การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ แฟชั่น และอุตสาหกรรม
ความที่มีต้นตารั บของงานออกแบบแบบผสมผสาน มีคุณภาพสูง
มีความเป็ นแบรนด์ และมีความยืดหยุ่นรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ที่ต่อเนื่อง
ทาให้ บริ ษัทด้ านการออกแบบเดนมาร์ กมีความสามารถในการแข่ งขันสูงและก้ าวขึน้ เป็ นผู้นาในด้ านนั้นๆของโลก
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของงานออกแบบจึงได้ให้การสนับสนุนเพื่อสร้ างศักยภาพไปจนถึงระดับนานาประเทศ
จนเกิดแคมเปญที่ชื่อว่า ‘Creative Denmark’ ด้วยเหตุน้ ีเอง งานออกแบบของเดนมาร์กได้กลายเป็ นส่ วนสาคัญของการส่ งออก
โดยเป็ นงานออกแบบที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับสู งและเป็ นสิ นค้าอุปโภคที่เป็ นที่นิยมต่างๆ ซึ่งได้แก่งานออกแบบในเฟอร์นิเจอร์ แฟชัน่
และในอุตสาหกรรม สิ่ งที่เหมือนกันในทั้งสามภาคธุรกิจคือบริ ษทั ยักษ์ใหญ่มีชื่อเสี ยงได้ปูทางให้เกิดบริ ษทั เล็กๆหลายแห่ง
ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการออกแบบในทั้งสามภาคธุรกิจ
ประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยต่างเป็ นฐานการผลิตสาหรับงานสิ นค้าเฟอร์นิเจอร์ เสื้ อผ้า
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเดนมาร์ก ซึ่งเป็ นโอกาสในการสร้างงานให้แก่คนไทย ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา
การเติบโตทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ของไทยทาให้คนไทยหันมาให้ความสนใจผลงานการออกแบบจากเดนมาร์กมากขึ้น
เช่นเดียวกันกับที่อุตสาหกรรมออกแบบของเดนมาร์กก็เพิ่มความสนใจในผูบ้ ริ โภคชาวไทยมากขึ้นและมาเปิ ดร้านตามห้างสรรพสิ น
ค้าชั้นนาต่างๆ ในกรุ งเทพฯ
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์
นับตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2493 เป็ นต้นมา ผลงานการออกแบบจากประเทศเดนมาร์กได้ยนื อยูใ่ นแถวหน้าของวงการ
และผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กได้รับการคัดเลือกให้อยูใ่ นห้องโถงในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อก้องโลกที่สุดตั้งแต่มหานค
รนิวยอร์คถึงโตเกียว
งานออกแบบโดยสถาปนิกผูม้ ีชื่อเสี ยงและนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ยงั คงสื บทอดงานออกแบบเพื่อรักษาตาแหน่งนี้ อย่างมัน่ ค
งและต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ เฟอร์นิเจอร์ สาหรับใช้ในบ้านนับเป็ นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ของเดนมาร์ก
แต่การผลิตในเชิงพาณิ ชย์และการผลิตตามสัญญาว่าจ้างจากเดนมาร์กก็เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสู งจากบรรดาสถาปนิก
นักพัฒนางานออกแบบและคนในวงการธุ รกิจนี้จากทัว่ ทุกมุมโลกเช่นกัน
บริ ษทั ที่ผลิตงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในเดนมาร์กมีประมาณถึง 400 บริ ษทั ด้วยกัน และมีมลู ค่ากว่า 110,000 ล้านบาทต่อปี
ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีช้ นั สูงและความสามารถด้านเทคนิคในระดับชั้นแนวหน้าเป็ นที่รับประกันได้วา่ ประเทศเดนมาร์กเป็ น
ผูผ้ ลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผูผ้ ลิตด้วยกันในยุโรป ในเรื่ องของการส่ งออกต่อจานวนประชากรนั้น
ผูผ้ ลิตของเดนมาร์กถือได้วา่ เป็ นผูน้ าการผลิตในระดับโลกเลยทีเดียว กว่าร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมดนั้นจะถูกส่ งออก
ซึ่งทาให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์น้ นั เป็ นอุตสาหกรรมส่ งออกอันดับหกของประเทศเดนมาร์ก
แฟชั่น
ในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมแฟชัน่ เป็ นหนึ่งในภาคส่ วนที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและเติบโตสู งสุ ดในตลาดโลก
ทั้งในเรื่ องเสื้ อผ้า รองเท้า อัญมณี และเครื่ องประดับอื่นๆ
