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 “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most 
adaptable to change.”
                                               Sir Charles Darwin

	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าในช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	กระบวนการผลิตที่ช่วยทำาให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวส่วนใหญ่มาจากการผลิต
สินค้าจำานวนมาก	(Mass	Production	หรือ	Manufacturing)	ที่อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศประกอบกับความได้เปรียบด้านต้นทุน
ค่าแรง	สังเกตได้จากมูลค่าสินค้าท่ีประเทศไทยส่งออก	10	อันดับแรกเม่ือปี	2536	เทียบกับปี	2552	น้ัน	แทบจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	
กล่าวคือ	 ยังคงเป็นสินค้าที่เข้าข่ายการผลิตจำานวนมากที่อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศและแรงงานในประเทศเป็นหลัก	 เช่น	 เครื่อง
คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	รถยนต์	แผงวงจรไฟฟ้า	และเครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น1 
	 อย่างไรก็ดีภายใต้สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว	 ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มี
เสถยีรภาพ	ประกอบกบัประเทศอย่างสาธารณรฐัประชาชนจนีและอนิเดยี	รวมทัง้ประเทศเกดิใหม่อืน่ๆ	สามารถผลติสนิค้าประเภทเดยีวกบั		
ทีป่ระเทศไทยผลติได้	ซึง่สนิค้าเหล่านี	้นอกจากมรีาคาทีต่ำา่กว่าแล้ว	ยงัมคีณุภาพทีด่กีว่า	ส่งผลให้กระบวนการในการสร้างรายได้จากการ
ผลิตจำานวนมาก	 และแข่งขันบนค่าแรงที่ทำาให้ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในช่วง	20	 ปีที่ผ่านมาคงไม่สามารถดำาเนินต่อเนื่องไปใน
อนาคตได้อีกนาน	เราต้องยอมรับความจริงว่า	เราไม่สามารถแข่งขันกับประเทศจีนและอินเดียรวมทั้งประเทศเกิดใหม่อื่นๆ	ได้อีกต่อไป
หากยังคงผลิตในปริมาณมาก	แต่ขาดความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรง2 
	 ดังนั้น	ภาครัฐและเอกชนคงต้องช่วยกันหาคำาตอบว่า	เราต้องการให้เศรษฐกิจไทยเดินไปในทิศทางใด	ระหว่างการทำาหน้าที่เป็น
คนงานผลิตสินค้าให้กับอุตสาหกรรมของประเทศเหล่านั้นแล้วกินส่วนต่างค่าแรงเหมือนที่เคยทำามาในอดีต	 หรือเราต้องการอยู่ร่วมกับ
ประเทศอื่นบนพื้นฐานการแข่งขันที่อาศัยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	(Comparative	Advantage)	 เชื่อว่าเราคงไม่ต้องการเห็นลูก
หลานของเราทำาหน้าที่รับจ้างเป็นคนงานผลิตสินค้าให้กับประเทศอื่นแล้วกินส่วนต่างค่าแรง	ดังนั้น	ทั้งภาครัฐและเอกชนคงต้องหันกลับ
มาพจิารณากนัอยา่งจรงิจงัวา่	จะตอ้งปรบัปรงุโครงสรา้งเศรษฐกจิและกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารอยา่งไร	เพือ่ทีจ่ะทำาใหป้ระเทศไทย
อยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ	ในโลกบนพื้นฐานความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและสามารถแข่งขันได้
	 หากลองพิจารณากระบวนการผลิตสินค้าที่ผลิตจากประเทศในกลุ่มยุโรป	 เช่น	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 เยอรมนีและอิตาลี	 เป็นต้น	 ที่
ทำาให้ประเทศเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ	ในโลกได้	จะพบว่า	เป็นการผลิตสินค้าที่อาศัยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่อิง
กับประวัติศาสตร์	ประเพณี	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	วัฒนธรรม	ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์	และแรงงานที่มีทักษะและความชำานาญ
สูง	ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ประเทศเหล่านี้ผลิต	ได้แก่	การท่องเที่ยว	ทัศนียภาพ	บรรยากาศ	ประเพณี	
วัฒนธรรม	 เฟอร์นิเจอร์	 งานศิลปะ	 เสื้อผ้า	 ไวน์	นาฬิกา	และรถยนต์	 	 เป็นต้น	กระบวนการผลิตดังกล่าวนอกจากทำาให้สินค้าเหล่านี้
สามารถขายได้ทั่วโลกในราคาที่สูงแล้ว	 ยังสามารถครองตลาดได้เป็นระยะเวลานาน	 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหา	 แต่สินค้าเหล่านี้ยัง

