
บรรณาธิการ

เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ เป็ นหนึ่ ง ในแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิ จ ในแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคม

แห่งชาติฉบับที่  11 ที่นำ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้  จึ งอาจเกิดคำ าถามขึ้นว่า  

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งดูเหมือนเป็นการดำาเนินงานภายใต้ทุนนิยม จะขัดแย้งกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือไม่ หาคำาตอบได้ภายในเล่ม

ปัจจุบันแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  การสร้างสรรค์ผลงาน  

และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เชื่ อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็น

ที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก ในการผลิตสินค้าที่มี เอกลักษณ์โดดเด่น มีคุณภาพสูง ประเทศต่างๆ  

จึงให้ความสำาคัญกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะ

ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ดังเช่นประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ประเทศอิตาลี ที่มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย และประเทศเกาหลี ซึ่งใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงวัฒนธรรมผ่านทางดนตรี 

ภาพยนตร์ และการท่องเที่ยว 

สำ าหรับ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ในประเทศไทย วารสารฯ ฉบับนี้  จะนำา เสนอตั้ งแต่ความเป็นมา  

ศักยภาพ โอกาส ปัจจัยสนับสนุน และแนวทางการดำาเนินการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่รัฐบาลปัจจุบัน 

ได้ให้ความสำาคัญในลำาดับสูง และมีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่มากมายที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ร่วม

กับเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ นำามาต่อยอดให้เป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว สนองความต้องการของ

ตลาดโลกได้ดี นับว่าได้เปรียบประเทศอื่นๆ และสามารถกำาหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมไทย

ให้เป็นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการต่อยอดวัฒนธรรมไทยให้เป็นสินค้าและบริการ

เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง สามารถต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ได้ง่าย 

วารสารฯ ฉบับนี้ยั งได้นำา เสนอเรื่องราวที่ เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในด้านอื่นๆ  

อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองการสร้างนวัตกรรม การดำาเนินโครงการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การดำาเนินการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แห่งชาติ  และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11



บทบรรณาธิการ

สาระในเล่ม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง : ขัดแย้งหรือ

สอดคล้อง?

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : พลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทย

ทุนวัฒนธรรม : ขุมทรัพย์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย : กรณีศึกษาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชียงใหม่ : บนหนทางแห่งการสร้างสรรค์ 

ถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากต่างประเทศ

ทรัพย์สินทางปัญญา : แรงกระตุ้นสำาคัญให้เกิดการสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ 

การตลาดเชิงวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางดนตรี ภาพยนตร์และการ

ท่องเทียว

โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
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บทความประจำาฉบับ
•	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง	 :	 ขัดแย้งหรือสอดคล้อง? นำาเสนอแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ดำาเนินการบนพื้นฐานของ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างมีสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และทำาอย่างพอประมาณ  
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน นำาความรู้มาใช้สร้างรายได้ สามารถพึ่งตนเอง เกิดภูมิคุ้มกันในชีวิต

•	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	:	พลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทย นำาเสนอความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การระหว่างประเทศ และการ
กำาหนดนิยามและขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย รวมทั้ง กล่าวถึง เงื่อนไข ข้อจำากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา ทำาให้ไทย 
ต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก โดยนำาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากำาหนดเป็น
แนวทางการพัฒนา นอกจากนี้ บทความจะให้รายละเอียดสถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ตลอดจน ปัจจัยสนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสการยกระดับการพัฒนาประเทศโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของ
เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า

•	 ทุนวัฒนธรรม	 :	ขุมทรัพย์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่สะสมสืบทอดมายาวนาน ทั้งชนิดที่จับต้องได้และ
ไม่สามารถจับต้องได้ อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตภาษา อาหารไทย โบราณสถาน ความเชื่อ ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์ลำ้าค่า 
ของไทยที่สามารถนำามาเชื่อมโยงต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้และเป็น 
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง บทความนำาเสนอ ความหมายของทุนวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
โอกาสที่ท้าทายในการนำาทุนวัฒนธรรมมาเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

•	 การเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	:	กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการให้ภาพกรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ มีบทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถสร้างคุณค่า/
มูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน บทความนำาเสนอความท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

•	 เชียงใหม่	 :	บนหนทางแห่งการสร้างสรรค์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้วยความพร้อมของเมืองที่มี
รากฐานทางวัฒนธรรมมายาวนาน ความได้เปรียบด้านทำาเลที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในหลายด้าน ทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อศิลปะด้านภาพยนตร์และมัลติมีเดีย และศิลปหัตถกรรม จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำาลังคน
และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการพัฒนา รวมทั้งต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการ 
ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

คอลัมน์พิเศษ
• ถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากต่างประเทศ  นำาเสนอการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

สหราชอาณาจักรและประเทศอิตาลีที่ประสบความสำาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย เนื่องจาก
ประเทศสหราชอาณาจักรถือเป็นต้นแบบที่มีการดำาเนินงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดตั้งทีมงาน การจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการดำาเนินนโยบายในทุกระดับ สำาหรับประเทศอิตาลีมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย
หลายประการ อาทิ ขนาดของประเทศ ความเป็นมาอันยาวนาน วัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย 

• การตลาดเชิงวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางดนตรี	ภาพยนตร์	และการท่องเท่ียว กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีท่ีส่งเสริม
ธุรกิจการส่งออกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ดนตรี ที่สอดแทรกเนื้อหาด้านวัฒนธรรมของตนเอง จนกลายเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างรายได้และ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลี ทั้งยังส่งอิทธิพล “กระแสเกาหลี” ไปยังคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ทั้งในด้านตัวคน สินค้าประเภทต่างๆ แฟช่ัน
การแต่งกาย อาหาร ภาษา รวมท้ังความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลี ปรากฏการณ์น้ีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่าง 
รอบด้าน และได้รับการทุ่มเทสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจัง

ข้อมูลชวนรู้
• ทรัพย์สินทางปัญญา	:	แรงกระตุ้นสำาคัญให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  นำาเสนอเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเป็นแรงกระตุ้นและปกป้องการสร้างนวัตกรรม โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการค้า

• โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 
ภายใต้สำานักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ (สบร.) ดำาเนินโครงการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือกำาหนดกรอบความคิด วิเคราะห์เชิงลึก ตลอดจน
กำาหนดยุทธศาสตร์และผลักดันสู่การปฏิบัติ

• ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กล่าวถึงผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ และการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

สาระ ในเล่ม
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง : 
ขัดแย้งหรือสอดคล้อง?

เมื่อนำาเรื่อง “เศรษฐกิจ” ผนวกเข้าในแนวคิด

ทั้งสอง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  จึงเป็นเรื่องของการใช้

เหตุผลและสติในการดำารงชีพ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นปรัชญานำาทางในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8 เป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตของคนไทย เริ่ม

จากระดับปัจเจกบุคคลที่ต้องสามารถ “พึ่งตนเอง” ให้ 

ได้ก่อน โดยรู้ จักประมาณตน ประมาณศักยภาพ 

ของตน เพื่อใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ อย่างรอบคอบ 

ระมัดระวัง ต้องสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของตนให้พอมี 

ปิยะนิตย์  โอนพรัตนวิบูล *

พอกิน พอใช้ก่อน เมื่อพัฒนาตนให้เข้มแข็งแล้ว จึงขยาย

วงกว้างสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป 

ขณะที่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  เป็นการใช้ความคิดมา

พัฒนาสิ่งใหม่ๆ สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ใน

การยังชีพ “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นแนวทางที่ 

รัฐบาลกำาหนดสำาหรับพัฒนาประเทศ โดยมุ่งนำาองค์ความรู้  

ความคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปพัฒนาสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

หลายท่ านอาจคิ ดว่ า  แนวคิ ด เศรษฐกิ จ

สร้างสรรค์เป็นแนวคิดทุนนิยม ที่ส่งเสริมการบริโภคนิยม

ให้คนสะสมทรัพย์สินมากมายเกินตัว เมื่อมีทรัพย์สินมาก

ขึ้นก็จะบริโภคมากขึ้นด้วย เป็นแนวทางที่ขัดกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากพิจารณาให้ถ่องแท้

แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ได้ขัด

แย้งกัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้จำากัด “การ

สร้างสรรค์” ไม่ได้ปฏิเสธระบบเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้ง

ระบบเศรษฐกิจเสรีและทุนนิยม อีกทั้งไม่ได้ปฏิเสธการ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  ไม่ใช่

บทนำา

รัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงแนวนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ทำาให้หลายท่านเกิดข้อกังขาว่า ทั้งสองแนวทางนี้ขัดแย้งกันหรือไม่ ความสับสนที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากทั้งสอง

แนวทาง มี คำาว่า “เศรษฐกิจ” เป็นคำาร่วม คำาว่า “เศรษฐกิจ” พูดง่ายๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง การทำามา

หากิน ส่วน “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ

สมควรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังในการนำาวิชาการมาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินการทุกขั้นตอน1 กล่าวง่ายๆ เป็นการดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีสติ สำาหรับ “ความคิดสร้างสรรค์” หมายถึง การสร้างความคิดใหม่ๆ บนฐานความคิดเดิม หรือแนวคิด

ใหม่ ที่จะเกิดจากจินตนาการและพรสวรรค์  

*
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ? เมษายน 2550
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2 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง,มุมวิชาการ “ทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่ท่านต่างๆ ฝากไว้ให้เราคิด” 

เข้าถึงได้จาก (ออนไลน์) http://www.sufficiencyeconomy.org/technique-detail.php?id=41

ว่าพอเพียงแล้ว พัฒนาไม่ได้ เพียงแต่เราต้องพัฒนาและ

สร้างสรรค์อย่างมีสติ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และไม่ทำาเกินตัว เพื่อให้สามารถหาเลี้ยงปากท้องได้ ดัง

คำาของ ดร. วิชิต  สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “...มี

ความเข้าใจกันผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง อย่าขวนขวาย

มาก อย่าทะเยอทะยาน ทำาเพียงเท่านี้ อย่าคิดไกลเลย จะ

พากันลงเหว แต่พอเพียง คือ พอเพียงตามศักยภาพ และ

เราต้องเพิ่มศักยภาพของเราขึ้นเรื่อยๆ ทำาตามศักยภาพ

ของเรา ถ้ามี 100 ทำา 100 มี 120 ไม่ใช่ 200 ไม่ใช่โลภ 

ถ้าอยากได้มาก ทำาให้มากขึ้น ไม่ใช่อยากเฉยๆ แต่ต้อง

ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น...” 2 

ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถ

ดำาเนินไปบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ได้โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน และนำาศักยภาพ

เอกสารอ้างอิง
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, มุมวิชาการ	“ทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของผู้ใหญ่ท่านต่างๆ	ฝากไว้ให้เราคิด” (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.sufficiencyeconomy.org/tech-

nique-detail.php? สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2553

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร	? เมษายน 2550

และความรู้ของคนมาใช้อย่างรอบคอบและมีสติ เมื่อ

ปัจเจกบุคคลนำาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มี

อยู่ไปสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและ

คุณภาพมากขึ้น จะสามารถสร้างรายได้เพื่อยังชีพให้แก่

ตนและครอบครัวมากขึ้น ก็จะทำาให้สามารถพึ่งตนเองได้ 

และมีสินทรัพย์ส่วนเกินที่นำาไปออม เป็นภูมิคุ้มกันเมื่อ

เกิดภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนที่เหลือมากกว่านั้น 

ก็สามารถนำาไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยเหลือผู้ที่

ด้อยโอกาสหรือด้อยศักยภาพกว่า และสร้างสรรค์คุณค่าที่

ดีแก่ชุมชนและสังคมต่อไปได้ ฉะนั้น การดำาเนินนโยบาย 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ก็จะไม่ใช่เป็นการพัฒนาท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการละโมบโลภมาก  

หรือเห็นแก่ตัว หากเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานการจุนเจือ

เกื้อกูลกัน เพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า และพัฒนาสังคม

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ★ ★ ★ 
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ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

เป็นคำาที่ใช้กันมากในปัจจุบันและอาจสร้างความสงสัย

ให้ผู้คนจำานวนไม่น้อย ปัจจุบันการกำาหนดคำานิยามของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการนำาไป

ปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ความหมายง่ายๆของ “เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์” ซึ่งนิยามโดย John Howskins เป็นการ

สร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ ส่วนความหมาย

ที่กำาหนดโดยองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่

●	 องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการ

พัฒนา	(UNCTAD	:	United	Nations	Conference	

on	Trade	and	Development) ให้ความหมายว่าเป็น

แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิด

เชิงสร้างสรรค์

●	 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	 (WIPO	

:	World	Intellectual	Property	Organization) ก็

ให้ความหมายเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ประกอบ

ด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งในรูปสินค้า

และบริการที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน 

ไม่ว่าจะเป็นการทำาขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น หรือผ่าน

กระบวนการผลิต และเน้นการปกป้องผลงานผ่านลิขสิทธิ์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
พลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจไทย

*  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
* ขอขอบคุณ	ดร.ปิยนุช วุฒิสอน. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ. สำานักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ. และ ดร.ปิยะนิตย์ 
 โอนพรัตน์วิบูล. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ. สำานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สศช.ที่ให้การ 
 อนุเคราะห์ข้อมูล 

●	 องค์การยูเนสโก	 (UNESCO	 :	United	

Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	

Organization) ได้ให้ความหมายว่าเป็นอุตสาหกรรม

ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความชำานาญ และความ

สามารถในการสร้างงาน และความมั่งคั่ง โดยการผลิต

และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย
ประเทศไทยได้กำาหนดนิยามของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์โดยอ้างอิงจาก UNCTAD และ UNESCO ที่

ให้ความหมายว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนาและสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานความรู้และวัฒนธรรม 

ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์และครอบคลุมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยได้นิยาม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเบื้องต้นว่า 

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น แนวคิดการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  การ

ศึกษา  การสร้างสรรค์งาน  และการใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม

ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม” 

การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

เป็น 4 กลุ่มหลัก 15 กลุ่มย่อย เพื่อประโยชน์ในการวัด

พวงแก้ว  พรพิพัฒน์ *

บทนำา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดใหม่ในการสร้างรายได้จากการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ ผ่านการค้า
และลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา บนพื้นฐานขององค์ความรู้ และการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ทำาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และ

สะท้อนถึงความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย1 ดังน้ี 

·	 มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ งานฝีมือ/หัตถกรรม 

การแพทย์แผนไทย อาหารไทย และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ 

·	 ศิลปะ ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ 

·	 ส่ือ ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ ภาพยนตร์

และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง และดนตรี

·	 งานสร้างสรรค์และออกแบบ ประกอบด้วย 

5 กลุ่มย่อย ได้แก่ การออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม 

การโฆษณา และซอฟต์แวร์

ทำาไมต้องเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เ ศรษฐกิ จ ไทยปี  2552  เผชิญกับวิ กฤต

เศรษฐกิจจากการหดตัวของกำาลังซื้อในประเทศต่างๆ 

ทำาให้การส่งออกและการท่องเที่ยวลดลง รวมทั้งมีผล 

กระทบต่อเนื่องทำาให้ภาคการผลิตหดตัว เลิกจ้างงาน  

ขณะที่การปรับโครงสร้างการผลิตและบริการในระยะที่

ผ่านมายังไม่ประสบผลสำาเร็จ 

1.	 เงื่อนไขและข้อจำากัด ประเทศไทยเป็น

ระบบเศรษฐกิจเปิดที่พึ่งเศรษฐกิจต่างประเทศ โดย

เฉพาะการส่งออกที่สูงถึงร้อยละ 71.9  ต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ และการส่งออกเป็นปัจจัยหลักใน

การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมีอิทธิพล

ต่อเศรษฐกิจไทยสูง เห็นได้จากวิกฤตทางการเงินของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลุกลามไปทั่วโลกและส่งผลกระ

ทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากปี 

2550 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 เป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี ในปี 

2551 เป็นผลจากตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่าง

ต่อเนื่องถึงต้นปี 2552 อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

การใช้กำาลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชน มูลค่าการส่งออก และจำานวนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าของไทยยังพึ่งปัจจัย

การผลิตด้านแรงงานและการลงทุนจากต่างชาติเป็น

สำาคัญ สินค้าส่งออกอันดับต้นๆ เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์

และชิ้นส่วน ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่ชาวต่างชาติเป็นผู้

ลงทุนหลัก ขณะที่ประเทศไทยได้ประโยชน์เพียงมูลค่า

เพิ่มจากค่าจ้างแรงงานหรือการเป็นผู้รับจ้างผลิตที่ไม่มี

เทคโนโลยีเป็นของตนเอง  

1 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.รายงานการศึกษาเบื้องต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	

	 (The	Creative	Economy).บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำากัด.พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตารางที่	1	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ณ	ราคาคงที่	ปี	2531

พันล้านบาท

2549 2550 2551 2552 2553

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 4,054.5 4,259.0 4,364.8 4,263.1 3,408.3

  อัตราการขยายตัว (%) 5.1 5.0 2.5 -2.3 9.3

  ภาคเกษตรกรรม 365.4 369.7 385.2 390.3 259.1

  อัตราการขยายตัว (%) 5.0 1.2 4.2 1.3 -1.4

  สัดส่วนภาคเกษตรกรรมต่อ GDP (%) 9.0 8.7 8.8 9.2 7.6

  นอกภาคเกษตรกรรม 3,689.0 3,889.2 3,979.6 3,872.7 3,149.1

  อัตราการขยายตัว (%) 5.1 5.4 2.3 -2.7 10.3

  สัดส่วนนอกภาคเกษตรกรรมต่อ GDP (%) 91.0 91.3 91.2 90.8 92.4

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ปี 2553 เป็นตัวเลขประมาณการ
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ขณะเดียวกัน บทบาทของภาคเกษตรกรรม
ท่ีไทยมีศักยภาพและมีการใช้แรงงานสูงไม่สามารถ
รองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากสัดส่วนของภาค
เกษตรกรรมเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่
ในระดับตำา่ ในปี 2549-2553 มีเพียงร้อยละ 8.7 ประกอบ
กับการแข่งขันทางการค้าท่ีความได้เปรียบด้านราคาของ
ไทยมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ี ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ทำาให้เกิดข้อจำากัดและ
ความล่าช้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.	 การแสวงหาทางเลือกใหม่ การรักษาอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว เป็นเหตุสำาคัญท่ีจะต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาใหม่ๆ เป็นการก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ผ่านการปรับ
เปล่ียนจากสินค้าและบริการท่ีใช้แรงงานและทรัพยากร
ส้ินเปลือง ไปสู่สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับเศรษฐกิจฐานความรู้ จะ
สามารถแก้ไขข้อจำากัดการพัฒนาท่ีเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศได้

3.	 ความเหมาะสมของแนวคิด“เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”  แนวคิดการพัฒนาในการสร้างความแตก
ต่างของสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ ด้วยการนำาแนวคิดเร่ือง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ท่ี
ใช้ความโดดเด่นเป็นคุณลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะ
ของไทย ผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม มา
เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเส่ียงในการ