จากการพัฒนาความร่ วมมือในระดับนานาประเทศทาให้บริ ษทั เดนมาร์กอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้และเป็ นที่ยอมรับในตลาดต่างประเ
ทศ สานักงานใหญ่ในประเทศเดนมาร์กมีความเชี่ยวชาญในงานออกแบบ ในเรื่ องลูกค้า และมีรูปแบบธุรกิจที่มนั่ คง
ขณะเดียวกันก็จา้ งคนภายนอกจากเอเชียเป็ นผูผ้ ลิตเสี ยส่ วนใหญ่ อุตสาหกรรมแฟชัน่
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สิ่ งทอและเสื้ อผ้าของเดนมาร์กได้เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมการส่ งออกใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับที่สี่ของประเท
ศ และอยูใ่ นระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาดยุโรปด้วยกัน
อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและสิ่ งทอของเดนมาร์กแข่งขันในตลาดโลกมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว ในช่วงปี พ.ศ.2523-2532
การแข่งขันถึงจุดดุเดือดและเผชิญกับความต้องการสิ นค้าในราคาที่ถูกลง
ทาให้ตอ้ งย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและในเอเชียในช่วงปี พ.ศ.2533-2542
การย้ายฐานการผลิตดังกล่าวมีบทบาทสาคัญยิง่ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบนั
นับแต่ปีพ.ศ.2533 ถึงปัจจุบนั เงินหมุนเวียนในอุตสาหรรมนี้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 145 และเงินหมุนเวียนในการส่ งออกเพิ่มเป็ นร้อยละ
120 ในปี พ.ศ.2548 ประชากรถึง 15,000 คนศึกษาในด้านนี้และในปัจจุบนั มีบริ ษทั ออกแบบถึง 4,500 แห่งในเดนมาร์ก
อุตสาหกรรมสิ่ งทอนี้มคี วามยืดหยุน่ และมีการประกอบการสู ง
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นของยุโรปจึงเป็ นเหตุผลหนึ่งในการริ เริ่ มการย้ายฐานการผลิต
นอกจากนี้เดนมาร์กยังได้ประโยชน์จากการเป็ นฐานสาคัญในตลาดของยุโรปเหนือ
ซึ่งส่ วนหนึ่งมาจากการจัดแฟชัน่ วีคในกรุ งโคเปนเฮเกน ซึ่งในงานแฟชัน่ โชว์น้ ีมีผเู้ ข้าชมถึง 40,000 คน และมีผซู้ ้ือถึง 1,600
เจ้าในแต่ละปี กลายเป็ นงานแฟชัน่ ชั้นนาในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือเลยก็วา่ ได้
การออกแบบภาคอุตสาหกรรม
การออกแบบภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาคัญอย่างเห็นได้ชดั ในอุตสาหกรรมต่างๆของเดนมาร์กมาตลอดห้าสิ บปี ที่ผา่ นมา
และเป็ นส่ วนสาคัญในความสาเร็ จของการส่ งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆของเดนมาร์ก
ปัจจุบนั งานออกแบบไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้งานเท่านั้นแต่ยงั รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ สุ นทรี ยภาพ และความเรี ยบง่าย
นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วย
ชาวเดนมาร์กหลายคนพิถีพิถนั ในเรื่ องรู ปแบบและคุณภาพของเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันตั้งแต่ชอ้ นชาไปถึงชุดอุปกรณ์โทรทัศน์
ซึ่งได้ทา้ ทายภาคอุตสาหกรรมนี้ในการสร้างสมดุลของประโยชน์ใช้สอยกับนวัตกรรม ความเป็ นอมตะและความสวยงาม
พร้อมทั้งก่อให้เกิดพื้นฐานที่มนั่ คงในการแข่งขันในตลาดโลก ด้วยเหตุน้ ี
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงกลายเป็ นส่ วนสาคัญมากยิง่ ขึ้นในการเพิม่ ศักยภาพการส่ งออกและความสามารถในการแข่งขั
นของธุรกิจการออกแบบภาคอุตสาหกรรม
สมาคมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เดนมาร์ก www.danishfurniture.dk
ศูนย์การออกแบบเดนมาร์ก
www.ddc.dk
สถาบันแฟชัน่ เดนมาร์ก
www.danishfashioninstitute.dk
สมาพันธ์เสื้ อผ้าและสิ่ งทอเดนมาร์ก www.textile.dk
โคเปนเฮเกน แฟชัน่ วีค
www.copenhagenfashionweek.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากหนังสื อ “เดนมาร์กในประเทศไทย 2551” จัดทาโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจาประเทศไทย

