฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรของ
หน่ ว ยงานซึ่งความสามารถของบุ คลากรนั้นถือเป็นหั วใจสาคัญ ที่มีส่วนส าคัญ ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บทบาทของ
กองศิลปาชีพ ยังต้องทาหน้าที่ที่มุ่งเน้นการประสานงานและสร้ างความสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานแบบ
การเข้าถึงเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาร่วมดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
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โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้อย่างแท้จริงและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งประโยชน์โดยตรงแก่โครงการส่งเสริม
ศิ ล ปาชี พ ฯ ซึ่ ง จะส่ ง ผลไปถึ ง สมาชิ ก ศิ ล ปาชี พ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ ด้ อ ยโอกาสที่ มี อ ยู่
ทั่วประเทศ และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนนั้นเองด้วย
หากสามารถดาเนินการต่างๆตามแนวทางดังกล่าว ข้างต้นจะช่วยให้การบริหารโครงการส่งเสริมศิลปา
ชีพ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ มี ก ารปฏิ บั ติ งานในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
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