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ข�าวกัารเสีู่ยชี่วิตในวัย 84 ปี ข้อง Issey Miyake 

ดืีไซเนอร์ระดัืบัโลกัช่าวญี�ป่่น เจ้าข้องกัระเป๋า BAO 

BAO ยอดืฮิต และเสู่ื�อค่อเต�าสู่ีดื�า ที่ี� Steve Jobs ใสู่�ออกังาน 

ที่่กัวัน

ไดื้จ่ดืประกัายให้หลายค่นค่้นค่ว้าหาข้้อม่ลเกีั�ยวกัับักัาร

ออกัแบับัผลิตภัณ์ฑ์์ย่ค่ใหม�สู่ไตล์ญี�ป่่นมากัข้้�น หลังจากั Issey 

Miyake จากัโลกันี�ไปเมื�อวันที่ี� 5 สู่ิงหาค่มที่ี�ผ�านมา

ตัวอย�างเช่�น เรื�องราวข้อง Masaya Hashimoto ดืีไซเนอร์

ช่ื�อดืังช่าวญี�ป่่น เจ้าของ Furoshiki Shoes “นวิ่ัติกัร้ร้มร้องเทิ้า” 

ที่ี�ค่ิดืค่้นข้้�นเพื�อแกั้ปัญหา “ข้นาดืรองเที่้าไม�พอดืี” จากักัารสู่ั�งซื�อ

ข้องที่างออนไลน์

Masaya Hashimoto บัอกัว�า Furoshiki Shoes ได้ื 

แรงบันัดืาลใจจากั “ศิัลปะผ้าห�อข้องข้วัญข้องญี�ป่น่” หรือ Furoshiki 

มาเป็นแนวค่ิดืตั�งต้น

Furoshiki Shoes จง้หมายถง้ “รองเท้ี่าที่ี�ไม�มีเช่อืกัผ่กั” โดืย

ใช่้เพียงตัวหน้บัแที่นกัารผ่กัเช่ือกั แถมยังสู่วมใสู่�ไดื้อย�างสู่ะดืวกั

สู่บัาย เพราะไม�ต้องใสู่�ถ่งเที่้า

Masaya Hashimoto ได้ืกัล�าววรรค่ที่องเอาไว้ว�า 

“นวิ่ัติกัร้ร้ม” ค่ือ “แร้งบันด้าลใจ” 

เพราะ “นวัตกัรรม” ในค่วามหมายข้อง Masaya Hashimoto 

ไม�ใช่�ค่ำจำกััดืค่วามที่ี�หมายถ้งเฉพาะเรื�องที่ำนอง “ห่�นยนต์ล�ำย่ค่” 

หรือ “สู่ิ�งประดืิษฐ์ที่ะล่มิติ” เหมือนที่ี�เราเข้้าใจกััน

แต�ต้องเป็น “นวัตกัรรม” ที่ี�เกิัดืข้้�นมาเพื�อแกั้ปัญหาให้กัับั

ผ่้บัริโภค่

โดืยเฉพาะอย�างยิ�ง กัล่�มผ่้บัริโภค่ทีี่�ประสู่บัปัญหาในเรื�อง

ต�าง ๆ เหมือน ๆ กััน

Masaya Hashimoto บัอกัว�า เมื�อเราจะค่ดิืค่น้ “นวตักัรรม” 

เราตอ้งตระหนกััว�า ข้องสู่ิ�งนั�นตอ้งมีประโยช่นก์ับััผ่บ้ัรโิภค่ สู่ามารถ

แกั้ไข้ปัญหาให้ผ่้บัริโภค่ไดื้จริง

“แรงบัันดืาลใจ” ในกัารสู่ร้าง “นวัตกัรรม” จ้งถือเป็นเรื�องที่ี�

สู่ำค่ัญมากั ในม่มมองข้อง Masaya Hashimoto

Furoshiki Shoes ข้อง Masaya Hashimoto เป็นตัวอย�าง

ข้องแนวค่ิดื Kotodzukuri และ Taikendzukuri ค่รับั

Kotodzukuri หรอื “กัารสู่รา้งเรื�องราว” และ Taikendzukuri 

หรอื “กัารสู่รา้งประสู่บักัารณ์”์ ค่อื “หลกัักัารออกัแบับัยค่่ใหม�สู่ไตล์

ญี�ป่่น”