พ่ึงการส่งออกอุตสาหกรรม และการลงทุนท่ีชะลอตัว
ลง รวมท้ังเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถปรับ
ตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีภูมิคุ้มกัน และมีความ
เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน ส่ิงสำาคัญท่ีต้องตระหนักว่า ความคิด
สร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวไม่ทำาให้เกิดมูลค่า แต่ต้องนำา
ไปใช้ในทางธุรกิจท่ีถูกต้อง บนฐานของความรู้ และมี
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การสร้างมูลค่าและคุณค่าต้องอาศัย
ทักษะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมท่ีผสมผสานกันอย่าง 
เหมาะสม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย
การท่ีประเทศไทยจะมุ่งให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป็นพลังขับเคล่ือนใหม่ของเศรษฐกิจไทยจะต้องพิจารณา
จากสถานะ ศักยภาพ และปัจจัยแวดล้อมของประเทศ ดังน้ี 

1.	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) วัดมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี 2548-2552 
สูงถึงร้อยละ 10.6 และขยายตัวทุกปี ยกเว้นปี 2552 ท่ี
อัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ 2.4  สาขาการออกแบบ 
แฟช่ัน และงานฝีมือและหัตถกรรมเป็นกลุ่มท่ีสร้างมูลค่า
เพ่ิมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ  9.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  รองลงมาเป็นสาขาการกระจายเสียง ธุรกิจการ
พิมพ์ ธุรกิจโฆษณา และสถาปัตยกรรม ตามลำาดับ และ
ในปี 2548-2552 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

ตารางที่	2	มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สำาคัญในปี	2548-2552

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 7,092,893 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551

งานออกแบบ 280,582 295,233 304,323 310,962 280,747

งานฝีมือและหัตถกรรม 222,250 244,140 274,469 303,477 326,051

แฟช่ัน 198,464 208,825 209,348 212,611 198,118

ภาพยนตร์และวิดีโอ   1,856 1,547 1,495 1,578 1,572

การกระจายเสียง 45,988 52,837 52,604 57,560 59,487

ศิลปะการแสดง 522 552 585 607 620

ธุรกิจโฆษณา 15,523 16,420 16,827 17,715 16,651

ธุรกิจการพิมพ์  19,548 20,043 20,680 20,801 19,448

สถาปัตยกรรม 7,852 8,569 8,861 9,811 9,684

รวม 792,585 848,166 889,192 935,122 912,378

อัตราการขยายตัว (%) 7.0 7.0 4.8 5.2 -2.4

สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (%) 11.2 10.8 10.4 10.3 10.1

ที่มา : สำานักบัญชีประชาชาติ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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9 กลุ่ม ได้แก่ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) งานออกแบบ 
3) แฟช่ัน 4) ภาพยนตร์และวิดีโอ 5) การกระจายเสียง  
6) ศิลปะการแสดง 7) ธุรกิจโฆษณา 8) ธุรกิจการพิมพ์   
9) สถาปัตยกรรม มีมูลค่ารวมเฉล่ีย 5 ปีท่ี 875,488 ล้านบาท   
ด้านขีดความสามารถในการส่งออกของไทย สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก ในปี 2548 มีส่วนแบ่งในตลาดโลก
ร้อยละ 1.3 จัดอยู่ในลำาดับท่ี 17 ของโลก และมีมูลค่าการ
ส่งออกในปี 2549 ประมาณ  289,000 ล้านบาท 

2.	 ศักยภาพของประเทศไทย ผลการศึกษา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ สศช.ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ พบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยมีจุดแข็ง
ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ การมีประวัติศาสตร์และมรดก
ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมา ความประณีตละเอียดอ่อน
ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีใช้ฝีมือหรือหัตถศิลป์ จนเป็นท่ี
ยอมรับและมีช่ือเสียงในระดับโลก  แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลายท้ังทางทะเลและป่าไม้ 
การมีต้นทุนและค่าครองชีพตำ่าเม่ือเทียบกับหลายประเทศ  
และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม จุดอ่อน 
ท่ีจะต้องแก้ไข/ปรับปรุงมีท้ังความต่อเน่ืองของนโยบาย 
การพัฒนา การบูรณาการการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระบบและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ โครงสร้าง 
พ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนาท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3.	 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในเวทีโลก จำาเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างเสริม
ปัจจัยต่างๆให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม  
ท้ังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพรองรับภาคการผลิต
สร้างสรรค์ พัฒนาระบบการดูแลและบริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ออกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การผลิตเชิงสร้างสรรค์ กฎระเบียบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา และกระบวนการบังคับใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี
สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การสร้างนักสร้างสรรค์ 
และแนวทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น สร้างแหล่งเรียนรู้  
พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมท้ังสร้างเมือง
สร้างสรรค์ให้เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับนักคิดสร้างสรรค์ได้แสดงผล
งานเชิงพาณิชย์ เป็นศูนย์รวมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักคิด ผู้ประกอบการ และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง รวมท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนเพ่ือผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผล 
อย่างจริงจัง

4.	 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ได้มีการ
จัดต้ังสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) (สบร.) ข้ึนในปี 2547 ท่ีส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีโอกาสแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือ
เพ่ิมความรู้สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพความคิดของ
ประชาชนและเยาวชน ประกอบด้วย 5 ส่วนงาน ได้แก่ 
1) อุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี 
ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” 2) ศูนย์สร้างสรรค์งาน 
ออกแบบ (สคบ.) เป็นแหล่งทรัพยากรข้อมูลการเรียนรู้
ด้านการออกแบบเพ่ือสร้างสินค้าใหม่หรือผลงานท่ีเป็นต้น
ฉบับ 3) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
ถ่ายทอดความรู้สาขาต่างๆ ผ่านนิทรรศการสร้างสรรค์โดย
ใช้นวัตกรรมใหม่ในการเล่าเร่ือง 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) เป็นศูนย์กลาง
การจัดการองค์ความรู้ในด้านชีววิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
และ 5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนย์คุณธรรม) มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ในทุกภาคส่วนของสังคม

รัฐบาลปัจจุบัน (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ผลักดัน 
โครงการ “ไทยสร้างสรรค์ ไทยเข้มแข็ง (Creative Thailand)”  
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมการ
จ้างงานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระยะยาว เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดย
ประกาศ 12 พันธสัญญา ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555  
พร้อมท้ังผลักดันให้เป็นแก่นการพัฒนาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงจะเร่ิมต้น 
ในปี 2555

การขับเคล่ือนพันธสัญญาสู่ภาคปฏิบัติ รัฐบาล
ได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือน
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พันธสัญญาของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง

ด้านที่	1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษกิจสร้างสรรค์ 
●	พันธสัญญาที่	1 : จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใน 6 เดือน 
●		พันธสัญญาที่	2 : ปรับระบบการดูแลและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบภายใน 6 เดือน
●  พันธสัญญาที่	3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  เช่น ระบบ 3G, Fiber Optics, Broadband และ WiMAX 

ด้านที่	2 สร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิด	และการสร้างสรรค์ในระบบการศึกษาไทย 
●		พันธสัญญาที่	4 : เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลักสูตรการเรียนการสอน จัดให้มีวิชาเรียน ตำาราเรียน เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
  ทรัพย์สินทางปัญญา ภายในปีการศึกษาหน้าเพื่อสร้างรากฐานด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ระบบการศึกษาไทย
●		พันธสัญญาที่	5 : สนับสนุนทักษะช่างเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดีไซน์ ศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งเพิ่มจำานวนบุคลากร 
  และกำาลังคนที่มีขีดความสามารถในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้านที่	3 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
●		พันธสัญญาที่ 6 : ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ภายในพื้นที่ 
  โดยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย
●		พันธสัญญาที่	7 : ยกย่องความสำาเร็จของคนไทยท่ีมีผลงานความคิดสร้างสรรค์ท่ีทำาช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติ และสนับสนุนโครงการต่างๆ 
  เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสเมืองไทยเมืองนักคิด หรือนิยมวัฒนธรรมหรือศิลปะไทยต่อประชาคมโลก
●	พันธสัญญาที่	8 : จัดให้มีพื้นที่กิจกรรมและแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Zone) เพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆ 
  ทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค เช่น พื้นที่ทัศนศิลป์ (Visual Art Zone) พื้นที่ศิลปะการแสดง (Performing Art  
  Zone) เพื่อเปิดกว้างให้นักคิด นักสร้างสรรค์นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้านที่	4 ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
●	พันธสัญญาที่	9 : จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการเริ่มต้นธุรกิจจนถึงต่อยอดธุรกิจ
  ของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
●	พันธสัญญาที่	10 : จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และจัดให้มี 
  พ.ร.บ. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนและการต่อยอดทางธุรกิจของภาคเอกชน
●	พันธสัญญาที่	11 : ส่งเสริมด้านการตลาด กิจกรรมเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการส่งออกสินค้า หรือบริการสำาหรับอุตสาหกรรม
  สร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลก
●	พันธสัญญาที่	12 : จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 เพื่อวางรากฐานและขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจ
  สร้างสรรค์ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท

นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 จัดต้ัง
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (กศส.) 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือเสนอแนะนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมท้ังจัดต้ัง
สำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (สศส.) รับผิดชอบ
การเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกลยุทธ์เพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อรัฐบาล การนำานโยบายของ
รัฐบาลไปสู่การปฎิบัติ การประสานงาน และติดตามดูแลการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การกำากับของ 
คณะกรรมการบริหารสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แห่งชาติ (กบศส.) ซ่ึงมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานกรรมการฯ และจัดต้ัง  
“กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ”เพ่ือสนับสนุน 

ทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ ต้ังแต่การเร่ิมต้นธุรกิจ 
ไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือขับเคล่ือนพันธสัญญาท่ี 9  
ของรัฐบาลภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 :	 โอกาสท่ีท้าทายการ 
ยกระดับการพัฒนาประเทศและความสุขของ
คนไทย

ท่ามกลางข้อจำากัดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ไทย ท้ังจากการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีเกิดการเคล่ือนไหว
อย่างไร้พรมแดนของทุน ความรู้ สินค้าและบริการ การ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขันท่ี
รุนแรง และภัยคุกคามอีกนานัปการ ขณะท่ีโครงสร้าง 
เศรษฐกิจสังคมไทยเผชิญปัญหาข้อจำากัดท้ังด้านท่ีต้ังการผลิต 
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การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรม 
ของส่ิงแวดล้อม การขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองจากการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาความเหล่ือมลำ้าท่ีนำามาสู่
ความขัดแย้งในสังคมไทย เป็นประเด็นท้าทายการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป สะท้อนถึงความจำาเป็นท่ีต้องกำาหนด 
ยุทธศาสตร์นำาประเทศให้หลุดพ้นจากข้อจำากัด ก้าวสู่
การพัฒนาแบบก้าวหน้า มีการเจริญเติบโตท่ีมีคุณภาพ  
เกิดประโยชน์สุขต่อคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีเป็น
ความหวังของสังคมไทยในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศและทำาให้คนไทยอยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน	การ
ให้ความสำาคัญกับการใช้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคำานึงถึง
ศักยภาพ ความพร้อม  การมีภูมิคุ้มกันผลกระทบต่างๆ
ท่ีจะเกิดข้ึน ไม่ใช่การทำาตามกระแสนิยมปัจจุบัน ท่ีมุ่ง
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโอกาสการเติบโตของสินค้า
บริการเชิงสร้างสรรค์เท่าน้ัน แต่ต้องคำานึงถึงอิทธิพลท่ีมี
ต่อการเปล่ียนแปลงเชิงลบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชน วัฒนธรรม และสังคม 

การกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมไทย	ควรพิจารณา

❖	 สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งบนฐานการ
ผลิตท่ีแข็งแกร่ง	และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง	จาก
การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่แทนการพ่ึงอุตสาหกรรมเพ่ือ
การส่งออก  โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความได้
เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่าของทุนวัฒนธรรมท่ีสะสม
มานานและเลียนแบบได้ยาก มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีมีศักยภาพ 
รวมท้ังการวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมได้ด้วย
ตนเอง โดยเน้นการสร้างคุณค่าและผลิตภาพการผลิตให้
กับสินค้าและบริการ เป็นหัวใจสำาคัญท่ีทำาให้โครงสร้าง 
การผลิตของประเทศเข้มแข็งและแข่งขันได้ นอกจากน้ี  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังธุรกิจ
ชุมชนที่มีทัศนคติและขีดความสามารถในการทำาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง อาทิ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งด้านการออกแบบให้มีรูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการ
รับรอง การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์
ที่ไทยมีศักยภาพทั้งขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการทางการตลาด  ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  

นำาไปสู่การปรับสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคมของคน 
เมืองกับคนชนบท ระหว่างภาคเศรษฐกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ พึ่งตนเองมากขึ้น และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 

❖ เกิดสังคมสร้างสรรค์และสงบสุข  เนื่องจาก
เงื่อนไขความสำาเร็จของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอยู่ในโลก
อนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งในด้านการดำาเนินชีวิต 
และในด้านการทำางาน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการพัฒนา
กระบวนการรับรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไป
กับการพัฒนาจิตใจทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย จิตแห่ง
วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ 
จิตแห่งความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม จิตแห่งการ
สร้างสรรค์ หมายถึง “การมีความคิดสร้างสรรค์ และ
คิดนอกกรอบ” เป็นการเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ทางความ
คิด และแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ออกนอกกรอบ
ความคิดเดิม บนฐานคิดและแนวทางปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำามาสู่การเพิ่มศักยภาพ
พลเมืองไทยที่สามารถใช้คุณธรรมกำากับการใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ยกระดับประชาชนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการปรับใช้เทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอต่อ
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และยกระดับรายได้ลดความ 
แตกต่างระหว่างอาชีพและพื้นที่ ทำาให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข

❖ สร้างเศรษฐกิจสังคมสีเขียว	 เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสีเขียว ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืน ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยการ
คิดสร้างสรรค์ของมนุษย์  ใช้ความรู้และภูมิปัญญา  
รวมทั้งต้องพึ่งการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลต่อการลดปรากฏการณ์เรือนกระจก
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลกร้อน การอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างสมดุล
ของระบบนิเวศ อาทิ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และ 
การเลือกใช้พลังงานทดแทน บนฐานศักยภาพของพื้นที่ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่สังคม
คาร์บอนตำ่า

บทสรุป
การพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้

เป็นแหล่งรายได้ท่ีสำาคัญในอนาคต จะต้องสร้างความพร้อม
ให้กับคนเป็นสำาคัญ เน่ืองจากหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คือความคิดสร้างสรรค์ท่ีอยู่บนฐานขององค์ความรู้จากการ
เรียนรู้ และภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีส่ังสมมา นำามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรม แล้วนำามาผลิตเป็นสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยี/

นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้ลิขสิทธ์ิเป็นเคร่ืองมือ
สำาคัญในการปกป้องผลงาน อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย
ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ได้แก่ การผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้ทันความ
ต้องการ  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์กระตุ้นการค้าเชิง
สร้างสรรค์ท้ังในระดับประเทศและโลก การลงทุนด้านวิจัย
และพัฒนา และการเช่ือมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนจน คนรวย และ
คนเมืองกับคนชนบท ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นเครือข่าย
จากฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็น

พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างจริงจัง  ★ ★ ★
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   (ร่าง)ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	11	.เสนอคณะรัฐมนตรี ตุลาคม  2553
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.Thailand’s	Creative	Economy เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ของประเทศสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. วันท่ี 26 
มีนาคม 2553

Creeative Thailand ,เศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy):	ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศไทย.(ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก 
www.creativethailand.org. October 2, 2010

  		Creative	City	:	ความงามท่ามกลางยุคสมัยท่ีขัดแย้งวุ่นวาย.	(ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก ได้จาก www.creativethailand.org. 
September 25, 2010

   Creative	 Life	 เ ม่ือชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่	 “เคร่ืองจักร”	 ในการทำาเงิน.	 (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก 
www.creativethailand.org. September 26, 2010

  	Talent	Management	ยุทธศาสตร์สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย	(Creative	Economy)	(ออนไลน์), 
เข้าถึงได้จาก www.creativethailand.org. September 28, 2010

Tom Fleming Creative Consultancy, UK. A	Creative	Economy	Green	Paper	for	the	Nordic	Region, in cooperation 
with the Nordic Innovation Centre (NICe), (ออนไลน์)
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ทำาความรู้จักกับ	“ทุนวัฒนธรรม”	
ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาที่

สั่งสมสืบทอดกันมาและยังดำารงอยู่ เป็นสิ่งที่สังคมเห็น

คุณค่า เป็นที่ต้องการ และสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ 

แบ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามรูปลักษณ์ได้เป็น 2 

ประเภท ดังนี้ ชนิดมีรูปลักษณ์	สามารถจับต้องได้ อาทิ 

อาหารพื้นถิ่น ชุดประจำาชาติ วรรณกรรม และ ชนิดไม่มี

รูปลักษณ์	 ไม่สามารถจับต้องได้ อาทิ ประเพณี ศาสนา 

ภาษา1 หรือแบ่งตามการปรากฏของทุนวัฒนธรรมได้ 3 

ประเภท เป็น ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน 

อาทิ ความคิด จินตนาการ ความเชื่อ ทุนวัฒนธรรมที่มี

รูปลักษณ์ อาทิ ภาพวาด เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง และทุน

วัฒนธรรมที่มีความเป็นสถาบัน	 เกิดจากการยอมรับ

ของหลายฝ่าย เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณีและ

ทุนวัฒนธรรม...
ขุมทรัพย์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมร่วมกันในสังคม2 เป็นต้นนอกจากนี้ ทุนวัฒนธรรม

มีลักษณะเป็นสินค้ามีคุณ3และไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไป

ตามสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เดิมคน

ไทยมักทอผ้าใช้ในครัวเรือน เมื่อมีการพัฒนาเครื่องจักร

และเทคโนโลยีการทอผ้า คนจึงซื้อเสื้อผ้ามาใส่แทนการ

ทอด้วยตนเอง เป็นต้น

ทุนวัฒนธรรม  เป็ นทรัพยากรลำ้ าค่ าของ

ประเทศ สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รากฐาน

ของการเสริมสร้างความสามัคคี  และความมั่นคง

ของสังคมไทยที่สะสมสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์ 

อันยาวนาน ชาติไทยมีวัฒนธรรมที่ เจริญรุ่งเรืองทั้ง 

ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็น

แบบแผนและวิถีชีวิตอันดีงามมาถึงปัจจุบัน เมื่อนำามา

นิสวันต์ พิชญ์ดำ�รง *

บทนำา

ประเทศไทยได้เปรียบอีกหลายประเทศในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดดเด่น และสืบทอด

มายาวนาน หากนำามาต่อยอดและผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับองค์ความรู้และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ จะทำาให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีลักษณะโดดเด่น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  

ยากที่จะเลียนแบบ “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่ไทยมีอยู่ จึงเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นความหวังใหม่สำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโบราณคดีชุมชน (Thailand Community Archaeology Project) อ้างใน สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศศินทร์ (2550) เรื่องการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม
2 Pierre Bourdieu อ้างใน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 การสำารวจสถานะองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2548)
3 สินค้ามีคุณ (Merit Goods) ในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สินค้าที่เมื่อทำาการผลิตหรือบริโภคแล้ว ไม่เพียงสามารถสนองความต้องการของ
 ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย เช่น การศึกษา นอกจากจะสนองความต้องการของครูผู้สอน คือได้รับค่าจ้าง  
 และสนองความต้องการของผู้เรียน คือได้รับความรู้แล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม คือ ลดจำานวนคนไร้การศึกษาที่ไม่มีงานทำาและตกเป็น 
 ภาระของสังคมได้
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ประยุกต์สร้างสรรค์ร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 