ที่มา ที่ไป และทำาไมต้องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ดร.ฐิติเทพ  สิทธิยศ

เศรษฐกรชำ�น�ญก�ร สำ�นักง�นบริห�รหนี้ส�ธ�รณะ กระทรวงก�รคลัง 

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัด	ข้อผิดพลาดใด	ๆ	เป็นของผู้เขียนเอง	
1	กระทรวงพาณิชย์	(2552)
2	ฐิติเทพ	สิทธิยศ	(2549)
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สามารถขายไดด้แีละมอีตัราการขยายตวัทีเ่พิม่ขึน้	แมว้า่ผูป้ระกอบ
การที่ผลิตสินค้าเหล่านี้	จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ	ในโลก	แต่ก็ไม่มากเท่ากับผู้ประกอบการ
ที่พึ่งพาการผลิตจำานวนมากที่อาศัยส่วนต่างค่าจ้างแรงงานที่มี
ราคาถูก
	 แนวคดิการผลติสนิคา้โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบ
เทียบทางสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์นี้
จริงๆ	 แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่	 ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศยุโรปได้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิมาโดยตลอด	สงัเกตไดจ้ากสนิคา้และบรกิารของกลุม่
สหภาพยโุรปทีผ่ลติบนพืน้ฐานความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็สนิคา้สง่ออก
ที่สำาคัญ	โดยในระหว่างปี	2543-48	มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ	8.7	และมีมูลค่าการส่งออกรวมในปี	2548	ถึง	424,400	ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	3.4	 ของมูลค่าการค้าโลก	
นอกจากนี้	 รายได้จากอุตสาหกรรมที่อยู่บนพื้นฐานความคิด
สร้างสรรค์ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีมูลค่าถึง	654,000	 ล้านยูโรในปี	
2546	 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	12.3	ซึ่งมากกว่าอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป	 และมีการจ้างงาน
มากกว่า	5.6	ล้านคน3 
	 การให้ความสำาคัญกับการผลิตบนพื้นฐานความคิด
สร้างสรรค์นี้ไม่จำากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น	 หลาย
ประเทศในทวีปเอเชียต่างก็ให้ความสำาคัญกับแนวคิดดังกล่าวเช่น
กัน	ยกตัวอย่างเช่น	จีน	ฮ่องกง	และสิงคโปร์	เป็นต้น	โดยจีนเริ่ม
ให้ความสำาคัญกับการผลิตสินค้าและบริการบนพื้นฐานความคิด
สรา้งสรรคภ์ายใตล้กัษณะความเปน็สงัคมนยิมแบบจนี	สว่นฮอ่งกง
ได้เข้าไปครอบครองและบริหารสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ของประเทศอืน่มาเปน็ระยะเวลานานแลว้	สงัเกตไดจ้ากการทีช่าว
ฮ่องกงเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพ	Hasselblad	
ซึ่งถูกจัดว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดในโลกยี่ห้อหนึ่งของประเทศสวีเดน	
หรอืการเขา้ไปซือ้กจิการไฮด	์ปารค์	โฮเตล็	ในประเทศองักฤษ	รวม
ทั้งโรงแรมโอเรียนเต็ลในประเทศไทย	 เป็นต้น	 สำาหรับประเทศ
สิงคโปร์นั้น	 เนื่องจากข้อจำากัดด้านพื้นที่และจำานวนประชากร	
ทำาใหไ้มส่ามารถสรา้งอตุสาหกรรมทีอ่ยูบ่นฐานความคดิสรา้งสรรค์
ใหเ้กดิขึน้ในประเทศของตนได	้จงึตอ้งบรหิารจดัการอตุสาหกรรม
บรกิารบนพืน้ฐานความคดิสรา้งสรรคข์องประเทศอืน่	เชน่	โรงแรม	
ธนาคาร	 และคอนโดมิเนียมที่อยู่ในประเทศไทย	 เป็นต้น	 หาก

พิจารณาสินค้าและบริการที่ได้กล่าวข้างต้นให้ลึกซึ้ง	 จะพบว่า	
มูลค่าของสินค้าและบริการเหล่านั้น	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะทาง
กายภาพทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่เทา่นัน้	แตส่ิง่ทีส่ำาคญัยิง่กวา่	คอื	
มลูคา่ทีซ่อ่นเรน้อยูภ่ายใน	(Mystic	Value)	ทีท่ำาใหส้นิคา้และบรกิาร
เหล่านั้นมีคุณภาพและขายได้ราคา	 ส่งผลให้ประเทศที่พึ่งพาการ
ผลิตจำานวนมากอย่างจีน	 ฮ่องกง	 และสิงคโปร	์ ตระหนักและให้
ความสำาคัญกับกระบวนการผลิตสนิค้าและบริการที่อยูบ่นพื้นฐาน
ความคิดสร้างสรรค์4

	 สำาหรับประเทศไทยแล้ว	 เราคงต้องยอมรับความจริงว่า	
กระบวนการสร้างรายได้จากการผลิตจำานวนมาก	 (Mass	
Production)	ทีท่ำาใหป้ระเทศของเราประสบความสำาเรจ็มาในอดตี
คงดำาเนินต่อไปได้อีกไม่นาน	ในขณะที่ประเทศอื่น	ๆ	ทั้งในส่วน
ของรัฐบาล	 หน่วยงานท้องถิ่น	 รวมทั้งภาคเอกชนต่างมุ่งมั่นที่จะ
สร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นในสังคมของพวกเขา	เพราะฉะนั้น	ตัวเราเอง	ไม่ว่าใคร
จะเปน็อยา่งไร	หรอืใครจะมาเปน็รฐับาล	กค็งตอ้งเดนิตามแนวทาง
นี	้แตเ่ราอยา่ไปเขา้ใจผดิวา่ความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการ
ออกแบบ	(Design)	 เพียงอย่างเดียว	 เพราะว่าถ้าเราคิดแบบนั้น	
เราคงจะประสบความล้มเหลว	 เพราะเป้าหมายสำาคัญของระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค	์ คือ	 การกระจายโอกาสให้กับประชาชน
ในสงัคมโดยรฐับาลมหีนา้ทีใ่นการสรา้งโอกาสใหก้บัประชาชนโดย
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำานวยให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการที่ทำาให้เราสามารถอยู่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
	 ในขั้นนี้	 ผู้เขียนขออธิบายความหมายของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน	 เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์คืออะไร	เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หมายถึง	เศรษฐกิจที่
สง่เสรมิใหม้กีารผลติสนิคา้และบรกิารโดยอาศยัความไดเ้ปรยีบเชงิ
เปรียบเทียบ	(Comparative	Advantage)	โดยใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม	(Cultural	Assets)	ซึ่งหมายความรวมถึง
ประวตัศิาสตร	์ประเพณ	ีวถิชีวีติ	ความเปน็อยู	่ผสมผสานกบัความ
รู้	ความคิดสร้างสรรค์	และระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม	เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ	 รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	 โดยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์
เหลา่นีม้ลีกัษณะเดน่รว่มกนัคอื	มคีวามเปน็เอกลกัษณ	์ยากตอ่การ
ลอกเลียนแบบ	และมักขายได้ราคา

3	 Economy	of	Culture	in	Europe,	Study	Prepared	for	the	European	Commission	by	KEA,	European	Affairs,	Brussels,	2006	อ้างใน	United	Nations	
	 (2008)	สำาหรับในปี	2546	กลุ่มสหภาพยุโรปมีการขยายตัวร้อยละ	0.8	(Eurostat,	2009)
4	 พันศักดิ์	วิญญรัตน์	(2551)
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	 ตวัอยา่งของสนิคา้และบรกิารเชงิสรา้งสรรคข์องไทยไดแ้ก	่
หัตถกรรม	 ศิลปะ	 ภาพยนตร์	 สถาปัตยกรรม	 การออกแบบ	
(Design)	โฆษณา	การทอ่งเทีย่วและบรกิาร	ทศันยีภาพบรรยากาศ	
อาหาร	ประเพณี	และวัฒนธรรม	เป็นต้น	จะเห็นได้ว่า	สินค้าและ
บริการที่ผลิตบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์จริง	ๆ	 แล้ว	 จะเป็น
สนิคา้และบรกิารประเภทใดกไ็ด	้ไมจ่ำากดัเฉพาะดงัตวัอยา่งทีก่ลา่ว
ไว้ข้างต้น	 ขึ้นอยู่กับลักษณะความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทาง
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม	 ผสมผสานกับความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ
	 ในการที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์	(Creative	Economy)	นั้น	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาค
รัฐและเอกชน	จะต้องเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของการผลิตบน
พืน้ฐานความคดิสรา้งสรรค	์โดยใชส้นิทรพัยท์างวฒันธรรมรว่มกบั
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	เพราะในทีส่ดุแลว้	การคน้หาความแตกตา่ง
ในตัวตนดูเหมือนจะเป็นทางออกที่มีความเป็นไปได้ภายใต้						
ภาวการณ์ปัจจุบัน	 ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสร้างจรวด
ไปดาวอังคาร	แต่หมายถึงการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่
ทำาใหผู้บ้รโิภคทัง้ในและตา่งประเทศซือ้แลว้รูส้กึวา่ชวีติของตนเอง
ดีขึ้น	 เริ่มตั้งแต่ข้าว	 ผลไม้	 อาหารไทย	 ไปจนถึง	 ทัศนียภาพ	
บรรยากาศ	และ	Boutique	Hotel	เป็นต้น	
	 หลายท่านอาจตั้งคำาถามว่า	 แล้วกำาลังซื้อที่จะมารองรับ
สินค้าและบริการที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพนั้นมาจากไหน	 คำา
ตอบก็คือ	ต้องมาจากความต้องการซื้อในประเทศเป็นหลัก	ไม่ใช่
จากต่างประเทศ	คำาถามที่ตามมาก็คือ	แล้วเราจะเพิ่มกำาลังซื้อใน
ประเทศได้อย่างไร	คำาตอบก็คือ	เราต้องเพิ่มกำาลังซื้อของคนส่วน
ใหญ่ของประเทศซึ่งอยู่ในภาคชนบทให้ได้ก่อน	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
รัฐบาลที่จะต้องสร้างแหล่งทุนทางปัญญา	 ( Intel lectual	
Infrastructure)	 ที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์	 ในขณะ
เดียวกันก็ต้องริเริ่มโครงการที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิตสินค้าและบริการ	 ประกอบกับทำาให้เกิดการจ้างงานจำานวน
มาก	แต่ไม่ได้เป็นการจ้างงานเพื่อการผลิตจำานวนมาก	หากความ
รู้ส่วนใดที่ยังขาด	ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเพิ่มเติม	โครงการที่
มีแนวคิดใหม่	ๆ 	เหล่านี้	หากเป็นประโยชน์และต้องการให้เกิดขึ้น	
จำาเปน็อยา่งยิง่ทีภ่าครฐัจะตอ้งใสค่วามรูแ้ละงบประมาณลงไป	เมือ่
ภาคชนบทมีช่องทางทำามาหากิน	มีรายได้เพิ่มขึ้น	กำาลังซื้อก็จะมี
มากขึ้น	 เมื่อภาคชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น	ก็จะซื้อสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น	ซึ่งก็ต้องมาซื้อจากภาคเอกชน	ส่งผลให้เอกชน