เป็น “ห้ลักักัาร้ออกัแบบ” ทิ่�ถึูกัยกัร้ะด้ับขึ�นไปเป็น 

“ปร้ัช้ญากัาร้ออกัแบบ”

Furoshiki Shoes ข้อง Masaya Hashimoto เป็นตัวอย�าง

ข้อง “หลักักัารออกัแบับั” ทีี่�ถ่กัยกัระดัืบัข้้�นไปเป็น “ปรัช่ญากัาร

ออกัแบับั”

กั�อนหน้านี� “ปร้ัช้ญากัาร้ออกัแบบ” ปรากัฏิข้้�นในวงกัาร

ออกัแบับัผลิตภัณ์ฑ์์อ่ตสู่าหกัรรมย่ค่ใหม�ข้องญี�ป่่น

ไม�ว�าจะเป็น HITACHI หรือ SONY ทีี่�ถือว�าที่ั�งสู่องเป็น

ผ่น้ำแห�งวงกัารเค่รื�องใช้่ไฟัฟ้ัาทีี่�ค่รองใจช่าวอาทิี่ตย์อทั่ี่ย และผ่ค้่น 

ที่ั�วโลกัมาอย�างยาวนาน

จากัร่ปลักัษณ์์ผลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�เรียบัง�าย ที่ี�มาพร้อม Function 

กัารที่ำงานทีี่�ค่รอบัค่ล่มค่วามต้องกัารข้องผ้่บัริโภค่ พด่ือีกัแบับัก็ัค่อื 

เป็น “กัารออกัแบับั” ที่ี� “มัดืใจ” ล่กัค่้าไดื้อย�างอย่�หมัดื

ดร.จักรกฤษ์ณ์ สิริริน

ผู้้้อำานวยการึสายงานการึศึกษา ฝ่ึกอบัรึม

และให้คำาปรึึกษาสถานปรึะกอบัการึ

สมาคมส่งเสรึิมเที่คโนโลย่ (ไที่ย-ญี่่�ปุ ่น)

การออกแบบ

ผลิิตภััณฑ์์ยุุคใหม่่สไตลิ์ญี่่�ปุุ่�น
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แต�เที่�านี�ยังไม�พอ เพราะนอกัจากั HITACHI และ SONY 

จะหยบิัเอาแนวค่ดิื Monodzukuri หรอื “ค่วามพิถพีถินัในกัารผลิต

สู่ินค่้า” แล้ว 

พวกัเข้ายังนำเอา Kotodzukuri หรือ “กัารสู่ร้างเรื�องราว” 

และ Taikendzukuri หรือ “กัารสู่ร้างประสู่บักัารณ์์” มายกัระดัืบั

ข้้�นไปเป็น “ปรัช่ญากัารออกัแบับั” อีกัดื้วย

ผลลัพธ์ที่ี�ไดื้กั็ค่ือ กัารสู่�งมอบั “ประสู่บักัารณ์์ช่ั�นยอดื” ผ�าน 

“เรื�องราว” ที่ี�นำไปสู่่� “ค่วามสู่่ข้” ในกัารใช่้งานให้กัับัผ่้บัริโภค่

จากั Monodzukuri ทีี่�ลำพังโดืยตัวมันเอง ไดื้ถ่กัยกัระดืับั

เป็น “ปรัช่ญากัารผลิตข้องญี�ป่่น” มากั�อนหน้านี�

มาสู่่� กัระบัวนกัารออกัแบับัผลติภณั์ฑ์อ์ต่สู่าหกัรรมยค่่ใหม�

สู่ไตล์ญี�ป่น่ ค่อื กัาร้นำเอา Kotodzukuri และ Taikendzukuri มา

ห้ลอมร้วิ่มเข้ากัับ Monodzukuri แบบด้ั�งเด้่ม

กัลายเป็นเอกัลักัษณ์กัาร้ออกัแบบผล่ติภัณฑ์์ทิ่�ทิั�ง 

“แข็งแกัร้่ง” และ “อ่อนโยน”

กัารผน้กั Kotodzukuri และ Taikendzukuri เข้้ากัับั 

Monodzukuri เป็นกัารนำเสู่นอ “สู่ินค่้าที่างเที่ค่โนโลยี” ที่ี� “พร้อม

เข้้ามาช่�วยแกั้ปัญหา” และจะ “ยืนหยัดืเค่ียงล่กัค่้า” อย่�เสู่มอ

ดื้วยกัารสู่ร้างกัารรับัร่้ถ้ง “ภาพลักัษณ์์” แบับั “จับัต้องไดื้” 

ที่ี�เค่ลือบัอย่�บัน  “เที่ค่โนโลยีล�ำสู่มัย”

ปรับัเปลี�ยนร่ปลักัษณ์์ข้องเค่รื�องใช่้ไฟัฟั้าที่ี�เค่ยมี Function 

กัารที่ำงานที่ี�ค่รอบัค่ล่มค่วามต้องกัารข้องผ่้บัริโภค่เป็นจ่ดืข้าย

มาสู่่�กัารนำเสู่นอภาพพจน์ข้องผลิตภัณ์ฑ์์ที่ี�เรียบัง�าย แต�

ประที่ับัใจผ่้บัริโภค่ยิ�งนักั

เหมือนกัับั Furoshiki Shoes ข้อง Masaya Hashimoto 

ที่ี�นอกัจากัจะนำแนวค่ิดื Kotodzukuri และ Taikendzukuri มา

ประย่กัต์ใช่้แล้ว

แน�นอนว�า เบัื�องหลังสู่ำค่ัญที่ี�ซ่กัซ�อนอย่�ภายใต้ปรัช่ญา 

Kotodzukuri กับัั Taikendzukuri กัค็่อื Monodzukuri เช่�นเดีืยวกับัั 

HITACHI และ SONY อีกัดื้วย

ไม�ต�างจากั James 

O’ loghl in  เจ้าข้องหนังสู่ือ 

Innovation is a State of Mind: 

Simple Strategies to be More 

Innovative in Everything You 

Do อันลือลั�น

ที่ี�กัล�าวว�า “นวิ่ตัิกัร้ร้ม” 

ค่ือ กัารสู่ร้างวัฒินธรรมค่วาม

ค่ิดืให้เกัิดืข้้�นในหัวใจโดืยกัาร

ค่้นหาค่วามโดืดืเดื�นที่ี�แตกัต�างข้อง “นวัตกัรรม” เหล�านั�น

เพียงเที่�านี� “ควิ่ามยากั” ข้อง “กัารสู่ร้างนวัตกัรรม” กั็จะ

กัลายเป็น “ควิ่ามง่าย” โดืยที่ันที่ี

เนื�องจากัหลายค่นมักัมองว�า “นวัตกัรรม” ต้องเป็น 

“วิที่ยากัารใหม� ๆ” หรือ “เที่ค่โนโลยีล�ำสู่มัย” แน�นอนว�า ย�อมเป็น 

เรื�องยากัสู่ำหรับัค่นทัี่�วไปทีี่�จะคิ่ดืค้่น “นวัตกัรรม” จากักัรอบั 

ค่วามค่ิดืเช่�นนั�น

ในบัางค่รั� ง  “นวัตกัรรมอัน สู่่ดืแสู่นวิ เศัษ”  หาใช่� 

“วิที่ยาศัาสู่ตร์สู่่ดืล�ำ” หรือ “วิศัวกัรรมนำย่ค่”