เกิดเป็นสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของ

ตลาด และวิถีชีวิตที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบัน ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริม

เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่า

ทางสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด การร่วม

กันอนุรักษ์ ปกป้อง ทั้งยังสามารถนำาระบบคุณค่าในสังคม

ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค่า

เพิ่มทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งเสริมการ

พัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

  

จากทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักการสำ าคัญของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์   

เป็นการเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ โดยใช้องค์ความรู้  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับ

จุดแข็งในด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นไทย เชื่อมโยงกับภาค

การผลิตทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อย่างเป็น 

ระบบ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น  

แตกต่าง และมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

 ทุนวัฒนธรรมจึ ง เปรียบเสมือน “แก่น”  

ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์4 

และในแถบทวีปยุโรป ใช้ว่า  

“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”  

แทนคำาว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

โดยใช้ในนัยที่แตกต่างกัน  

กล่าวคือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะเน้นการนำาเสนอ

คุณค่าในเชิงศิลปวัฒนธรรมของสินค้าและบริการ  

ขณะท่ีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมุ่งความสำาคัญไปท่ีมูลค่า 

เป็นตัวเงิน5 การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว หลายประเทศ 

ในยุโรปและเอเชียใช้แนวความคิดนี้ในการพัฒนาและ

สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรม

ทั้งในเชิงการอนุรักษ์และการนำาวัฒนธรรมมาเป็นทุน

เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจในยุค

โลกาภิวัตน์ เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม  

นำามาซึ่งการหลั่งไหลของสินค้าและวัฒนธรรมจาก

ประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง 

ท่ีมา	 : มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโบราณคดีชุมชน (Thailand Community Archeology 
Project) อ้างใน สศช. และ ศศินทร์ (2550) การสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม

4 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. Thailand’s Creative Economy. เอกสารประกอบการบรรยายในกิจกรรมปรับ
กระบวนทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5 Creative Industries, Wikipidia (ออนไลน์), สืบค้นได้จาก http://en.wikipidia.org/wiki/creative_industries และ John Howkins, The Creative Economy: How 
People Make Money from Ideas, 2001

การต่อยอดสินค้าและบริการที่มาจากทุน

วัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิเคราะห์สินค้าเพื่อดึงจุดเด่น

ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจมาปรับปรุง โดย

อาศัยความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ที่เหมาะกับสินค้า แล้วสร้างค่านิยมเสริมเข้าไป ผ่าน

กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะกับสถานการณ์ มีหลักการ

สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1)	การปรับปรุงรูปแบบของ

สินค้าให้เหมาะสม มีความทันสมัย หรือออกแบบให้

เกิดความแปลกใหม่ น่าสนใจ แต่ยังคงเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม จะต้องศึกษาจุดเด่นของวัฒนธรรมและนำามา

ปรับให้กลมกลืนสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  ค่านิยม 

และวิถีชีวิตของสังคม (2)	การสร้างตราสินค้า โดยสร้าง

นวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราว เป็นการหยิบยก

เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสินค้ามานำาเสนอ  

และ (3)	ความตั้งใจ	และทักษะด้านการบริหารจัดการ	

เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จได้ 
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ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งออก

สินค้าและบริการที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจน อาทิ สินค้าและบริการด้านมรดกทางวัฒนธรรม

เพิ่มจาก 15,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2539 เป็น  

26,692 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 หรือขยายตัวร้อยละ  

5.4 โดยเฉพาะสินค้าในหมวดศิลปะและหัตถกรรมซึ่ง 

เป็นสินค้าส่งออกหลักของอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในประเทศกำาลังพัฒนา มีมูลค่าการส่งออกทั่ว

โลกเพิ่มจาก 17,707 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2543 เป็น 

23,244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 มีส่วนแบ่งตลาด

ร้อยละ 1.3 หรือเพิ่มร้อยละ 6.5 ต่อปี สำาหรับประเทศไทย 

มีมูลค่าการส่งออกสินค้าศิลปะและหัตถกรรม 301  

ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2548 และอยู่ในอันดับที่ 8 ของ

ประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหมด ประเทศจีนมีการส่งออกสูง

เป็นอันดับ 1 มูลค่า 5,602 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 24.1 รองลงมาเป็นฮ่องกง ร้อยละ 9.8 และ

อินเดีย ร้อยละ 4.6 สะท้อนให้เห็นการเติบโตของสินค้า

ทุนวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมโลก

เข้าด้วยกันผ่านระบบการค้าระหว่างประเทศ

“ 
สินค้าและบริการ
จากทุนวัฒนธรรม

สร้างรายได้ให้ประเทศต่างๆ 
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมโลกเพิ่มขึ้น

ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์ 

”

ความเคลื่อนไหวการใช้ทุนวัฒนธรรมสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รั ฐบาลมุ่ ง มั่ นผลั กดั นน โยบาย เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2552-
2555 รวมทั้งบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นกรอบการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการ นำาไปสู่การสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้ประเทศ 

การขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมตามนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วย
งานหลักในการนำาความมั่งคั่งทางทุนทางวัฒนธรรมมา 
สร้างสรรค์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในระดับภาคและท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ 
ในพื้นที่โดยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย อาทิ โครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และโครงการบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการต่อยอด
ทางธุรกิจ 2) ยกย่องความสำาเร็จของคนไทยที่มีผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำาชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และ 
สนับสนุนโครงการต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสเมืองไทย  
เมืองนักคิด อาทิ โครงการศิลปินแห่งชาติ 3) จัดให้มี
พื้นที่กิจกรรมและแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความคิด 
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้งในกทม.และส่วนภูมิภาค เพื่อ 
เปิดกว้างให้นักคิดนักสร้างสรรค์นำาเสนอผลงานโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย6 อาทิ โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ได้จัดทำาเว็บไซต์วัฒนธรรมสรรคส์ร้าง 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น โดยใช้ชื่อ www.Creative 

ตัวอย่างการต่อยอดสินค้าและบริการที่มาจากทุนทางวัฒนธรรม		ได้แก่

	ประเทศอังกฤษ	ส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสร้างสรรค์กับประวัติศาสตร์ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  เรื่องราวและวัฒนธรรม

เกี่ยวกับราชวงศ์ การออกแบบดีไซน์ แฟชั่นของอังกฤษ และวัฒนธรรมเพลง โดยจัดตั้งสถาบันเพื่อดูแลระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยตรง และส่งเสริมในระบบการเรียนการสอน

	ประเทศเยอรมัน ฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการบูรณะอาคารสถานที่พิพิธภัณฑ์ที่เสียหายอย่างมากจากระเบิดในช่วง
สงคราม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเชิงประวัติศาสตร์ วิธีการบูรณะไม่เพียงแต่ฟื้นฟูให้กลับเป็นเหมือนเดิม แต่ได้สถาปนิกของ
โลกมาบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม โดยผนวกแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปด้วย ทำาให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อ
เสียงแห่งใหม่ของประเทศ

	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เร่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยนำาทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย สามารถนำาเงินเข้าสู่ประเทศ
ได้อย่างมหาศาล อาทิ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเกาหลี และการแต่งกายผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นต้น

6 วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่ 48 ฉบับที่ 9 ประจำาเดือนกันยายน พ.ศ. 2552
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CultureThailand.com เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่การ
พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
พัฒนาต่อยอดต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ทั่วประเทศ เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูล และรูปภาพ 
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ผู้ประกอบการที่มีผล
งานดีเด่น รายงานและผลงานวิจัย การแนะนำาสินค้าทาง
วัฒนธรรมจากผู้ผลิตในท้องถิ่นต่างๆ กว่า 2,000 รายการ 
ทั่วประเทศ อาทิ งานหัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การแพทย์แผนไทย อาหารไทย ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ เป็นช่องทางสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรมให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สินค้าทุกประเภทที่เผยแพร่ 
ในเว็บไซต์จะได้รับการดูแลเร่ืองลิขสิทธ์ิ และมีการบูรณาการ 
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โอกาสที่ท้าทายของการนำาทุนวัฒนธรรมมา
เป็นขุมทรัพย์ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แนวโน้มของตลาดโลกในปัจจุบันให้ความสำาคัญ
กับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับเกิดกระแส
วัฒนธรรมรำาลึกท่ีสะท้อนความเบ่ือหน่ายของผู้คนต่อสภาพ
วิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีเร่งรีบ สับสน ขัดแย้ง โดยเร่ิมหัน
กลับมาให้ความสนใจกับการดำารงชีวิตแบบเรียบง่ายบนวิถี
ทางเลือกย้อนรอยอดีต อาทิ การเลือกบริโภคสินค้าทาง
วัฒนธรรม แพทย์ทางเลือก เมืองสร้างสรรค์ ทำาให้สินค้า 

ตารางที่	1		มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลุ่มสินค้าและบริการ

ปี 2539 ปี 2548
ปี 2539-

2548

มูลค่า  
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ)

ร้อยละ
ของมูลค่า

อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

รวม

ร้อยละของ
มูลค่าส่งออก
รวมของสินค้า
และบริการโลก

มูลค่า  
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ)

ร้อยละ
ของมูลค่า

อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

รวม

ร้อยละของ
มูลค่าส่งออก
รวมของสินค้า
และบริการโลก

อัตราการ
เจริญเติบโต

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์รวม

227,451 100.00 - 424,427 100.00 - 6.4

สินค้าสร้างสรรค์รวม 189,214 83.18 3.50 335,494 79.04 3.21 6.0

บริการสร้างสรรค์รวม 38,237 16.82 2.87 88.933 20.96 3.50 8.8

สินค้าและบริการด้าน
มรดกทางวัฒนธรรม

15,760 6.72 - 26,692 5.99 - 5.4

ศิลปะและหัตถกรรม 14,738 6.28 0.27 23,244 5.22 0.22 4.3

บริการด้านวัฒนธรรมอ่ืนๆ 1,022 0.44 0.08 3,448 0.77 0.14 12.9

ที่มา : องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) 

และบริการทางวัฒนธรรมมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดกว้างข้ึน  
จึงเป็นโอกาสทองของไทยท่ีจะใช้ทุนวัฒนธรรมมาต่อยอด
พัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับสภาพการดำารง 
ชีวิตในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของประชาคมโลก  
โดยใช้จุดแข็งและศักยภาพของทุนวัฒนธรรมของประเทศ 
ท่ีมีจำานวนมากและหลากหลาย

 “วัฒนธรรม” ของไทย จึงเปรียบเสมือน
ขุมทรัพย์ใหม่ที่สร้างเสริมต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและ
บริการทำารายได้ให้ประเทศ ทดแทนแหล่งรายได้เดิมที่มา
จากการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงานราคาถูก ซึ่งนับวันจะลดความได้เปรียบลง
ไปเรื่อยๆ   อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เนื่องจากประเทศอื่นๆ ไม่สามารถลอกเลียนแบบสินค้า
และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยได้ สร้าง
โอกาสและอาชีพ ตลอดจนการกระจายผลประโยชน์และ
รายได้ในวงกว้าง ตั้งแต่ชุมชนไปจนถึงวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เนื่องจากทุนวัฒนธรรมฝังรากลึกใน
ชุมชน มีเอกลักษณ์ และแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำากัดหลายประการ
ที่จะนำาทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
โดดเด่นและแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้แก่ คนไทยยังไม่
ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวัฒนธรรมไทยเท่า
ที่ควร ขณะที่ รัฐบาลแม้จะกำาหนดให้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นนโยบายสำาคัญ พร้อมทั้งจัดตั้ง
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พร้อมทั้ งวางระบบการติดตามประเมินผล ภายใต้
กระบวนการทำางานเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 
ภูมิภาค ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและกลุ่มประชาคม 
ตลอดจนพัฒนากฏหมาย ระเบียบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่
ชัดเจนและดำาเนินการอย่างจริงจัง 

3. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนามนุษย์ ทั้ง
การศึกษาวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง และการเชื่อมโยง
ทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับระบบเศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการยุคใหม่ โดยปลูกฝังความตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยตั้งแต่เด็กสอดแทรกการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุน
อาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพ
และความรู้ในด้านความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ
ทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ใกล้จะสูญหาย โดยจัดให้มี
เวทีหรือช่องทางในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมำ่าเสมอ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
ไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการ
คัดกรองวัฒนธรรมจากภายนอก อาทิ มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคม เพื่อให้เลือกรับแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

บทสรุป 
แม้ประเทศไทยจะมีจุดแข็งในเรื่องความหลาก

หลายของมรดกทางวัฒนธรรม แต่ยังมีข้อจำากัดใน
ด้านการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการนำาทุนทาง
วัฒนธรรมไปเชื่อมโยงต่อยอดขยายผลในการผลิตสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่มคุณค่า และความสามารถทางการ
ตลาด เป็นความท้าทายต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์และ
การบริหารจัดการทุนวัฒนธรรมระดับประเทศ ภาค 
และท้องถิ่น ที่ทุกภาคส่วนควรร่วมผลักดันอย่างรู้คุณค่า  
ใช้อย่างมีจิตสำานึก ทุนวัฒนธรรมจึงจะเป็นขุมทรัพย์
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน  ★ ★ ★

องค์กรรับผิดชอบโดยตรงและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ ภาค และท้องถิ่น ส่งเสริม
การนำาเอาวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในหลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน แต่ยัง
มีจุดอ่อน ที่สำาคัญ ได้แก่ การทำางานส่วนใหญ่ขาดความ
ริเริ่ม การทำางานร่วมกันเชิงบูรณาการยังมีน้อย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ตระหนักถึงความสำาคัญและทำา
กิจกรรมส่งเสริมทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วน
ใหญ่ยังคงทำาบทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน7 

การรักษาขุมทรัพย์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้มั่นคง	 เพื่อเป็นทุนของประเทศที่ยั่งยืน  เป็นเรื่อง
ท้าทายการพัฒนาในระยะต่อไป	 โดยมีประเด็นที่ควรให้
ความสำาคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน
ทุนวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ
รากฐานทางวัฒนธรรม คำานึงถึงการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างรอบคอบ ต้องเข้าถึงและร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถิ่นด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เนื่องจากทุน 
วัฒนธรรมเป็นสมบัติสาธารณะ ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน  
เพื่อธำารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนให้ดำารงอยู่
อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน สามารถเผชิญผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามจากภายนอก โดยเฉพาะการ
ครอบงำาจากทุนนิยมที่เน้นผลกำาไรมากกว่าคุณค่าทาง
จิตใจ อาทิ การทำาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสำาคัญ อาจ
ทำาลายศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น 

2. การขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ต้องจัดทำายุทธศาสตร์และแนวทางผลักดันสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ความสำาคัญกับทุนวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพ มีความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
วางระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคเพื่อ
สร้างตลาดในประเทศที่สามารถบริโภคสินค้าวัฒนธรรม 
ที่มีคุณภาพได้ ก่อนที่จะนำาไปสู่การส่งออกในระยะต่อไป  
การพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและการจัดการองค์ความรู้  

7 David Thorsby อ้างใน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 การสำารวจสถานะองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2548)
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ความหมายและความสำาคัญของการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมายถึง “การ

ศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่

สำาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่า

เรื่องราวในการพัฒนาคนและสังคมผ่านประวัติศาสตร์อัน

เป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้

คุณค่าของสังคม สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สภาพแวดล้อม

อย่างธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความ

เป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย ทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) มรดกโลก 2) 

อุทยานประวัติศาสตร์ 3) พิพิธภัณฑ์ 4) แหล่งท่องเที่ยวที่

มนุษย์สร้างขึ้น และ 5) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ1 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 

เป็นการนำามรดกทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ชุมชนที่ 

เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ “ความคิด 

สร้างสรรค์” โดยมุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ด้ วยการสร้ า งสรรค์คุณค่ าตลอดห่ ว ง โซ่ อุ ปทาน 2

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกับ

ประเทศคู่แข่งอย่างเด่นชัด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม / เพิ่ม

คุณค่าจากการท่องเที่ยวของไทยให้สูงขึ้น 

การเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย : 
กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วรวิทย์  อวิรุทธ์วรกุล*

บทนำา	

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ปีละกว่าแสนล้านบาท  มีศักยภาพและโอกาสในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการ

ที่มีคุณค่าสูง จึงควรให้ความสำาคัญกับการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่ม “คุณค่า” ของการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่

อุปทาน ทำาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศและชุมชน

ภาพที่	1 ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

ท่ีมา	โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ความเช่ือมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับจุลภาค, มิถุนายน 2553

2 
 

ที่มีความแตกต่างกับประเทศคู่แข่ง อย่างเด่นชัด สามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม / เพิ่มคุณค่าจากการท่องเที่ยว
ของไทยให้สูงขึ้น  

ภาพท่ี 1 ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

 
ที่มา  โครงการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ความเช่ือมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับ

จุลภาค, มิถุนายน 2553 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มค่อนข้างสูง 
เนื่องจากมีห่วงโซ่อุปทานทีเ่ชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง  เช่น การ
เชื่อมโยงกับสาขางานฝีมือและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เป็นต้น จาก
การศึกษาของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์ได้จัดท าดัชนีรวม 
ในการประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย โดยใช้ข้อมูลการสร้างรายได้ การจ้างงาน 
การสร้างเครือข่ายในการพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลคุณค่าทางสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา
ในการพิจารณาศักยภาพด้านสังคม พบว่า กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมมีศักยภาพสูงสุด มีค่าดัชนี 70.6 ใน
กลุ่มนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง  มีค่าคะแนน 2.3 และมีศักยภาพด้าน
สังคมปานกลาง ค่าคะแนน 2.0 

ตารางท่ี 1  ดัชนีวัดความส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 

เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ (น้ าหนัก%) ศักยภาพด้านสังคม (น้ าหนัก%) 
ศักยภาพ
ด้าน

เศรษฐกิจ 

ศักยภาพ
ด้าน
สังคม 

ดัชนีรวม  
(100) 

การสร้าง
รายได้ 

(น้ าหนัก%) 

การจ้างงาน 
(น้ าหนัก%) 

การสร้าง
เครือข่าย 

(น้ าหนัก%) 

คุณค่าทาง
สังคม 

(น้ าหนัก%) 

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(น้ าหนัก%) 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1   คะแนน ดัชนี 

กลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรม 

     2.0 2.3 2.1 70.6 

1. การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

 /   /  /   /     / 2.3 2.0 2.2 73.3 

2. อาหารไทย   / /    /  /    /  2.0 2.5 2.2 73.3 
กลุ่มศิลปะ      1.5 2.5 1.9 63.3 
กลุ่มสื่อ      1.6 1.8 1.7 55.6 
3. ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ 

  /   / /    /  /   1.6 2.5 1.9 64.4 

กลุ่มงาน
สร้างสรรค์ 

     2.1 2.0 2.1 68.6 

ที่มา : โครงการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11.ความเช่ือมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับจุลภาค,มิถุนายน 2553 หน้า 3- 44 
หมายเหตุ : ศักยภาพสูง คะแนน = 2.5 หรือ ดัชนี = 83.33 ศักยภาพปานกลาง คะแนน = 2 หรือ ดัชนี = 66.7 และ ศักยภาพต่ า คะแนน = 1 หรือ ดัชนี = 33.3 

บริการวางแผน 
การท่องเที่ยว 

 

บริการด้าน 
การขนส่ง 

 

บริการ 
ด้านที่พัก 

 

บริการด้าน
อาหาร 

 

บริการด้าน 
สันทนาการ 

 

บริการด้าน
จับจ่ายใช้สอย 

 

บริการด้านเพ่ิมพูน
ประสบการณ์
ท่องเที่ยว 

 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
1 โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม สืบค้นจาก http://www.creativeculturalthailand.com/all.php?m 
2 หมายถึงการใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือ
 บริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าสำาเร็จ แล้วส่งไป 
 จนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer)
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มีชื่อเสียง อาทิ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ เอื้อ สุนทรสนาน
หรือ สุนทราภรณ์ และ ทูล ทองใจ ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากร ทั้งอาหารทะเล สวนผลไม้ และความโดด
เด่นด้านการทำาอาหารและขนมไทยและขนมโบราณที่ได้
รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ตลาดนำ้าอัมพวา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เนื่องจาก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี

ศักยภาพในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มค่อนข้างสูง 

เนื่องจากมีห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายใน

และภายนอกอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น การเชื่อม

โยงกับสาขางานฝีมือและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย 

ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เป็นต้น จากการศึกษาของ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ ได้จัดทำาดัชนีรวม ในการประเมิน

ตลาดนำ้าอัมพวา	:	ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตลาดนำ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมเคย

เป็นตลาดนำ้าขนาดใหญ่ในช่วงรัชกาลที่ 4-5 และได้มีการ
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นตลาดนำ้าริมคลองยามเย็น เมื่อปี พ.ศ. 
2547 จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ตลาดนำ้าที่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่สัมพันธ์กับ
สายนำ้าทั้งการคมนาคมและการค้าขายทางเรือ ชาวบ้าน
ยังคงใส่บาตรพระที่บิณฑบาตทางเรือ ชุมชนอัมพวายัง
คงสามารถรักษาเอกลักษณ์ของการตั้งถิ่นฐานริมคลอง 
ที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้ห้องแถวหันหน้าเข้าหาคลอง 
นอกจากนี้ ยังมีทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็น
สถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยและพระบรมราชินีอีก 2 พระองค์ในรัชกาล
ที่ 1 และรัชกาลที่ 2 เป็นสถานที่เกิดของนักดนตรีเอกที่

ตารางที่	1		ดัชนีวัดความสำาคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ	(นำา้หนัก%) ศักยภาพด้านสังคม	(นำา้หนัก%)
ศักยภาพ

ด้านเศรษฐกิจ
ศักยภาพ
ด้านสังคม

ดัชนีรวม	 
(100)

การสร้างรายได้
(นำา้หนัก%)

การจ้างงาน
(นำา้หนัก%)

การสร้าง
เครือข่าย

(นำา้หนัก%)

คุณค่าทางสังคม
(นำา้หนัก%)

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(นำา้หนัก%)

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 คะแนน ดัชนี

กลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรม

2.0 2.3 2.1 70.6

1. การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

/ / / / / 2.3 2.0 2.2 73.3

2. อาหารไทย / / / / / 2.0 2.5 2.2 73.3

กลุ่มศิลปะ 1.5 2.5 1.9 63.3

กลุ่มส่ือ 1.6 1.8 1.7 55.6

3. ภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์

/ / / / / 1.6 2.5 1.9 64.4

กลุ่มงานสร้างสรรค์ 2.1 2.0 2.1 68.6

ท่ีมา : โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11.ความเช่ือมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับจุลภาค,มิถุนายน 2553 หน้า 3- 44
หมายเหตุ : ศักยภาพสูง คะแนน = 2.5 หรือ ดัชนี = 83.33 ศักยภาพปานกลาง คะแนน = 2 หรือ ดัชนี = 66.7 และ ศักยภาพตำา่ คะแนน = 1 หรือ ดัชนี = 33.3

ศักยภาพของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย โดย

ใช้ข้อมูลการสร้างรายได้ การจ้างงาน การสร้างเครือ

ข่ายในการพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และข้อมูล

คุณค่าทางสังคม ทรัพย์สินทางปัญญาในการพิจารณา

ศักยภาพด้านสังคม พบว่า กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมมี

ศักยภาพสูงสุด มีค่าดัชนี 70.6 ในกลุ่มนี้ การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูง มีค่าคะแนน 

2.3 และมีศักยภาพด้านสังคมปานกลาง ค่าคะแนน 2.0
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ชุมชนนำาความรู้ด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนา
บริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านที่พัก โฮมสเตย์  
การนั่งเรือชมหิ่งห้อย ที่นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์ร่วมใน 
วิถีชีวิตของผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม มิใช่เป็นเพียงผู้ไปเย่ียมชม  
ความมีเอกลักษณ์ของชุมชนได้ดึงดูดให้จำานวนนักท่อง
เที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้รายได้เพิ่มจากเกือบ 
50 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 600 ล้านบาทในปี 2552  
กระจายไปในกลุ่มผู้เก่ียวข้องตามห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียว 

สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประเมิน

รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2540 – 2550 สร้าง
รายได้ให้กับประเทศเฉลี่ยปีละ 3.494 แสนล้านบาท  
ในปี 2551 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวม 109,556  
ล้านบาท มีผู้ประกอบการรวม 44, 860 ราย นอกจากนี้  
องค์การการท่องเที่ยวโลกคาดการณ์ว่าจำานวนการ 
เดินทางท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 
2 เท่า ภายในปี 2563 และจากการสำารวจนักท่องเที่ยว
และผู้เชี่ยวชาญในวงการท่องเที่ยวโลกในปี 2551 ของ
สถาบัน Pacific Asia Travel Association (PATA) พบ
ว่า ประเทศไทย “เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมดั้งเดิม
หรือแท้” เป็นอันดับ 5 ของโลก3 อย่างไรก็ตาม การท่อง
เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง
ชาติที่ผ่านมา พบว่า “ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติที่มาใช้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่ง และหอสมุดแห่งชาติ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติในปี 2553 รวม 7 ล้านคน ลดลง 

อาทิ ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร ส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ เช่าทั้งที่อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ กลุ่มลูกหลาน 
คนในพื้นที่ และผู้ประกอบการจากภายนอก อาทิ ร้าน 
กาแฟโบราณอึ้งเซ่งฮวด ร้านขายขนมเปี๊ยะและจันอับเฮงกี่  
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบการรีสอร์ทและ
โฮมสเตย์ เรือนำาเที่ยว และขายขนมไทย ตัวแทนจำาหน่าย
ที่พักและตั๋วโดยสาร และผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม 

ความสำาเร็จในการฟื้นฟูตลาดนำ้าอัมพวาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดจากความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มีบทบาทสำาคัญ อาทิ  
เทศบาล ผู้ประกอบการ คนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงกำาไร เช่น มูลนิธิชัย
พัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง 
ผู้ประกอบการกับชุมชน เทศบาลและวัด ในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ที่มา	: รายงานการวิจัยระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่ อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำานักเลขาธิการสภา 
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กันยายน 2553

จากปี 2552 ที่มีผู้เข้าชมกว่า 8 ล้านคน และในช่วง 3-5 ปี  
ที่ผ่านมา แนวโน้มคนไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ลดลงทุกปี”4 ทำาให้กรมศิลปากรเตรียมการ
ที่จะให้มีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผ่านมา  
ผู้ประกอบการทั้ งที่ เป็นตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้ ให้  
บริการนำาเที่ยว และสถาบันสนับสนุนการท่องเที่ยวได้
พยายามคิดค้นรูปแบบทางธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น ผู้ให้
บริการด้านที่พักมีการใช้กลยุทธ์การต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติด้วยการแสดงการละเล่นพื้นบ้านและดนตรีไทย 
ผู้ให้บริการนำาเที่ยวได้ใช้กลยุทธ์การบรรจุการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในรายการท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า/คุณค่า

การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าการท่องเท่ียว
ภาครัฐ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่สำาคัญเช่น การส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP ของสำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการ

3  โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11.ความเช่ือมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับจุลภาค, มิถุนายน 2553 หน้า 3− 80
4  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , กรมศิลปากรเตรียมปรับภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ให้ทันสมัย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
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ท่องเที่ยวและกีฬา และการใช้ยุทธศาสตร์ “7 Wonder 
Products” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนำา
จุดเด่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของไทยที่
สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นไทย/วิถีชีวิตไทย มรดก
ทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ และ กิจกรรมการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยว
แบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการเพิ่มคุณค่า
การท่องเที่ยว ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
5 สิงหาคม 2552 ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทวัฒนธรรม 
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำาหนด  
“ยุทธศาสตร์นำาทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางสังคม” โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคโดยดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายสู่ระดับภาค ระดับชาติ  
และระดับสากล 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม 
ของภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

ความท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยมีความ
หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวตามอุทยานประวัติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ การท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/สปา การท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP เป็นต้น ประเทศไทยมีจุดแข็งและโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และประเทศชาติ 
ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

	ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและรักษาไว้หลากหลาย มี
ความประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้
ฝีมือหรือหัตถศิลป์จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับ
โลก ตลอดจน มีสถานที่ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์
ยาวนานจำานวนมาก องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้
ไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร ์
อยุธยา และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
บ้านเชียง รวมทั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
และหลากหลายทั้งทางทะเลและป่าไม้ การมีค่าครองชีพ
ตำ่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกัน นอกจากนี้  
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งการละเล่น 
พื้นบ้าน ดนตรีไทย การเดินทางท่องเที่ยวทางนำ้า การนวด
แผนไทย อาหารไทย และการบริการที่มีความเป็นมิตร
ด้วยรอยย้ิมประทับใจท่ีเสริมการท่องเท่ียวได้อย่างโดดเด่น

	รสนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากอดีต นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ อาทิ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำาคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวที่มีตราการท่องเที่ยวสีเขียว 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจการเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม อาหารประจำาถิ่นในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

ตารางที่	2		การเปรียบเทียบรสนิยมนักท่องเที่ยวในอดีตกับกระแสในอนาคต

กระแสในอดีต กระแสในอนาคต
พฤติกรรม คำานึงถึงความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย แสวงหาความท้าทายจากการเดินทางมากขึ้น
แรงจูงใจใน
การเดินทาง

ทัศนาจร หรือพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติเป็นหลัก

สนใจวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ อาหารถิ่น วิถีชีวิต  
ประสบการณ์ใหม่ๆ หรือโอกาสในการทำาธุรกิจ

การจัดการ ใช้บริการบริษัทนำาเที่ยว ไปเป็นกลุ่มใหญ่ จัดการท่องเที่ยวเอง ไปเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ

การคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในต่างประเทศมีกระแสสนใจ
ใช้ ตรา “การท่องเที่ยวสีเขียว” สร้างความแตกต่างในกลุ่ม
ตัวแทนจำาหน่าย เช่น การแสดงความประสงค์ของ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวียในการพักเฉพาะ  
“โรงแรมสีเขียว” เท่านั้น

ที่มา : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ปรับปรุงจาก ภราเดช พยัฆวิเชียร (2550) “จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล” จุลสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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วัฒนธรรมทั้งในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม/วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ได้ จะ

ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวของ

ไทยประสบปัญหาในระยะยาว

ปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญ	
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้

แข่งขันกับประเทศต่างๆได้ ประเทศไทยจะต้องมีการ

พัฒนาและเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการขับ

เคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจังใน  

3 เรื่องหลัก6 ดังนี้ 

1.	 การพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย 

1) พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานความรู้ 2) กำาหนดนโยบายบูรณาการการ

ดำาเนินงานของหน่วยงาน และ 3) ปรับโครงสร้างการผลิต

และบริการของประเทศอย่างต่อเนื่อง

2.	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพ

แวดล้อม โดย 1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นให้ภาค

เอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 2) พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล สื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 3) ให้

คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์  

4) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

และทุนวัฒนธรรม และ 5) จัดและพัฒนาพื้นที่ที่เป็น

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างเมืองสร้างสรรค์

3.	 การพัฒนาผู้ ประกอบการธุ รกิ จและ

บุคลากรด้านสร้างสรรค์	 ในด้าน 1) ขับเคลื่อนและสร้าง

โอกาสให้กับผู้ประกอบการ และ 2) พัฒนาบุคลากร

วิชาชีพเชิงสร้างสรรค์

สำาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนำาเรื่องวัฒนธรรม วิถี

ชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง

ความแตกต่าง และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

เพื่อหลีกหนีปัญหาการแข่งขันเชิงราคา และการแข่งขัน

ด้านการท่องเที่ยวจากประเทศคู่แข่ง ประเทศไทยจะต้อง

มีการพัฒนาปัจจัยที่สำาคัญๆ 4 ประการอย่างจริงจังและ

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ในปัจจุบันประสบกับปัญหาสำาคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อ

จำากัดการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 5

	ชุมชนขาดการตระหนักถึงคุณค่าของ

ทุนทางทรัพยากรทั้งทางนิเวศและวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน

ชุมชน ขาดการพัฒนาเรื่องเล่าที่มีเอกลักษณ์หรือแสดง

ถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ทำาให้ไม่สามารถดึงดูด

ความสนใจจากนักท่องเที่ยว ชุมชนขาดความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการรักษาเอกลักษณ์หรือ

อัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งขาดการทำากิจกรรมทางการ

ตลาดอย่างต่อเนื่อง

	ปัญหาความ เสื่ อ ม โทรมของแหล่ ง

ท่องเที่ยวทั้งในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม/วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ในชุมชน การแข่งขันเชิงราคาภายใน

ประเทศ ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวขาดแรงจูงใจ

ในการพัฒนาหรือรักษาคุณภาพของสินค้า/บริการ  

นักท่องเที่ยวบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าบริการขาดความแตกต่างใน

เชิงคุณภาพหรือคุณลักษณะ ภาพลักษณ์ของประเทศ

เสื่อมเสีย นอกจากนี้  ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเช่น 

เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย ได้ตื่นตัวในการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ทำาให้มีการแข่งขันสูงขึ้น 

	แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดเล็ก

มีความรู้ไม่เพียงพอด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

แม้ว่าจะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ขาดการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการตลาด

จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

	การบูรณาการการดำาเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐมีน้อย ทำาให้การพัฒนาสาธารณูปโภค

ขาดการวางแผนที่ดี ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวใน

ชุมชน รวมทั้ง ขาดงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างจริงจัง

ดั งนั้ น  หากประเทศไทยไม่สามารถฟื้นฟู

และรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

5 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม และ โครงการ
 เตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11..,2553
6 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.Thailand’s Creative Economy เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจ
 สร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. วันที่ 26 มีนาคม 2553
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ต่อเนื่อง ดังนี้ 1) การสอดแทรกวัฒนธรรมและความคิด 

สร้างสรรค์เข้าสู่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  

2) การวางแผนเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงสถานที่ 

ท่องเที่ยว สินค้าและบริการของท้องถิ่นหรือการประยุกต์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงความเป็นอยู่

ของประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน 3) การส่งเสริม

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/องค์ความรู้ชุมชนใน

พื้นที่ และ 4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง

พาณิชย์และการตลาด ระบบขนส่ง รวมถึงความช่วย

เหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

บทสรุป
การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชี้ให้เห็น

ว่า การนำากระบวนการ “ความคิดสร้างสรรค์”ไปผสม

ผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเข้ากับเทคโนโลยี/

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม , แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	2550	–	2559	, (เอกสารอัดสำาเนา). 2552

  , 	 ความหมายของการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม	 (ออนไลน์ )  , เข้ าถึ ง ได้จาก ,http : //www.

creativeculturethailand.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ , รายงานศึกษาเบื้อง

ต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์. 2552

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , โครงการเตรียมการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่	11	:	ประเด็นที่	2	ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับจุลภาค.,	เอกสารอัด

สำาเนา. 2553

  ,	 โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม , เสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

(ชื่อเดิม:สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) กระทรวงวัฒนธรรม . 2553

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสถาบันคีนันแห่งเอเชีย , โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจาก

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย	.ธันวาคม 2552

องค์การความร่วมมือด้านการค้าและพัฒนา (UNCTAD) , Creative	Economy	Report	2008. 2008

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.Thailand’s	Creative	Economy เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ของ

ประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. วันที่ 26 มีนาคม 2553

นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่า/มูลค่าสินค้าและ

บริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทาง

สังคม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  

จึงเป็นความท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่จะนำาความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความงดงามของศิลปะ และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมาใช้อย่างสร้างสรรค์  

ทั้งการกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและการขับ

เคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ บน

พื้นฐานของความเป็นไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อ

ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นพลังขับ

เคลื่อนใหม่ที่สำาคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่าง

ยั่งยืน ★ ★ ★
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ความสำาคัญของเมืองสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทุกประเทศกำาลัง

ให้ความสำาคัญเพิ่มขึ้น คือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	ที่
มีการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน
กระบวนการผลิตและวัฒนธรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า 
และบริการท่ีมีลักษณะเฉพาะหลากหลาย และมีมูลค่าเพ่ิม  
สามารถตอบสนองผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับโลก หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้กำาหนด
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรูปแบบการ
พัฒนาที่หลากหลาย  การพัฒนา “เมืองสร้างสรรค์” 

เชียงใหม ่: บนหนทางแห่งการสร้างสรรค์ *

นับเป็นรูปแบบหนึ่ งที่หลายประเทศให้ความสนใจ 
เนื่องจากสามารถนำาความเป็น “อัตลักษณ์” หรือ 
“ เอกลักษณ์”  ของ เมื องที่ มี อยู่ ไ ม่ ว่ าจะ เป็นด้ าน 
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
วิถีชีวิต หรือเทคโนโลยีที่ โดดเด่นมาผสมผสานกับ 
“ความคิดสร้างสรรค์” ผ่านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ 
ดนตรี  ศิลปหัตถกรรม งานเขียนและวรรณกรรม  
การออกแบบ การบริโภค สร้างเป็นเอกลักษณ์ของเมือง อาทิ  
เกียวโต เป็น“เมืองที่เต็มไปด้วยสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” 
ของญี่ปุ่น  ซีอานเป็น“เมืองแห่งประวัติศาสตร์”ของ
จีน  ปารีส เป็น“เมืองแห่งสีสันของแฟชั่น” ของฝรั่งเศส  
แมนเชสเตอร์ เป็น“เมืองปลอดภัยที่ออกแบบได้” ของ
อังกฤษ   ลอสแองเจลิส เป็น“เมืองภาพยนตร์ระดับ

ธีระพงษ์  มาลัยทอง**

บทนำา

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับสูงทั้งด้านการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ การลงทุน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี  

เป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ และมีภาษาล้านนา หรือภาษา “คำาเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่นที่
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งเป็นจังหวดที่มีประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเป็นที่กล่าวขานกันมา 
ช้านาน ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของโลกและในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคเหนือซ่ึงเป็นท้ัง 
โอกาสและภัยคุกคาม โดยเฉพาะกฎกติกาใหม่ของโลก ก่อให้เกิดโอกาสการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวในภาคเหนือมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งที่เป็นศักยภาพของภาค โดย
อาศัยภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิด 
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 

* ขอขอบคุณผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ คุณอัจฉรา สันธนาภรณ์ และคุณชมชื่น จันทร์สมบูรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำาบทความนี้
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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โลก” และ เวนิสเป็น “ดินแดนแห่งศิลปะ”1 เมืองต่างๆ 
เหล่านี้มีรายได้จากสินค้าและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ
และมีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
ชัดเจน รวมทั้งทำาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมือง กรณีของประเทศไทย 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเมืองหนึ่งที่อาจกล่าว
ได้ว่ามีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์” 
ของภาคเหนือและระดับประเทศได้เช่นเดียวกัน

 

แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
การพัฒนา “เมืองสร้างสรรค์” จะต้องคำานึง

ถึงปัจจัยแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่ เอื้อ 
ให้เกิดการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งต้องมีการจัดเตรียม
ปัจจัยพื้นฐานที่อำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดการลงทุนและคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์นำาความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดเป็นรายได้  การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมือง  
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จะต้องมีกระบวนการปรับปรุง
องค์ประกอบของเมืองที่สำาคัญได้แก่ การสร้างเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมให้แก่เมือง การสร้างสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เปิดกว้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การรวบรวมนักคิดและ 
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นำาความคิดที่สร้างสรรค์มาผสม 
ผสานเข้ากับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
สามารถบริหารจัดการด้านธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และ
มีสินค้าหมุนเวียน การสร้างพื้นที่และสิ่งอำานวยความ
สะดวก โดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตนักคิดและธุรกิจ
สร้างสรรค์ และการบริหารจัดการเมือง มีการดำาเนินงาน
ร่วมกันของภาครัฐและเอกชน โดยผสมผสานความคิด
สร้างสรรค์และประวัติศาสตร์ให้เมืองเกิดความสมดุล 2

กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำาเนินโครงการเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในภาคและท้องถิ่นที่
ประชาชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพ
ของสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงให้เกิดเรื่องราวกับสินค้า
และบริการเป็นอัตลักษณ์ของเมือง และสามารถสร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สำาคัญ  ได้แก่  1) ศักยภาพด้าน
ทุนทางปัญญาประกอบด้วยทุนกายภาพ ทุนวัฒนธรรม 
และองค์ความรู้  2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  ภาคประชาชนที่
สามารถผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่า
เพิ่ม ภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ  3) กลุ่มสินค้า
และบริการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ ศิลปะ สื่อ และงานสร้างสรรค์

เมืองสร้างสรรค์
“เมืองสร้างสรรค์”	ตามนิยามขององค์การ

ยูเนสโก หมายถึง ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาค
รัฐในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และการนำาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสม
ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำาไปสู่การเป็นเมืองที่มี
บรรยากาศเอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันยูเนสโกได้จัดแบ่งเมือง
สร้างสรรค์ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ เมืองการออกแบบ 
เมืองอาหารการกิน เมืองภาพยนตร์ เมืองดนตรี เมือง
สื่อศิลปะ เมืองวรรณกรรม และเมืองหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้าน รวมทั้งได้มีข้อกำาหนดของเมืองที่จะได้
รับการพัฒนาให้เป็น“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” ไว้
ว่า “จะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์ ดนตรี งานศิลปหัตถกรรม  
อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ งานสื่อศิลปะ งานเขียน 
และวรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรม การบริโภค 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องเต็มไปด้วยคุณภาพและปริมาณ
บนพื้นฐานของการมีองค์ความรู้และคุณสมบัติพิเศษ 
ที่ เป็ น เอกลั กษณ์ของ เมื อ ง  มี ความ เป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์และสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสมํ่าเสมอในการนําพาให้
ผู้คนมารวมตัวกัน และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
คนกับเมือง อาทิ ไอโอวา เซินเจิ้น นาโกยา และโกเบ 
ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และ 
เมลเบิร์นในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณคดี” 
ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 27 เมือง 

1 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.creativechiangmai.com/th/activities/ 
 สืบค้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
2 Oknation, Creative City: การสร้างดุลของมหาอำานาจเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงใหม่ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/blog/ 
 สืบค้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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ตามลักษณะงาน อาทิ งานด้านการออกแบบ แฟชั่น 
สถาปัตยกรรม การโฆษณา ซอต์ฟแวร์ กลุ่มสินค้าและ
บริการอื่นๆ ที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 4) ระบบ
การบริหารจัดการและการวางแผน ประกอบด้วย การ
มีวิสัยทัศน์ การจัดระบบบริหาร การสร้างเครือข่ายและ
แผนปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายจะจัดตั้งเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวม 10 เมือง

เชียงใหม่เมืองหลักของการขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัดล้านนาและภาคเหนือ 3

ภาคเหนือมีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่เอื้อต่อ 
การพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมใน 
อนุภูมิภาคลุ่มนำา้โขงตอนบน และกลุ่มประเทศในชมพูทวีป  
เป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้4 ที่เชื่อม
โยงถึงจีนตอนใต้ โครงสร้างเศรษฐกิจมีความหลากหลาย  
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำาคัญในระดับนานาชาติ 
มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นแหล่ง 
ผลิตสินค้าเกษตรสำาหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม อาทิ สินค้า 
เกษตรอินทรีย์  เป็นแหล่งผลิตและจำาหน่ายสินค้า 
หัตถอุตสาหกรรมท่ีมีเอกลักษณ์แห่งหน่ึงของโลก การพัฒนา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาค
เหนือตอนบน จึงมีวิสัยทัศน์ของการเป็น “ประตูทองการ
ค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุก 
ถิ่นที่”  โดยกำาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญของกลุ่มจังหวัดล้านนาและของภาคเหนือ 
เนื่องจากมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน 
ได้แก่ 

1.	 การท่องเที่ยว   มีสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งด้านภาษา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน และสถานท่ีท่องเท่ียว  
รวมถึ งนโยบายของรั ฐบาลในการกำ าหนดให้ เป็น
ศูนย์กลางการบิน ทำาให้จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพใน
การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงภายใน
กลุ่มจังหวัด และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง

2.	 การค้าการลงทุน ความได้เปรียบของสถาน
ที่ตั้ง และความพร้อมด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทางบกและ
ทางอากาศที่ได้มาตรฐาน จังหวัดเชียงใหม่จึงมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง 

3.	 การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ จังหวัด
เชียงใหม่มีความพร้อมของสถาบันการศึกษา และสถาน
บริการทางการแพทย์หลายแห่ง มีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางบริการธุรกิจสุขภาพ อาทิ การบริการทางการ
แพทย์และทันตกรรม การบริการสปาและการนวดเพื่อ
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร 

3.	 การพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม  สินค้ า
หัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีรูปลักษณ์และการออกแบบที่ผสมผสาน
ศิลปะล้านนาและการใช้ประโยชน์ เป็นที่นิยมของตลาด 
อาทิ การทอผ้า การแกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน และ
การทำาร่ม 

3 สรุปจากเอกสาร “ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง เชียงราย แพร่ น่าน และ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เอกสารนำาเสนอคณะรัฐมนตรี (สัญจร) ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 
4 เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ หรือ เส้นทาง R3E หรือ R3A เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิง กับ กรุงเทพฯ 
 มีระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร โดยผ่าน  3 ประเทศ ได้แก่ จีนตอนใต้ สปป.ลาว และประเทศไทย ขณะนี้เส้นทาง R3E ก่อสร้างเสร็จแล้ว และ 
 เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2551 เป็นเส้นทางสัญจรของกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง  
 (Greater Mekong Sub-region : GMS) ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้
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รัฐบาลได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนาด้านไอทีซอฟต์แวร์ 
และกลุ่มงานดิจิทัลของภาคเหนือตอนบน จังหวัด
เชียงใหม่ได้สมัครเข้าร่วม“โครงการเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดขึ้นในปี 
2553-2554  มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและสนับสนุนเมือง
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนจุดแข็งของ
เมือง อาทิ องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านนา 
และ 2) พัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำาหรับ
การใช้ชีวิต การทำางาน การทำาธุรกิจและการลงทุน ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ การทำางานร่วมกันและนวัตกรรม 

การขับ เคลื่ อนจั งหวัด เชียงใหม่ ไปสู่ เมือง
สร้างสรรค์ได้มีการแต่งตั้ ง “คณะกรรมการพัฒนา
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วย
งานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง
กำาหนดวิสัยทัศน์ให้ “เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางที่ได้รับการ
ยอมรับสําหรับนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมต่างๆ และความสามารถด้านไอที การออกแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หลักที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายทางด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของเมือง จังหวัด และ
ประชากร จังหวัดเชียงใหม่มีความดึงดูดในการเป็นที่พัก
อาศัย การลงทุน การพักผ่อนหลังเกษียณ การท่องเที่ยว 
การศึกษา และการทํางาน” โดยกำาหนดแผนกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์การเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ร่วมมือและ
แบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแล และจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ในปี 2553-2554 คณะกรรมการฯ ได้
ดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ นครแห่งชีวิต	โอกาส
และความมั่งคั่ง	การแข่งขันออกแบบโลโก้และเว็บไซต์
เฟสบุ๊คของโครงการ “เชียงใหม่	 เมืองสร้างสรรค์” 
เป็นการประชาสัมพันธ์และสะท้อนภาพลักษณ์ของ
เชียงใหม่ ที่ยังความเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นเมืองเก่า
และน่าอยู่ การสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาไปสู่เมือง
สร้างสรรค์ โดยเชิญผู้แทนจากออสติน รัฐเท็กซัส และ
ผู้แทนจากยูเนสโกมาอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการที่เชียงใหม่

จะได้รับการรับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์โดยยูเนสโก
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำาเนินโครงการและวางแผน

ก้าวสู่การเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ท่ีสำาคัญๆ ได้แก่
1. โครงการล้านนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น

โครงการที่ดำาเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หอการค้าเชียงใหม่ 
และภาคส่วนอื่นๆ ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กลุ่มภาคเหนือตอนบนหรือกลุ่มล้านนา 
(เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง และแม่ฮ่องสอน) รวมทั้งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ

2. โครงการ 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าร่วม
คัดเลือกเป็น 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
จัดทำาโครงการนำาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมเรื่องศิลปะ หัตถกรรม การบริการ
สุขภาพ และศิลปะในการทำาอาหาร

3. การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขา
เชียงใหม่  ปัจจุบันได้จัดตั้งสาขาย่อยอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. การรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์โดยยูเนสโก  
เป็นการหารือถึงโอกาสของเชียงใหม่ที่จะเป็นหนึ่งใน
สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่รับรองโดยยูเนสโก 

5. การพัฒนานวัตกรรมและกลุ่มเครือข่าย ใน
ปี 2555 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้มี
การจัดทำาโครงการริเริ่มพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เข้าสู่กลุ่ม 
ภาคเหนือตอนบนท่ีสำาคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมนวัตกรรม  
และโครงการพัฒนาไอที ซอฟต์แวร์ และกลุ่มงานดิจิทัล 

ศักยภาพของเชียงใหม่เป็นปัจจัยนำาสู่เมือง
สร้างสรรค์

จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดหนึ่ งที่อาจ
กล่าวได้ว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็น “เมือง
สร้างสรรค์” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศ
ที่ สวยงามและมี วัฒนธรรมที่ เป็ น เอกลั กษณ์  ทั้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และโบราณสถาน รวมถึงสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการมีสภาพความน่าอยู่ของเมือง 
ที่ได้รับการยอมรับในความงดงามของประเพณีและ 

5 สรุปจากเอกสาร เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ,แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำาเนินการ, 3 มีนาคม 2554 , เอกสารเกี่ยวกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
 และเอกสารการประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttp://creativechiangmai.com/
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วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุกว่า 700 ปี  
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน และการต้อนรับแขกผู้มา
เยือนในฐานะเจ้าของบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีจิตและรอย
ยิ้มอันประทับใจ จนได้รับการลงมติจากนักท่องเที่ยวทั่ว
โลกกว่า 16,000 คนให้ได้รับรางวัล อันดับ 2 เมืองท่อง
เที่ยวที่ดีที่สุดของโลก ประจำาปี 2553 จัดโดยนิตยสาร 
Travel & Leisure6 นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นเมืองท่อง
เที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชีย7 หรือ World’s Best Award 
ประจำาปี 2553 นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีศักยภาพ
และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการ
เป็นเมืองสร้างสรรค์หลายด้าน อาทิ 

1.	 เมืองแห่งภาพยนตร์และมัลติมีเดีย	การมี
บริการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่เอื้ออำานวย
ต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของการ์ตูน/ภาพยนตร์เคลื่อนไหว มีความพร้อมด้าน
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย การ
คมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคพร้อม ต้นทุนตำ่า และ
มีนักสร้างสรรค์ ทั้งด้านเทคนิคและศิลปะสร้างสรรค์สูง
อาศัยอยู่ในพื้นที่

2.	 เมืองแห่งงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้าน	
เนื่องจากสินค้าหัตถกรรมของเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา มีรูปแบบและการออกแบบ
ที่โดดเด่นและการใช้ประโยชน์ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
สำาหรับตลาดนักท่องเที่ยวและการส่งออก

3.	 เมืองแห่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภูมิภาค	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำาแผนงานที่จะ
สร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เป็นศูนย์บริการครบวงจร
สำาหรับรองรับบริษัทเอกชน รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา มีการจัด
ตั้งสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคเหนือ 
(SIPA) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
ซอฟแวร์ในภูมิภาค และให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นนคร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT City) ใน
การดำาเนินการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ระดับสูง และ
การขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาค
เอกชน	 สถาบันการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
ที่ เป็นศักยภาพหลักของเชียงใหม่ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การบริการสุขภาพ และการยก
ระดับสินค้าหัตถกรรม 

4.	 เมืองแห่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์8 
หรือ MICE	City หมายถึง เมืองที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ  การท่องเที่ยวเพื่อเป็น 
รางวัล  การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ไมซ์ 
เป็นส่วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความ 
แตกต่างจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปใน 3 ด้าน 
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเดินทางจะเป็นการเดินทาง
ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุม
บริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงาน
ประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือ
นิทรรศการนานาชาติ คุณภาพของนักท่องเที่ยว จะเป็น

หลักเกณฑ์การเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก	

	เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี ในการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ 
 ของเมือง/จังหวัด
	สภาพแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมโดยร่วมขับเคลื่อนด้วยความสร้างสรรค์
	การเข้าร่วมที่แข็งแกร่งของกลุ่มอาชีพและชุมชน
	สนับสนุนความชื่นชอบของประชาชน ผ่านพื้นที่และเวทีที่เหมาะสม ขยายออกไปสู่ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน
	มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานและกิจกรรมในด้านความสร้างสรรค์
	การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งการสอน ความร่วมมือ และการวิจัยในด้านความสร้างสรรค์
	ให้ความสำาคัญกับวัสดุท้องถิ่นและสภาวะของเมือง/ธรรมชาติ
 (การนำาเสนอ “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์: นครแห่งชีวิต โอกาส และความมั่งคั่ง” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
 http://www.creativechiangmai.com/downloads/5th_committee_meeting_th.pdf)

6 เชียงใหม่ ‘’คว้ารางวัลเมืองน่าอยู่ ที่สุดของโลก’’ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://news.giggog.com/327655 
7 oknation Creative Cit : การสร้างดุลของมหาอำานาจเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงใหม่ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttp://www.oknation.net/blog/
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นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า และภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ 
เป็นต้น2 จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมด้านโรงแรมที่มี
ห้องพักมากกว่า 32,000 ห้อง และห้องประชุมที่สามารถ
รองรับการประชุมได้ถึง 500-2,500 คน

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทั้งด้าน
วิชาการและงบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งใน
ประเทศ อาทิ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และต่าง
ประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการเป็นเมือง
พำานักพักพิงของผู้เกษียณอายุ ประเทศจีนสนับสนุนเส้น
ทางและอุโมงค์ลัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และเนปิดอว์
ของพม่า และสหรัฐอเมริกาสนับสนุนในเรื่องโลจิสติกส์10 

ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้เอื้ออำานวยต่อการเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ด้วยการผสมผสานทุนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้และนวัตกรรม นำาไปสู่
การพัฒนาเป็น “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์” ผลักดัน
เชียงใหม่สู่การเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ได้ในอนาคต

ทิศทางการก้าวสู่	 “เมืองสร้างสรรค์”	 ของ
เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสูงที่ เอื้ออำานวย
ต่อการพัฒนาให้ เป็นเมืองสร้างสรรค์ในหลายด้าน  
มีการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่ง
ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย เมืองแห่งงานฝีมือและศิลปะ
พื้นบ้าน เมืองแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค และ
เมืองแห่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ ที่หลากหลายรูป
แบบมาอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสะท้อน
ภาพลักษณ์ของเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
การเป็นเมืองเก่าและความน่าอยู่ จากการมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัด
เชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ แต่การพยายามผลัก
ดันการเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่หลากหลายรูปแบบมากเกิน
ไป ทำาให้พลังการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็น

เมืองสร้างสรรค์ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ทิศทาง และแนวทาง
การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
ควรคำานึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

1. การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” ของจังหวัด
เชียงใหม่ ควรอยู่บนพื้นฐานศักยภาพที่เป็นจุดแข็งที่
เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นการมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน มรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม การมีจิตใจการให้บริการ 
ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น รวมทั้ง การมีภูมิทัศน์ที่
เอื้ออำานวยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อม
โยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง (GMS) และ
เอเชียใต้ (BIMSTEC) นอกจากนี้ เชียงใหม่ยังมีศักยภาพ
ในการออกแบบที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ อาทิ สินค้าหัตถกรรม งาน
ฝีมือ การบริการสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองตามความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในต่างประเทศได้สูง

2. การจัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพกำาลังคนเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ สำาหรับ
คนในภาค และการดึงดูดคนจากภาคอื่นๆ เป็นความร่วม
มือระหว่าง สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ
ในการจัดทำาแผนผลิตกำาลังแรงงานทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ให้สอดรับตามความต้องการของภาคการผลิต 
ซึ่งเชียงใหม่มีความพร้อมของสถานศึกษาที่มีอยู่ 1,146 
แห่ง เป็นระดับอุดมศึกษาถึง 8 แห่ง 

3. การพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการดึงดูดการลงทุนหรือการประกอบการ ท้ังด้าน กฎ  
ระเบียบ การจัดเก็บภาษีระดับท้องถ่ิน การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ตลอดจน 
การดึงดูดผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีการ
จัดกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง

บทสรุป
การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาเมือง

ให้มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
สิ่งอำานวยความสะดวกที่เอื้อต่อกระบวนการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 

8 เพิ่งอ้าง
9 วิกิพีเดีย “ไมซ์” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้น 21 มีนาคม 2554
10 oknation Creative City : การสร้างดุลของมหาอำานาจเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงใหม่ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/
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การประกอบธุรกิจของเมืองผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก  
รวมทั้ ง  เป็นแหล่ งรวมนักคิดและผู้ ประกอบการ
สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศที่มาอยู่อาศัยร่วมกันได้
อย่างกลมกลืนกับประชาชนในท้องถิ่น จะเห็นว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
ด้วยความพร้อมของเมืองที่มีรากฐานทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีที่งดงาม มีสภาพความเป็นเมืองน่าอยู่ มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ความได้เปรียบด้าน 
ที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
กลุ่มนำ้ าโขงตอนบน และกลุ่มประเทศในชมพูทวีป  
รวมทั้ง การมีสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์บนพื้นฐาน

ของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจน การพัฒนาให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็น
เมืองสร้างสรรค์อาจต้องเลือกแนวทางให้ชัดเจนในการ
เป็นเมืองสร้างสรรค์ รวมทั้ง การสอดประสานร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมือง
สร้างสรรค์ จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการ
ท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้าง
รายได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจทั้ง
ในระดับเมืองและระดับประเทศ 

เอกสารอ้างอิง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์,คู่มือประกอบ	 “โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์”,30 
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ใน ต่างประเทศมีการดำ า เ นินงานส่ง เส ริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่มากท้ังท่ีได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชนท่ีเข้มแข็งสามารถดำาเนินงาน
ได้ด้วยตัวเอง อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และอิตาลี ในบทความน้ี 
ได้นำาเสนอบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก 
2 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร และ ประเทศอิตาลีมา
เปรียบเทียบกับประเทศไทย เน่ืองจาก ท้ังสองประเทศมี
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และจารีต
ประเพณีอันยาวนาน ท่ีคล้ายคลึงกับประเทศไทยหลาย
ประการ อาทิ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ขนาดของประเทศ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและรากเหง้าของอารยธรรม 
เมืองโบราณและสถาปัตยกรรม รวมท้ังชีวิตความเป็นอยู่
ของคนท้ังในเขตเมืองและชนบทท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

การศึกษาเปรียบเทียบ
1.	 ระดับนโยบาย	
 ท้ังสามประเทศให้ความสำาคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ถอดบทเรียนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
                            จากต่างประเทศ

แต่สหราชอาณาจักรได้เร่ิมต้นพัฒนา
ก่อน จึงมีการปรับปรุงการดำาเนิน
งานเป็นระยะถึงปัจจุบัน การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราช
อาณาจักรก้าวหน้าไปมากและมีผล
เป็นรูปธรรม 

ในกรณีของประเทศอิตาลี  
ถึงแม้จะเร่ิมดำาเนินงานช้ากว่าแต่มี 
ทุนทางวัฒนธรรมอยู่มากมายท้ังด้านงานศิลป์ อาทิ ทัศนศิลป์  
วรรณศิลป์ ส่ือ มรดกทางวัฒนธรรม และงานจากความคิด
สร้างสรรค์อ่ืนๆ เป็นผู้นำาทางความคิดสร้างสรรค์ในบางเร่ือง 
อาทิ แฟช่ันและการออกแบบ อุตสาหกรรมอาหาร และ
การอนุรักษ์สถานท่ีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวมีส่วนแบ่งในการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีถึงร้อยละ 9.31 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 25511

สำาหรับประเทศไทย ภาครัฐให้ความสำาคัญ
และประกาศนโยบายนำาทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ โดยการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย สร้างมาตรฐานทาง
ธุรกิจ พัฒนาการตลาด และบุคลากร นอกจากน้ี ได้บรรจุ
เร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 
ปี 2554 โดยนำาแนวความคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์
งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม การส่ังสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ 

ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี *

บทนำา

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ตามนัยของการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นการเปรียบเทียบเพื่อนำาประเด็นที่เป็นจุดเด่นของประเทศต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มา

เป็นแนวความคิดในการใช้ประโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

 คอลัมน์ พิเศษ
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2.	 ขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
 การจำาแนกประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของท้ังสามประเทศมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันท้ังทางด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปวัตถุ งานออกแบบ ภาพยนตร์ ดนตรี 
วิทยุและโทรทัศน์ แต่ประเทศอิตาลีและประเทศไทยจะมี
จุดแข็งในเร่ือง อุตสาหกรรมอาหาร เป็นข้อได้เปรียบเชิงการ
พัฒนาในอันท่ีจะขยายโอกาสการค้าและการลงทุน และ 
ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบ ในเร่ือง 
แพทย์แผนไทย ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในระดับสากล สามารถส่งเสริม
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง อาทิ การผลิตสมุนไพรไทย การ
นวดแผนไทย หากมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมให้สามารถ
ต่อยอดภูมิปัญญาไทยดังกล่าว แพทย์แผนไทยจะเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสามารถนำารายได้เข้าประเทศได้สูง 

3.	 กลไกการทำางาน
 สหราชอาณาจักรมีกลไกการทำางานที่ชัดเจน

และเป็นองค์รวม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม	การสื่อสาร
และกีฬา	ที่ดูแลนโยบายวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนา
ธุรกิจและกฎ	ระเบียบ รับผิดชอบการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ 
และกระทรวงนวัตกรรมและการฝึกทักษะ รับผิดชอบ
การพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพต่างๆ2 หน่วยงาน
เหล่านี้ทำางานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงาน
ที่ไม่หวังผลกำาไรในระดับประเทศ อาทิ BBC Granada 
และ Royal Shakespeare Company และระดับ 
ท้องถิ่น อาทิ Birmingham Repertory Theatre 

ขณะที่ประเทศอิตาลีมีกระทรวงมรดกและ
วัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาประเทศ
ให้มุ่ งสู่ เศรษฐกิจเชิ งสร้างสรรค์  และองค์กรส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญ	 ในฐานะเป็นผู้ประสานงานหลัก
ระหว่างภาคีพัฒนา และริเริ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์จากทุน
วัฒนธรรม ปรับปรุงสินค้าวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพ
ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ดึงดูดความสนใจและ
เชื่อมต่อกับเมืองที่อยู่ล้อมรอบ ขยายโอกาสการพัฒนา
และการกระจายรายได้ เพิ่มสัดส่วนชนชั้นกลางและกลุ่ม
คนสร้างสรรค์ และขยายโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นยังมีบทบาท
ในการจัดเก็บ	 รวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูลระดับ
ประเทศ ให้เป็นข้อมูลเสริมสำาหรับแลกเปลี่ยนระหว่างนัก
ธุรกิจ นักลงทุน และแรงงานสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย หน่วย
งานของรัฐมีการดำาเนินงานภายใต้โครงสร้างอำานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบใน
การกำาหนดนโยบาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ รับผิดชอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
และมีองค์กรที่ดูแล ด้านการเงิน การวิจัยและพัฒนา 
และการพัฒนาวิชาชีพ เช่น สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันทางการเงิน
หรือธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

4.	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศท้ังสาม

ได้รับความสำาคัญสูง รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กำาหนด
นโยบาย Creative Britain New talents for the New 
Economy โดยมุ่งพัฒนาต้ังแต่ระดับโรงเรียน วางรากฐาน 
การศึกษาด้านการคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านการ 
เล่นต้ังแต่ในระดับก่อนวัยเรียน รวมท้ังส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอก
เหนือไปจากโรงเรียนเฉพาะทาง รวมท้ังกระตุ้นให้องค์กร
ต่างๆ มีส่วนร่วม อาทิ แผนงานการออกแบบของคนรุ่น
ใหม่ของ Sorrell Foundation ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน
ทำางานร่วมกับนักศึกษาด้านการออกแบบในมหาวิทยาลัย 
หรือ First Light Movies ท่ีส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
เยาวชนผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตลอดจนจัดให้มีการวิจัยด้าน 
หลักสูตรการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตแรงงานท่ีมี 

1 Santagata (2008), อ้างแล้ว, หน้า 56
2 กระทรวงที่อ้างถึงได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสารและกีฬา (Department for Culture Media and Sport) กระทรวงพัฒนาธุรกิจและ
 กฎ ระเบียบ (Department for Business Enterprise and Regulatory Reform) และกระทรวงนวัตกรรมและการฝึกทักษะ (Department for  
 Innovation, Universities and Skills ) เป็นกระทรวงในสมัยของรัฐบาล นายกอร์ดอน บราวน์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  
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ความรู้ ทักษะอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ปัจจุบัน

สำาหรับประเทศอิตาลี ภาครัฐมีแนวทางส่งเสริม
การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความรู้และฝึก
ทักษะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีบทบาทร่วมดำาเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะระหว่าง
นักเรียนและศิลปินที่มีชื่อเสียง ส่วนประเทศไทย การ
พัฒนาคนด้านนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและในกลุ่มเล็กๆ 
ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการพัฒนาให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

5.	 การเข้าถึงแหล่งงาน
 รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดช่องทางการ

เข้าถึงแหล่งงานให้แก่คนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ 
แผนงานสร้างเส้นทางผู้มีพรสวรรค์ที่เปิดโอกาสให้คน
รุ่นใหม่ได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดตั้งโครงการ 
Social Skills Councils ดูแลการพัฒนาทักษะแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะให้เยาวชน 
เข้าฝึกงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถึง 5,000 คนต่อปี  
ภายในปี 2556 เป็นการพัฒนาฝีมือและความคิดเชิง
สร้างสรรค์

ประเทศอิตาลีมีทุนทางวัฒนธรรมสูงและมีการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการคน 
รุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูท่องเท่ียว นอกจากน้ี  
องค์กรระดับภาค จังหวัด และท้องถิ่น มีการทำางาน
ประสานกันเป็นองค์รวม

ประเทศไทยยังต้องพัฒนาการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการเตรียมคนรองรับ
ความต้องการของตลาดเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต 

6. การสนับสนุนจากภาครัฐ	
 รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุน

อย่างชัดเจนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
จัดตั้งหลายกองทุน อาทิ กองทุนที่ให้การสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนสนับสนุน
ผู้ประกอบการในกรุ งลอนดอน กองทุนร่วมทุนที่
เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ทุนการ
ศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนด้านภาษีและเงินทุน
เฉพาะ เช่น โครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อความรู้   
เ ป็ น ต้ น  น อ ก จ า ก นี้  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย 

อุตสาหกรรมเกมส์ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบ
ดูแลพื้นที่ในเขตดังกล่าว รวมทั้ง เครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัลในเมืองบริสตอล 

ประเด็นที่รัฐบาลอิตาลีให้การสนับสนุน ได้แก่ 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร การ
สื่อสาร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา3  ทำาให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ วีดิโอเกมส์ ซอฟต์แวร์ การ
พิมพ์ ทีวีและวิทยุ สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
แก่มหาวิทยาลัยบอคโคนี เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนที่ 
เหมาะสมกับประเทศ ตลอดจนได้กำาหนดแนวทางการทำางาน 
แบบบูรณาการครบวงจร ตั้งแต่การกำาหนดคลัสเตอร์  
สร้างเครือข่ายและห่วงโซ่มูลค่าในรูปแบบการผลิตที่ 
ใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี องค์กรระดับท้องถ่ินในหลายเมือง 
ร่วมมือกันสนับสนุนทั้งในรูปกองทุนและเงินอุดหนุนการ
วิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
ท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของแต่ละเมือง 

ยกตัวอย่าง คลัสเตอร์กลุ่มวัฒนธรรมทางวัตถุ 
ในอุตสาหกรรมการออกแบบมุ่งสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปวัตถุและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องดนตรี ของเล่นเด็ก ศิลปะจาก
แก้ว เซรามิค เครื่องประดับ และเครื่องใช้ภายในบ้าน 
ขณะที่ อุตสาหกรรมแฟชั่น ผลิตนักออกแบบเสื้อผ้า
และนำาความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม
บันเทิง เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และ
เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ปี 2547 ถึง 14,641.4 ล้านยูโร เป็นลำาดับที่ 3 รองจาก
อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมการออกแบบและ
งานฝีมือ4 สำาหรับมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ 
อนุสาวรีย์ โบสถ์ เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาด้านการท่องเที่ยว 
สามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องได้ง่าย

ขณะที่ประเทศไทยคงต้องหาแนวทางในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น จากการที่มีทั้งโอกาสและข้อได้เปรียบในการพัฒนา 
หลายประการทั้งทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สติ
ปัญญา ความรู้ ความสามารถของบุคลากร รวมทั้งข้อได้
เปรียบทางภูมิประเทศ นอกจากนี้ ต้องสร้างเครือข่ายการ
ทำางานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจรทั้งในแง่
ของคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ หรือพื้นที่ และการสร้างห่วงโซ่
อุปทาน 
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บทสรุป
จากการศึกษาเปรียบเทียบทั้งสามประเทศพบ

ว่า รัฐบาลของสหราชอาณาจักรเห็นความสำาคัญและผลัก
ดันการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง ตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่นจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
สามารถกระจายโอกาสการพัฒนาประเทศได้อย่างทั่วถึง 
ทั้งที่มีทุนทางวัฒนธรรมไม่มากเหมือนหลายประเทศ 

ขณะที่ประเทศอิตาลี แม้จะเริ่มขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ช้ากว่า แต่การเป็นเมืองวัฒนธรรม
ที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ (1) การเป็นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม (2) มีเอกลักษณ์
เฉพาะในแต่ละเมือง (3) มีสถาปัตยกรรมและงานศิลป์
ที่ทรงคุณค่า (4) คนในชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิด (5) มี 
การถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่ งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ ง  
(6) แรงงานท้องถิ่นมีความชำานาญเฉพาะด้าน (7) วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา และ (8) ช่าง
ฝีมือในชุมชนมีทักษะและปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ทำาให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์ผลผลิต
ของแต่ละเมืองให้มีเอกลักษณ์ ดึงดูดนักธุรกิจให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ และสามารถกระตุ้นให้
คนในท้องถิ่นร่วมมือกันพัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ อยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างความเก่าแก่และคุณค่าทาง
วัฒนธรรมกับความทันสมัยในปัจจุบัน องค์กรในท้องถิ่น
มีบทบาทสำาคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
ให้สามารถดูแลตนเองในเรื่องทุนทางวัฒนธรรมและการ
พัฒนาต่างๆ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ฝึกอาชีพ การแบ่งเขต
ที่อยู่ อาศัยและเขตอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอย 
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของ
คนในชุมชนที่อาจมาจากหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม5

สำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
ถึงแม้ว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ไทยมีข้อได้เปรียบหลาย
ประการ อาทิ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและรักษาไว้  มีภูมิ
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังดำารงอยู่และ
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และบางสถานที่ยังได้รับ
การอนุรักษ์ในฐานะมรดกโลก มีช่างฝีมือที่ทำางานประณีต 
ละเอียดอ่อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
และหลากหลายทั้งป่าไม้ ภูเขา ทะเล ได้ริเริ่มดำาเนินการมา 
ระยะหน่ึง เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมออกแบบ  
วิสาหกิจสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อส่งออก เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยคงต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เสริมสร้างการทำางานแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นกลไกขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ6

  ปรับปรุงการถ่ายทอด
ความรู้ การศึกษา วิจัยและพัฒนา การประดิษฐ์คิดค้นหรือ
นวัตกรรม รวมทั้งปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่คุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีล้าสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว7 หากการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยเป็นไปตามที่ได้กำาหนดไว้ ประเทศไทย
จะสามารถสร้างผลผลิตที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย เข้ากับ 
องค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด 
สร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะ 
โดดเด่นเฉพาะตัว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตให้เป็น
ที่รู้จัก ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

4  Santagata (2008), อ้างแล้ว, หน้า 35
5  Tinagli, I และ Florida, R. (2006), Italy in the Creative Age. หน้า 12-13
6  สศช. และ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ,รายงานการศึกษาเบื้องต้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy. หน้า 54-58.
7  สศช. และ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ,รายงานการศึกษาเบื้องต้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy. หน้า 42 
8 Santagata (2008), White Paper on creativity: Towards an Italian model of development เข้าถึงได้จาก http://ec.europa. eu/cul-

ture/our-policy-development/doc/it_white_paper_creativity2009.pd., เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2553.

เปรียบเทียบเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายประเทศ
ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาลี ไทย

1. ระดับนโยบาย รัฐบาลกำาหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า ภายในปี 2556 มุ่ง
ให้เศรษฐกิจระดับท้องถ่ินท่ัวประเทศพัฒนาเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมท้ังจะพัฒนาให้ประเทศเป็น
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โลก 

 กระทรวงมรดกและวัฒนธรรม ประเทศอิตาลีได้มอบ
หมายให้มหาวิทยาลัยบอคโคน่ี เมืองมิลานเป็นผู้ศึกษา
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้เป็นองค์
รวม และหาแนวทางขับเคล่ือนการบูรณาการ จาก
การศึกษาพบว่า นโยบายพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
จะเป็นยุทธวิธีหลักในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 8  

ภาครัฐให้ความสำาคัญและประกาศนโยบาย
นำาทุนทางวัฒนธรรม 2 มาขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และจัดทำาแนวทางขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศบนพ้ืนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรม 
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9 ทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคมในทางใดทางหนึ่ง อาทิ ทำาให้สังคมอยู่กันอย่างสมานฉันท์ ช่วยจัดระเบียบสังคม 
ในทางเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสังคมและปัจเจก แต่ทุนวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรัง เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี อาทิ การทอผ้าที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย เมื่อมีโรงงานและเครื่องจักรเข้ามา ทำาให้ทอผ้าได้รวดเร็วและราคาถูกกว่า หรือเมื่อการ
แพทย์แผนใหม่เข้ามาแทนที่การแพทย์แผนโบราณ ความต้องการของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  (ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ คณะฯ. “การสำารวจ
สถานะองค์ความรู้และแนวทางพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ภายใต้โครงการศึกษาของคณะทำางาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เข้าถึงได้จาก http://www.nesac.go.th/document/show11.
php? เข้าถึงเมื่อ 12 พ.ย. 2553)

10 กระทรวงที่อ้างถึงได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสารและกีฬา (Department for Culture Media and Sport) กระทรวงพัฒนาธุรกิจและกฎ 
ระเบียบ (Department for Business Enterprise and Regulatory Reform) และกระทรวงนวัตกรรมและการฝึกทักษะ (Department for Innova-
tion, Universities and Skills ) เป็นกระทรวงในสมัยของรัฐบาล นายกอร์ดอน บราวน์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาลี ไทย

2.ขอบเขต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(จำาแนกประเภท)

ประกอบด้วย 13 กลุ่ม
1. โฆษณา
2. สถาปัตยกรรม
3. ศิลปะและวัตถุโบราณ
4. หัตถกรรม
5. งานออกแบบ
6. แฟช่ัน
7. ภาพยนตร์และวีดีโอ
8. ดนตรี
9. ศิลปะการแสดง
10. คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกม
11 ซอฟต์แวร์
12. โทรทัศน์และวิทยุ
13. ส่ิงพิมพ์

แบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ แฟช่ัน อุตสาหกรรมการ
ออกแบบและงานฝีมือ อุตสาหกรรมอาหารและไวน์
2) อุตสาหกรรมด้านบันเทิง ข้อมูลข่าวสารและการ
ส่ือสาร ได้แก่ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การพิมพ์ 
โฆษณา ภาพยนตร์ ทีวีและวิทยุ 
3) ประวัติศาสตร์และมรดกทางสุนทรียภาพ เช่น มรดก
ทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและการแสดง 
และศิลปะร่วมสมัย 

ประกอบด้วย 15 กลุ่ม
1. งานออกแบบ
2. แฟช่ัน
3. ธุรกิจโฆษณา
4. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
5. การกระจายเสียง
6. ธุรกิจการพิมพ์
7. สถาปัตยกรรม
8. ศิลปะการแสดง
9. ทัศนศิลป์
10. งานฝีมือและหัตถกรรม
11. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
12. การแพทย์แผนไทย
13. อาหารไทย
14. ดนตรี
15. ซอฟต์แวร์