เพราะ “นวัตกัรรม” อาจเป็น “เรื�องเล็กั ๆ น้อย ๆ” หรือ 

“เรื�องธรรมดืามากั ๆ” กั็ไดื้ อาที่ิ “ช่้อนช่�วยใสู่�รองเที่้า” หรือ “ที่ี�รีดื

หลอดืยาสู่ีฟััน”

โดืยเฉพาะอย�างยิ�ง “นวัตกัรรม” ทีี่�ซับัซ้อนข้้�นมานิดืหน้�ง 

ที่ว�า กั็จับัต้องค่วามค่ิดืไดื้ไม�ยากัอย�าง “เค่รื�องค่รัวสู่ำหรับัค่น

ตาบัอดื”

มองกันัเผิน ๆ  ดืเ่หมอืนว�า ที่ั�ง “ช่อ้นช่�วยใสู่�รองเที่า้” หรอื “ที่ี�

รดีืหลอดืยาสู่ฟีันั” และ “เค่รื�องค่รวัสู่ำหรบััค่นตาบัอดื” เปน็อป่กัรณ์์

ที่ี�เข้้าใจไม�ยากั

หากัแต� กัว�าจะเป็น “นวัตกัรรม” ที่ั�งสู่ามอย�างนี� ไม�ใช่�กัาร

ค่ิดืกัันข้้�นมาง�าย ๆ เลย

James O’loghlin เจา้ข้องหนงัสู่อื Innovation is a State of 

Mind: Simple Strategies to be More Innovative in Everything 

You Do บัอกักัับัเราอีกัว�า

ให้หมั�นสู่รา้งสู่ม และฝ้กึัฝ้น “นสัิู่ยนวตักัรรม” ใหเ้กัดิืข้้�น จน 

“นวัตกัรรม” กัลายเป็นเรื�องง�าย หรือเป็นเรื�องปกัติ และกัลายเป็น

สู่�วนหน้�งข้องช่ีวิตประจำวัน

ดืังที่ี� Masaya Hashimoto ไดื้กัล�าววรรค่ที่องเอาไว้ว�า 

“นวัตกัรรม” ค่ือ “แรงบัันดืาลใจ” 

เพราะ “นวัตกัรรม” ในค่วามหมายข้อง Masaya Hashimoto 

ไม�ใช่�ค่ำจำกััดืค่วามที่ี�หมายถ้งเฉพาะเรื�องที่ำนอง “ห่�นยนต์ล�ำย่ค่” 

หรือ “สู่ิ�งประดืิษฐ์ที่ะล่มิติ” เหมือนที่ี�เราเข้้าใจกััน

แต�ต้องเป็น “นวัตกัรรม” ที่ี�เกัิดืข้้�นมาเพื�อแกั้ปัญหาให้กัับั

ผ่้บัริโภค่

โดืยเฉพาะอย�างยิ�ง กัล่�มผ่้บัริโภค่ทีี่�ประสู่บัปัญหาในเรื�อง

ต�าง ๆ เหมือน ๆ กััน

Masaya Hashimoto บัอกัว�า เมื�อเราจะค่ดิืค่น้ “นวตักัรรม” 

เราตอ้งตระหนกััว�า ข้องสู่ิ�งนั�นต้องมปีระโยช่นก์ับััผ่บ้ัรโิภค่ สู่ามารถ

แกั้ไข้ปัญหาให้ผ่้บัริโภค่ไดื้จริง

“แรงบัันดืาลใจ” ในกัารสู่ร้าง “นวัตกัรรม” จ้งถือเป็นเรื�องที่ี�

สู่ำค่ัญมากั ในม่มมองข้อง Masaya Hashimoto นั�นเองค่รับั