3.กลไกการทำางาน สหราชอาณาจักรมีกลไกการทำางานท่ีชัดเจน
และเป็นองค์รวม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม 
การส่ือสารและกีฬา ท่ีดูแลนโยบายวัฒนธรรม 
กระทรวงพัฒนาธุรกิจและกฎ ระเบียบ ดูแลเร่ือง
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎ ระเบียบต่างๆ 
รวมท้ังการพัฒนาธุรกิจ และกระทรวงนวัตกรรม
และการฝึกทักษะ ดูแล เร่ืองการพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพต่างๆ 3 ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีทำางานร่วม
กับหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีไม่หวัง 
ผลกำาไรอ่ืนๆ ท้ังในระดับประเทศ และในระดับ 
ท้องถ่ิน 

1) กระทรวงมรดกและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลหลักใน
การพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2) องค์กรส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทสำาคัญในการเป็นผู้
ประสานงานหลัก ระหว่างภาคีพัฒนา รวมท้ังริเร่ิม
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ และจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
การพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรม 
นอกจากน้ี ยังมีบทบาทในการจัดเก็บรวบรวมและ
พัฒนาระบบข้อมูลระดับประเทศ 

หน่วยงานของรัฐดำาเนินงานในลักษณะต่าง
คนต่างทำาตามโครงสร้างอำานาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานได้แก่
ด้านนโยบาย ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ด้านการเงิน เช่น สถาบันทางการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย์
ด้านการวิจัยและพัฒนา เช่นสำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น
ด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น สำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้เป็นต้น

4.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

รัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย Creative Britain New  
talents for the New Economy ท่ีวางรากฐาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ต้ังแต่การพัฒนาระดับบุคคล 
โดยเน้นท่ีการส่งเสริมต้ังแต่ในระดับโรงเรียน จนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย การฝึกทักษะอาชีพและ ปูพ้ืนฐาน 
การศึกษาในเร่ืองการคิดเชิงสร้างสรรค์และการ 
เรียนรู้ผ่านการเล่นต้ังแต่ในระดับก่อนวัยเรียน รวมท้ัง
เสริมทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา 

มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ให้ความรู้และฝึกทักษะในระดับโรงเรียน รวมท้ังกระตุ้น
ให้องค์กรท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
แนวทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามา
ร่วมดำาเนินโครงการสร้างงาน

หน่วยงานของรัฐ ยังไม่มีการดำาเนินการแบบ
องค์รวมในเร่ืองการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. การเข้าถึงแหล่งงาน รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดช่องทางการเข้าถึง
แหล่งงานให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยผ่านโครงการต่างๆ 
เช่น Talent Pathways Scheme ท่ีเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และฝึกทักษะกับ
หน่วยงานจริง รวมท้ังจัดต้ังโครงการ Social Skills 
Councils ให้ดูแลการพัฒนาทักษะแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมและได้ต้ังเป้าหมายภายในปี 2556 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้า
ฝึกงานถึง 5,000 คนต่อปี 

มีการทำางานประสานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

การดำาเนินงานยังเป็นลักษณะแยกส่วนตาม
อำานาจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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ประเด็น สหราชอาณาจักร อิตาลี ไทย

6. การสนับสนุน 1. มีก�รจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนก�รวิจัยและ
พัฒน�  รัฐบาลให้การสนับสนุนใน 5 ระดับ ได้แก่ 
(1) ระดับรัฐบาลและภูมิภาค ผ่านกองทุนท่ีให้การ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) 
การลงทุนสาธารณะ เช่น Creative Capital Fund 
กองทุนเพ่ือการสนับสนุนผู้ประกอบการในกรุง
ลอนดอน (3) การลงทุนภาคเอกชน ผ่านกองทุนร่วม
ทุนท่ีเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (4) 
สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนทางด้านภาษี
และเงินทุนในโครงการความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา และโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งต่อความรู้ 
2. สนับสนุนก�รสร้�งเครือข่�ย อาทิ การสร้าง
เครือข่าย One North East และ Watershed Media 
Centre

มีแนวทางการส่งเสริมในประเด็นท่ีต้องยกระดับให้
ทันสมัยคือ ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูล
ข่าวสาร การส่ือสาร และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา11  ท่ีทำาให้อุตสาหกรรมในด้านภาพยนตร์ วีดิโอ
เกมส์ ซอฟต์แวร์ การพิมพ์ ทีวีและวิทยุ มีประสิทธิภาพ 
สามารถแข่งขันในตลาดนานาชาติได้
จากการกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงวัฒนธรรม รัฐบาลอิตาลีจึงได้กำาหนดแนวทาง
ทำางานแบบบูรณาการครบวงจร ต้ังแต่การกำาหนด
คลัสเตอร์ สร้างเครือข่าย และห่วงโซ่มูลค่าในรูปแบบ
การผลิตท่ีใกล้เคียงกัน

ปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนอุดหนุนเฉพาะ
การสร้างภาพยนตร์ไทย

11 Santagata (2008), อ้างแล้ว, หน้า27
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บทนำา
ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความสำาคัญด้าน

วัฒนธรรมมาต้ังแต่หลังสงครามเกาหลี เพ่ือสร้าง
ความเป็นนำ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในชาติและ 
ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหย่ือวัฒนธรรมของ 
ต่างชาติ โดยประกาศนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือ 
นำาพาวัฒนธรรมเกาหลีใต้สู่สายตาประชาคมโลก 
และในปัจจุบันกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 10 ของกระแสวัฒนธรรม
โลก โดยเฉพาะกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ใน
ประเทศไทยท่ีมาเป็นอันดับหน่ึง เพราะส่ือต่าง ๆ ได้
ให้ความสำาคัญในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ทุกประเภท 
อาทิ ละคร ภาพยนตร์ การแต่งกาย อาหารการกิน 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงดารา นักร้องเกาหลีใต้ท่ีเรียก
ความนิยมชมชอบจากวัยรุ่นในประเทศต่าง ๆได้เป็น
อย่างสูง จนได้รับการจัดลำาดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวติดอันดับท่ี 31 ของโลกใน
ปี 2552 และมีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางมา
ประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะคน
ไทยไปเท่ียวเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 8.4 ต่อปี

นโยบายด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้	
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พัฒนานโยบายด้านวัฒนธรรม

มาอย่างต่อเน่ือง โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินใน
ด้านวัฒนธรรมได้ถูกปรับปรุงมาต้ังแต่ปี 2491 กระทรวง

การตลาดเชิงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านทาง

ดนตรี ภาพยนตร์และการท่องเที่ยว
ภาณี  ชนาธิปกรณ์  * 

สารสนเทศรับผิดชอบงานด้านน้ี  ต่อมาในปี 2541 ได้
เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ทำา
หน้าท่ีผลักดันนโยบายและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม
และการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้จัดทำาแผน 5 ปี เพ่ือ
พัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรม 
โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ 
ดำาเนินงานด้านวัฒนธรรมของภาคประชาชนอย่าง 
เต็มท่ี อาทิ ผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม ส่งเสริม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม พัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติท่ีจะไปสู่การรวมชาติ และสร้างความแข็งแกร่งให้
กับการทูตเชิงวัฒนธรรม

ความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใ ต้ทำ าใ ห้
วัฒนธรรมหลายประเภท อาทิ ภาพยนตร์ วัฒนธรรม
การแต่งกาย และอาหารการกิน ได้รับการยอมรับในต่าง
ประเทศ เป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภควัฒนธรรม
ภายนอกผ่านกลยุทธ์การส่ือสาร ปัจจัยสำาคัญท่ีนำาไป
สู่ความสำาเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรมข้ามชาติของ
เกาหลีใต้ เป็นความต้ังใจในการกำาหนดนโยบายและการ
พัฒนากลไกของรัฐบาลในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดำารง
อยู่และได้รับการฟ้ืนฟู จนสามารถเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
ท่ีมีต้นทุนตำ่า ดึงดูดการท่องเท่ียวและการส่งออกท่ีสร้าง
รายได้ให้ประเทศ 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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กลยุทธ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการ

พัฒนาวัฒนธรรมเกาหลีใต้ให้เป็นสินค้าชนิดหน่ึงท่ีสร้าง
รายได้ให้กับประเทศ จึงจัดต้ังองค์การวัฒนธรรมและ
สารัตถะเกาหลีใต้	 เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเน้ือหา
สาระความเป็นเกาหลีใต้  แนวคิดในการจัดต้ังองค์การ
วัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
2541 หลังยุคฟองสบู่แตกในเอเชีย เห็นความสำาคัญของ
การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของ
เกาหลีใต้ให้เผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ  มากข้ึน โดยนำาจุด
แข็งของวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์

องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ 
องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ (Korea 

Culture and Content Agency – KOCCA) เกิดข้ึนอย่าง
เป็นทางการในปี พ.ศ.2544 ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว ทำาให้พลังแห่งส่ือ
ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้แผ่ขยายไปในประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวเอเชีย ภารกิจหลักขององค์การวัฒนธรรมและสารัตถะ
เกาหลีใต้มุ่งสนับสนุนให้นำาเน้ือหาสาระความเป็นชาติสอด
แทรกลงไปในส่ือบันเทิงต่าง ๆ ท้ังภาพยนตร์ เกมส์ ศิลปะ 
ดนตรี และแอนนิเมช่ัน โดยพัฒนาเป็นธุรกิจท่ีสามารถ
สร้างรายได้สูง โดยเฉพาะสร้างและพัฒนาคน เทคโนโลยี  
การส่งออก และผลักดันนโยบายต่าง ๆ  นอกจากน้ี  
ยังทำาหน้าท่ีพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใน 
การแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนาเกมส์เกาหลีใต้ท่ีส่งเสริมธุรกิจเกมส์ โรงผลิตการ์ตูน
เกาหลีใต้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตการ์ตูน 

การพัฒนาความเป็นชาติเกาหลีใต้
การพัฒนาความเป็นชาติเกาหลีใต้มุ่งส่งออก

สินค้าสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมสู่ตลาดภายนอก และ
ส่งเสริมให้คนในชาติได้บริโภคสินค้าเหล่าน้ี ทดแทน
การนำาเข้าวัฒนธรรมต่างชาติ เน้นการจรรโลงสังคม 
โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เน่ืองจาก ใน
อดีตชาวเกาหลีใต้บางส่วนไม่นิยมดูภาพยนตร์หรือ 
ละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ เพราะมีเน้ือเร่ืองซำ้า ๆ น่าเบ่ือ  
แต่การพัฒนาความเป็นชาติเกาหลีใต้ทำาให้คนเกาหลีใต้ 
ดูภาพยนตร์เกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 50 เปรียบเทียบ
กับประเทศกำาลังพัฒนาโดยท่ัวไปท่ีประชาชนดูภาพยนตร์ 

ท่ีผลิตในประเทศเพียงร้อยละ 10 - 20 เท่าน้ัน
ขณะท่ีภาพยนตร์และละครของประเทศพัฒนาแล้ว  

เน้นการลงทุนทางเทคนิค ความลึกลับซับซ้อนของ 
เน้ือเร่ืองท่ีชวนให้ตีความ และความต่ืนเต้นเร้าใจ แต่
ภาพยนตร์เกาหลีใต้สมัยใหม่เน้นเร่ืองราวของชีวิต การต่อสู้ 
เพ่ือความถูกต้องและจริยธรรม สะท้อนความสัมพันธ์ 
อันดีท่ีเหมาะสมระหว่างผู้คนซ่ึงเป็นแนวคิดตะวันออกท่ีได้
รับอิทธิพลมาจากหลักปรัชญาของขงจ๊ือ  รวมท้ังเกิดความ
รู้สึกร่วมเชิงสร้างสรรค์ การรักชาติและการรวมชาติ 

อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศเกาหลีใต้ประสบ

ความสำาเร็จในอุตสาหกรรมบันเทิง นำาไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง จากการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ของรัฐบาล อุตสาหกรรมบันเทิงเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในสินค้า
ทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ท่ีเกิดข้ึนอย่างต้ังใจและมี
กระบวนการวางแผนเป็นอย่างดีของรัฐบาลและภาคเอกชน 

การนำาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และทิวทัศน์ทาง
ธรรมชาติมาผสมผสานอยู่ในสินค้าประเภทความบันเทิง ก่อ
ให้เกิดความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการมาสัมผัสและ
เห็นของจริง จึงทำาให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของเกาหลีใต้
ขยายตัวจาก "จุดขาย" ใหม่ อาทิ สถานท่ีในฉากละคร ส่งผล
ให้เกิดธุรกิจทัวร์ตามรอยละครดังเป็นทัวร์รูปแบบใหม่ เรียก
กันว่า "Drama Tour" เท่ียวไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีก่อให้
เกิดความทรงจำาเก่ียวกับความรักของ "พระเอก-นางเอก" 
ในละคร ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์การท่องเท่ียวท่ีขายเร่ืองราว และ
จินตนาการทำาให้ "โลกแห่งมายา" เป็น "โลกเสมือนจริง"

ประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำาเร็จในการทำาให้
เกิดพลังของ "สินค้าวัฒนธรรม" มุ่งส่งออกสินค้าวัฒนธรรม 
ทำาให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ในปี 2547 เป็นสินค้าท่ีทำารายได้
ให้กับเกาหลีใต้ได้ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าธุรกิจท้ังหมดของ
เกาหลีใต้ หรือคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 300,000 ล้านบาท 
ซ่ึงยังไม่นับธุรกิจต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลพลอยได้จากความ
สำาเร็จของละครและภาพยนตร์

การตลาดเชิงท่องเท่ียว
การจัดการด้านการท่องเท่ียวของเกาหลีใต้ให้

ความสำาคัญต่อการวางแผนระยะปานกลาง 3-5 ปี โดย
กำาหนดให้ปี 2010-2012 เป็นปีการท่องเท่ียวเกาหลีใต้ มี
แนวความคิดท่ีแตกต่างกันในแต่ละปี ดังน้ี

● ปี 2010 มุ่งเร่ืองบ้านเมืองและวัฒนธรรม และ
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มีโครงการเมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลกปี 2010 
เป็นโครงการหลัก

● ปี 2011 มุ่งเร่ืองธรรมชาติและมนุษย์ โดย
จัดการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกปี 2011 ท่ีแทกู

● ปี 2012 มุ่งเรื่องธรรมชาติแนวชายฝั่งทะเล 
โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลและชายฝั่ง (Yeosu International Exposition)   
ณ เมือง Yeosu

นอกจากการวางแผนระยะปานกลาง เกาหลีใต้
ได้ให้ความสำาคัญในการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานท่ี
ท่องเท่ียวต้ังแต่การดูแลให้ความสะดวกปลอดภัยแก่นักท่อง
เท่ียว การบริการรองรับการเดินทาง เช่น ลานจอดรถบัส
ขนาดใหญ่ท่ีรับนักท่องเท่ียวหรือเรือขนาดใหญ่  ส่ิงก่อสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีใต้ และการรักษาความ
สะอาด

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
World Economic Forum ซึ่งเป็นหนึ่งใน

สถาบันจัดลำาดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่าง ๆ ได้จัดลำาดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
เดินทางและท่องเที่ยวปี 2552 จำานวน 133 ประเทศ 
ปรากฏว่าประเทศเกาหลีใต้ได้รับการจัดลำาดับเป็นลำาดับท่ี 

ตารางแสดงจำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้

ปี

จำานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดิน
ทางมาประเทศเกาหลีใต้	(คน) อัตราเพิ่ม	(ร้อยละ)

คนไทย ทุกชาติ คนไทย ทุกชาติ
2541 49,970 4,275,551 -19.9 9.4
2542 63,677 4,659,577 27.4 9.0
2543 87,883 5,321,600 38.0 14.2
2544 73,127 5,146,012 -16.8 -3.3
2545 73,972 5,346,117 1.2 3.9
2546 78,243 4,752,762 5.8 -11.1
2547 102,588 5,818,138 31.1 22.4
2548 112,724 6,022,752 9.9 3.5
2549 128,555 6,155,047 14.0 2.2
2550 146,792 6,448,240 14.2 4.8
2551 160,687 6,890,841 9.5 6.9
2552 190,972 7,817,533 18.8 13.4

2553 (ม.ค.-ก.ย.) 175,072 6,509,471 40.2 12.7
ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แห่งประเทศเกาหลีใต้

31 มีปัจจัยสำาคัญ ๆ  ได้แก่ ความปลอดภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการขนส่งทางบก ทรัพยากรมนุษย์ท้ังด้านการศึกษา  
ฝึกอบรมและคุณภาพแรงงาน และทรัพยากรด้านวัฒนธรรม  
ขณะท่ีประเทศไทยได้รับการจัดลำาดับเป็นลำาดับท่ี 39 เม่ือ
พิจารณาเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 25 ประเทศ ปรากฏ
ว่าประเทศไทยได้รับการจัดลำาดับเป็นลำาดับท่ี 7 รองจาก
ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ใต้ และมาเลเซีย ตามลำาดับ ปัจจัยท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
ความเป็นมิตรกับนักท่องเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางอากาศ 
การท่องเท่ียว และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
ในอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเท่ียว 

ข้อมูลนักท่องเท่ียวต่างประเทศของเกาหลีใต้
จำานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเดินทางมา

เท่ียวประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างปี 2541-2553 (มกราคม-
กันยายน) ปรากฏว่ามีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทาง 
มาประเทศเกาหลีใต้เฉล่ีย 5.72 ล้านคนต่อปี เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 6.3 ต่อปี เป็นคนไทย 105,000 คนต่อปี เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 11.1 ต่อปี โดยเฉพาะต้ังแต่ปี 2550-2552 คนไทย
ไปเท่ียวเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 8.4 ต่อปี
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การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ดำาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยการสร้าง 
คุณค่าทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  
รวมท้ัง ค่านิยมของคนไทยให้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ การดำาเนินงาน 
ท่ีสำาคัญ ได้แก่

1.	 ก า ร ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ค น ไ ท ย ภู มิ ใ จ ใ น
ความเป็นไทย  เน่ืองจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย ท้ังการแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร และประเพณีงานบุญต่าง  ๆ  
ซ่ึงเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ดังน้ัน หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการศึกษารายละเอียดความเป็นมาของ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกมิติอย่างละเอียด 
เพ่ือนำามาพัฒนารูปแบบการนำาเสนอใหม่ให้เป็นท่ีประทับใจ
ของนักท่องเท่ียวต่างประเทศและนักท่องเท่ียวชาวไทย 

2. การนำาวัฒนธรรมท่ีสะท้อนในรูปแบบ	
“ความเป็นไทย”	โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการ โดยการนำา
ความรู้และวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของไทย อาทิ ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย หรือวัฒนธรรมความมีนำา้ใจ หรือความเอ้ือ
อาทรในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย มาประยุกต์ใช้ในการให้
บริการนักท่องเท่ียวต่างประเทศ

3.	 การสนับสนุนศิลปะการแสดงของไทย
สู่สากล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารให้ผู้บริโภคต่างชาติได้เข้าใจในวัฒนธรรมไทย อาทิ 
การแสดงโขน หนังใหญ่ เป็นต้น ควรมีบทพากย์เป็นภาษา
สากล หรือแปลเน้ือเร่ืองย่อสำาหรับผู้ชมเป็นหลายภาษา เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาเท่ียวใน
ประเทศไทย

บทสรุป
ประชาชนชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มีความเป็น

ชาตินิยมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นแรง
ผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
กระแสเกาหลีใต้ได้นำาไปสู่ความนิยมเกาหลีใต้ ทั้งใน 
ตัวคน สินค้าประเภทต่าง ๆ แฟชั่นการแต่งกาย อาหาร  
ภาษา รวมทั้งความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นค่า
นิยมของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ทั่วโลกและต้องยอมรับ
กระแสเกาหลีใต้ทั้งหลายที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างรอบด้าน และได้รับ
การทุ่มเทสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจัง 
ทำาให้ธุรกิจการส่งออกสื่อเนื้อหาด้านวัฒนธรรมสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ 

เอกสารอ้างอิง

รายงานการศึกษาดู งานประเทศเกาหลี ใต้ ใต้  กรณีศึกษา	 : 	 อุตสาหกรรมบันเทิ งและการท่อง เที่ ยว ,	

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม, ตุลาคม 2553

เศรษฐพันธ์  กระจ่างวงษ์ กรมองค์การระหว่างประเทศ เกาหลีใต้ฟีเวอร์	:	การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านส่ือ

พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล. ซีรีส์เกาหลีใต้ว่าด้วยการส่งออกทางวัฒนธรรม,กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

นพดล สาลีโภชน์ และ พุทธกาล รัชธร.รายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ผลกระทบ

ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้	ผ่านทางกระแสเกาหลีใต้ในประเทศไทย, 3 กรกฎาคม 

2553

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก , กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้	วันพุธที่ 1 และศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552 (ออนไลน์) เข้าถึงได้

จาก  www.psevikul.com/index.php?lay=show&ac...Id

อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ นักศึกษา ปรอ. รุ่นที่ 20. กระแสทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้กับบทเรียนของไทย	,	2553
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    บทนำา
กระแสโลกาภิวัตน์และระบบการค้าเสรี 

ขอ งประ เทศที่ พัฒนาแล้ ว และประ เทศที่  
กำาลังพัฒนาต่างให้ความสำาคัญต่อการสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่นำาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ สร้างความได้เปรียบทางการค้า โดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เสริม
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีการสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
ในสาขาที่มีศักยภาพสูง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากขึ้น 

ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา1

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงการสร้างสรรค์ทาง
ปัญญาของมนุษย์และถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินเนื่องจาก
เป็นผลทางปัญญาที่ทุ่มเท และไม่สามารถประเมินค่าใน
ทางเศรษฐกิจได้ แสดงออกในรูปแบบที่อาจเป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ อาทิ ความคิด แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฎี 
และอาจรวมถึงความรู้ การค้นพบ หรือการสร้างสรรค์ 
และอาจปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ อาทิ การประดิษฐ์ 
สินค้า หรือสื่อรูปแบบอื่น จะเห็นได้ว่าทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำานาญ
ของมนุษย์ โดยไม่คำานึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธี
การสร้างสรรค์ 

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา	
ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) ที่
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ได้จำาแนก
ทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น  1) ลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยว
เนื่อง  2) สิทธิบัตร  3) เครื่องหมายการค้า  4) สิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์  5) การออกแบบอุตสาหกรรม  6) การ
ออกแบบผังภูมิ (ภูมิสภาพ) ของวงจรรวม  และ 7) การ
คุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย ทรัพย์สินทางปัญญาที่
สำาคัญและพบมากที่สุด ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์	
ลิขสิทธิ์  หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะ

กระทำาการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม เป็น
ผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียน
งานของผู้อื่น ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมาย
ให้ความคุ้มครอง ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2521  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538  
มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครอง ป้องกันผลประโยชน์ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและศีลธรรม  ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผล
งานสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดและสติปัญญาของ
ตน  นอกจากนี้ มุ่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผล
งาน เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนย่อม
เกิดกำาลังใจที่จะคิดค้นสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานมาก
ขึ้น งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองมี 9 ประเภท 
ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งาน
ดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งาน
ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอื่นๆ ใน
ด้านวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ งานเหล่านี้ถือ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นับตั้งปี 
2535-2552  มีการจดลิขสิทธิ์รวม 207,689 ราย  เป็น
งานดนตรีกรรมมากที่สุดร้อยละ 64.7  รองลงมาเป็นงาน
ศิลปกรรมร้อยละ 17.9 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์ เกิดขึ้นทันทีนับแต่ผู้ริ เริ่มได้

สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านพิธีการ
ใดๆ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญา : 
แรงกระตุ้นสำาคัญให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่

วัชรี   พุ่มทอง*

 ข้อมูล ชวนรู้

  
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าถึงได้จาก http://www.ipthailand.go.th/ 
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ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ อาทิ การทำาซำ้า ดัดแปลง 
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การให้เช่า ตลอดจนอนุญาต
ให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการเช่าซื้อ  โดยทั่วไปอายุการคุ้มครอง
สิทธิจะมีผลเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน และจะ 
คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ต่อเนื่องต่อไปอีก 50 ปี 
นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต 

สิทธิบัตร	
สิทธิบัตรหมายถึงหนังสือสำาคัญที่รัฐออกให้

เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์2หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำาหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ 
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิต 
หรือจำาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
การจดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการละเมิดหรือนำา
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต สิทธิบัตร
การประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่ขอรับสิทธิ ในช่วง 30 ปี 
ที่ผ่านมา(2522-2552) มีสิทธิบัตรจดทะเบียนทั้งสิ้น 
27,580 ราย เป็นสิทธิบัตรของคนไทย 7,926 ราย และ
ต่างชาติ 19,654 ราย 

อนุสิทธิบัตร เป็นหนังสือสำาคัญที่รัฐออกให้เพื่อ
คุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ 
แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยี
ไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และ
มีประโยชน์ใช้สอยสูงขึ้น อนุสิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครอง  
6 ปีนับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร	
สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เป็น

ความตกลงระหว่างประเทศสำาหรับการขอรับความ
คุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่ เป็นสมาชิก เพื่อ
อำานวยความสะดวกและลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร 
สามารถยื่นคำาขอที่สำานักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของ
ตน สำานักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำาขอไปดำาเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบ ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิก
ลำาดับที่ 142

เครื่องหมายการค้า
 เครื่องหมายการค้าหมายถึง เครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เป็น
เครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ  
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่  2) พ.ศ.2543 
เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าเปรียบเสมือนเครื่อง
มือทางการตลาดให้ผู้บริโภคจดจำาได้ หากใช้เพียงอย่าง
เดียวแต่มิได้จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ  ผู้อื่นอาจนำา
เครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้อง
คำานึงถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะ
เครื่องหมายการค้าอาจมีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจถ้าเป็นที่
รู้จักกันทั่วประเทศ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว
จะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำาหนดสามารถที่จะ 

เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันนำ้าชัยพัฒนา” ได้รับการพิจารณาและ

ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2536 นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ 9 ของโลกที่ได้

รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร

ถวายแด่พระมหากษัตริย์ จึงนับได้ว่าสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศใน

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็น “สิทธิบัตรในพระ

ปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก” (มูลนิธิชัย

พัฒนา เข้าถึงได้จาก http://www.chaipat.or.th/chaipat/index)

  
2 การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษา 

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม อาทิ กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค ส่วนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม อาทิ การออกแบบแก้วนำ้าให้มี
รูปร่างเหมือนรองเท้า
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ต่ออายุได้คราวละ 10 ปี เครื่องหมายการค้าที่สำาคัญมี  
4 ประเภท ได้แก่ 

	 เครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายที่
ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น อาทิ บรีส  มาม่า กระทิงแดง 

	 เครื่องหมายบริการ เป็นเครื่องหมายที่ใช้
เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ แสดงว่าบริการที่ใช้
เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ
ของบุคคลอื่น อาทิ รูปดอกจำาปีของการบินไทย ธนาคาร 
โรงแรม  

	 เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายที่
เจ้าของรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ
บริการของบุคคลอื่น เป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ อาทิ เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำา ฮาลาล 

	 เคร่ืองหมายร่วม เป็นเคร่ืองหมายการค้า
หรือบริการท่ีใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือ

สมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐ
หรือเอกชน อาทิ ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 

สรุป

 ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญานับว่า เป็นสิ่ ง
ที่สำาคัญอย่างยิ่ง และควรค่าต่อการที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า การประดิษฐ์
คิดค้นกรรมวิธีต่างๆ จุดกำาเนิดของการได้มาจากความ
คิด ปัญญาของมนุษย์ ผนวกกับระยะเวลาที่ทุ่มเทให้กับ
การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ทรงคุณค่าเป็นที่ภูมิใจของผู้ประดิษฐ์ ดังนั้น ผลงาน 
ดังกล่าวจึงควรค่าแก่การคุ้มครอง จากเหตุที่กล่าวมานี้จึง 
ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครอง เป็น
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 
ให้การคุ้มครองในหลักการและรูปแบบที่แตกต่างกัน การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเดิมเป็นเพียงการสนับสนุน
การสร้างสรรค์ทางปัญญา และตระหนักถึงความเป็น
ธรรมตามธรรมชาติของบุคคล  ต่อมาได้ขยายรองรับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อให้หลุดรอด
จากการกระทำาที่กำาหนดโดยประเทศคู่ค้า ในที่สุด การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกขึ้นไปสู่นานาประเทศ  
การคุ้มครองจึงไม่ใช่เพียงเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์
ทางปัญญาและปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลอีกต่อไป  
แต่ทำาให้เศรษฐกิจของชาติมีการพัฒนาในแนวทางที่มี
ความยั่งยืนมากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.ipthailand.go.th/ip-

thailand/index.php?lang=th
ทางด่วนข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://pcoc.moc.go.th/pcocsys/web_pcoc_ex-

press/home/view_right.aspx
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพย์สินทางปัญญา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

http://www.store.tkc.go.th/multimedia/tun/6.software/software.html
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจราชภัฎนครสวรรค์,ทรัพย์สินทางปัญญา (ออนไลน์) เข้าถึงได้จากwww.nsru.ac.th/nsrubi/

article/showarticle.asp?id 
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ความเป็นมา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมโลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นแรงผลักดันให้ประเทศ
ต่างๆ พยายามที่จะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มุ่ง
สร้างความได้เปรียบโดยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวทางหนึ่งที่ประเทศ
พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ให้ความสำาคัญและนำามาใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เชื่อม
โยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็น
สินค้าส่งออกที่นำารายได้เข้าประเทศ 

สำาหรับประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตให้
สมดุลและยั่งยืน และได้ทำาการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยเป็นข้อมูลพื้นฐานสามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

การดำาเนินการศึกษา	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ภายใต้สำานักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ ได้ร่วมกัน
ดำาเนินการศึกษาเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แบ่งเป็น 3 
ระยะ ประกอบด้วย 1) การกำาหนดกรอบความคิด 2) การ
วิเคราะห์เชิงลึก และ 3) การกำาหนดยุทธศาสตร์และการ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ 

สำาหรับการศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะที่หนึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำาคัญต่อการ
วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ความสำาคัญของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทย การพัฒนาและขับเคลื่อน

โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1

สุชาติ ชะนะภัย*

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ โดย
ทบทวนกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และนำามาใช้ในการจัดทำาข้อเสนอการจัดขอบเขตและ
ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย นำาไปสู่การวัด
มูลค่าและปริมาณทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษานโยบาย
และสถานะของปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาที่เอื้อต่อการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์เชิงเปรียบ
เทียบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยกับต่าง
ประเทศ กรณีศึกษา 3 ประเทศได้แก่ สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย และฮ่องกง เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาที่ประสบผลสำาเร็จในต่างประเทศ แล้วนำามาปรับ
ใช้อย่างเหมาะสมในกรณีของไทย

การดำาเนินงานในระยะต่อไป
รายงานการศึกษานี้จะนำาไปใช้เป็นข้อมูลเบื้อง

ต้นสำาหรับการดำาเนินการศึกษาในเชิงลึกในระยะที่ 2 
และ 3 มีเป้าประสงค์เพื่อจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ใช้เป็นกรอบการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างบูรณาการ 
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะทำาการ
ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูล
สำาหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศตัวอย่าง 
การกำาหนดตำาแหน่งและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยและแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
รายงานการศึกษาเบื้องต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (The	
Creative	Economy) พฤษภาคม 2552

*  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช.
1 เรียบเรียงจากรายงานการศึกษาเบื้องต้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy” จัดทำาโดย สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์และงานออกแบบ ภายใต้สำานักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้

 ข้อมูล ชวนรู้
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รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
วิมลมาส   ประยงค์ทรัพย์ *

การดำาเนินงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์แห่งชาติ

1.	 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แห่งชาติ หรือ กศส. จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2553 ประกอบด้วย  
กรรมการ 31 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรองประธาน รัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้อง 13 กระทรวง รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
และท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมทรัพย์สินทาง 
ปัญญาและผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำานาจหน้าท่ี ดังน้ี  
(1) เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการเพ่ือผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อคณะรัฐมนตรี (3) จัดทำากรอบ
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการ
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมท้ังการพิจารณา
กล่ันกรองโครงการ (4) จัดทำาแผนกลยุทธ์และประชาสัมพันธ์
นโยบาย (5) ประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์ฯ (6) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสำานักงาน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (กบศส.) คณะอนุกรรมการ 
และคณะท่ีปรึกษา เพ่ือดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี  
ได้กำาหนดให้มีสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (สศส.)  
เป็นหน่วยงานภายในสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
สำานักนายกรัฐมนตรี 

กศส. ได้มีการประชุมไปแล้ว 3 คร้ัง ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554 มีผลการประชุมสรุป ดังน้ี 

	 1.1	 การประชุม	กศส.	คร้ังท่ี	1/2553 เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ 
สศช. ดำาเนินการ ดังน้ี 

  (1) จัดทำากรอบนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ท่ีครอบคลุมกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา รวมท้ังโครงการสำาคัญ ให้ดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน  
6 เดือน 

  (2) จัดทำากรอบแนวทางหลักเกณฑ์
ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการ ขับเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ พร้อมท้ังกำาหนดแนวทาง
และกระบวนการติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ 

  (3) หารือกับภาคเอกชนในการหา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำานักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ 

 ข้อมูล ชวนรู้

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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  (4) หารือกับประธานกรรมการ กศส.  
ในการปรับปรุงร่างระเบียบกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก่อนส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง 
อนุบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจพิจารณาและดำาเนินการ 
ต่อไป 

สศช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของ กศส. 
ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2553 
ดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาและมติ
ของคณะกรรมการฯ เม่ือวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2553 

1.2	 การประชุม	 กศส.	 คร้ังท่ี	 2/2553 เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2553 ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี

 (1) เ ห็นชอบองค์ประกอบของคณะ 
กรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้จัดต้ัง 
กองทุนฯ จำานวน 300 ล้านบาท ภายใต้ความรับผิดชอบของ  
สศช. และให้เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกรรมการบริหาร
กองทุนฯ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรองประธานฯ  
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ มีรองเลขาธิการ 
สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำานวยการ
สำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเป็นกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (2) เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามข้อเสนอของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีองค์ประกอบ 36 คน ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)  
เป็นประธานอนุกรรมการฯ  ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสัญญา สถิรบุตร) เป็น 
รองประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 32 คน 
มีผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าสำานักงาน สศส. 
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามทิศทางท่ี 
คณะกรรมการ กศส. กำาหนด

 (3) เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ท่ีให้อำานาจนายกรัฐมนตรี
แต่งต้ังผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ

จากผู้ท่ีเป็นข้าราชการ โดยขยายขอบเขตให้กว้างข้ึนและ
เปล่ียนจาก “ข้าราชการ” เป็น “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ให้
ครอบคลุมถึงข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติ
งานอ่ืนในกระทรวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(4) มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาทำาหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ อีกตำาแหน่งหน่ึงจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ อย่าง
เป็นทางการ ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ท่ีได้แก้ไขแล้ว  

1.3	 การประชุม	กศส.	คร้ังท่ี	1/2554 เม่ือวันพุธ
ท่ี 2 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี

 (1) รับทราบความคืบหน้าการจัดต้ัง
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้ลงนาม
ในระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (2) รับทราบผลการศึกษาโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง สศช. และ UNDP เร่ือง Thailand’s  
National Strategy on Creative Economy โดยมี 
ข้อเสนอแนะว่า ควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละช่วงวัย ต้ังแต่ช่วง 
วัยเรียนจนถึงช่วงวัยประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบข้อมูล โดยมอบหมาย สศส. รับข้อเสนอท่ีได้
จากรายงานการศึกษาไปประกอบการจัดทำาแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป 
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 (3) เห็นชอบกรอบการกำาหนดนโยบาย 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ตามท่ี สศช. ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการนำาเสนอ ประกอบด้วย การกำาหนดคำานิยาม 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ และกรอบการกำาหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศและการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในลักษณะท่ีเป็นกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจ ท้ังน้ี ควรเพ่ิมเติมการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และการคัดเลือกอุตสาหกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมสนับสนุน ควรเป็นอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทย
มีศักยภาพสูง นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีมติ ให้คงคำานิยาม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  
และให้ใช้คำานิยามใหม่ท่ีมีความชัดเจนบรรจุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน 
และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ  
ต่อไป รวมท้ัง ให้ สศช. ดำาเนินการหารือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำาหนดกรอบนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศและการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 (4) มอบหมายให้ สศช. ศึกษาวิเคราะห์
หารูปแบบและแนวทางการจัดต้ังสำานักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ ในรูปแบบองค์การมหาชน ตามท่ี
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำาเสนอ เพ่ือหารูปแบบ
และแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดองค์กรเพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบ มี
การบูรณาการ และไม่ซำา้ซ้อนกับหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิม เสนอ 
กศส. พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

 (5) มอบหมายให้ สศช. กระทรวงการคลัง 
และ สศส. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและระบบการให้ 
เงินกู้ยืมในการสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจสร้างสรรค์ เพ่ือหา 
รูปแบบการปรับปรุงระบบการสนับสนุนทางการเงินท่ี 
เหมาะสมเสนอ กศส. ต่อไป 

2.	 คณะกรรมการบริหารสำานักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ (กบศส.) นายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานกรรมการ กศส. ได้มีคำาส่ังท่ี 1/2553 แต่งต้ังคณะ
กรรมการบริหารสำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 
เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย กรรมการ
จำานวน 8 คน มีนายสัญญา สถิรบุตร เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานกรรมการฯ รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 
ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการฯ และผู้อำานวยการ 
สำานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ กบศส. มีอำานาจหน้าท่ี (1) ควบคุมดูแลการ
ดำาเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำาหนดเก่ียวกับการดำาเนินงาน
ของ สศส. (2) รายงานผลการดำาเนินงานของ สศส. ต่อ 
กศส. อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง (3) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำางานเพ่ือดำาเนินการตามท่ี กบศส. มอบหมาย

สศช.	 บรรจุแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	11

สศช. จัดทำาร่างทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 
ที่ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และการพัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ใน
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้าง
ปัจจัยแวดล้อม โดยส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เชิงลึกกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพของ
ประเทศ ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
ทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ 
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการใหม่ๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
สร้างงาน สร้างรายได้  และความภาคภูมิ ใจให้กับ 
คนไทย 

ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2554 สศช. 
จะนำาร่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เข้าสู่
กระบวนการระดมความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาท้ังใน
ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการประชุมประจำา
ปี 2554 ของ สศช. ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ สศช.  
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง 
พระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในวันท่ี 
1 ตุลาคม 2554 ต่อไป 