ต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่	 รวมทั้งเพิ่มทักษะให้กับคนงาน	 เพื่อ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น	การจ้างงานในเมืองก็จะ
เพิ่มขึ้น	 เศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบทก็จะขยายตัวอย่างมี
คุณภาพไปพร้อมๆ	กัน
	 หากทำาได้ดังนี้	 นอกจากจะมีความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศจากการลงทุนในเครื่องจักร
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อรองรับกำาลังซื้อใหม่แล้ว	
เศรษฐกจิในประเทศยงัมกีารเปลีย่นแปลงเชงิคณุภาพ	(Qualitative	
Change)	 ในการผลิตสินค้าและบริการอีกด้วย	 ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว	
ก็จะทำาให้เศรษฐกิจของเรามีความสมดุลมากขึ้นจากที่เคยพึ่งพา
การส่งออกเป็นหลัก	 ในมุมมองของภาครัฐแล้ว	 ถ้าสามารถเพิ่ม
กำาลังซื้อของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมได้แล้ว	รัฐบาลน่าจะเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น	 ซึ่งก็จะทำาให้มีช่องว่างที่จะปรับลดภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้	ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน
	 เศรษฐกจินบัวนัจะมคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้	การสรา้งราย
ได้จากตราสารทางการเงินประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอนุพันธ์ได้
พิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำาเร็จ	 ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับ
ไปสู่พื้นฐานคือ	 ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย	 ช่วยกันทำาให้สังคมไทยเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	
(Creative	Economy)	ทีก่อ่ใหเ้กดิการจา้งงานใหมจ่ำานวนมาก	แต่
ไมไ่ดเ้ปน็การจา้งงานเพือ่การผลติจำานวนมาก	(Mass	Production)	
แลว้กนิสว่นตา่งคา่แรงอยา่งทีเ่ราเคยประสบความสำาเรจ็มาในอดตี	
ในการนี้รัฐบาลก็ต้องคิดให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบ	 โดยต้องเริ่มจาก
ภาคชนบทก่อนโดยการสร้างให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้น	 เมื่อพวก
เขามีรายได้เพิ่มขึ้น	 ก็จะซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น	
สำาหรับภาคเอกชนเอง	 ก็จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้
ไดส้นิคา้ทีม่คีณุภาพทีด่ขีึน้	และสามารถตอบสนองตอ่วถิชีวีติ	(Life	
Style)	 ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	 หากทำาได้ดังนี้	 การผลิตที่
เน้นคุณภาพก็น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
	 ในขณะเดยีวกนั	ทัง้ภาครฐัและเอกชนกต็อ้งชว่ยกนัสรา้งผู้
ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีมากพอที่จะสามารถตอบสนองและใช้
ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ	ของรัฐ	ในส่วนของภาครัฐเองได้ทำา
ไปแล้วบางส่วนโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	
(Intellectual	Infrastructure)	 เช่น	 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	
(Thailand	Creative	&	Design	Center:	TCDC)	และพิพิธภัณฑ์
สยาม	(Museum	of	Siam)	เป็นต้น5	เพื่อเป็นแหล่งทุนทางปัญญา

5	สำาหรับหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและพิพิธภัณฑ์สยาม	โปรดอ่าน	ฐิติเทพ	สิทธิยศ	(2548)
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สำาหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้และเสริมทักษะ	 เพื่อนำาไปใช้ผลิต
สนิคา้หรอืบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งมลูคา่	(Value	
Creation	Products)	ซึ่งหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าแหล่งทุนทาง
ปัญญาที่รัฐบาลสร้างขึ้นจะช่วยลดต้นทุนในการทำาธุรกิจของภาค
เอกชนไดท้างออ้ม	แตห่นว่ยงานเหลา่นีย้งัมไีมเ่พยีงพอ	รฐับาลตอ้ง
สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สนับสนุนความเป็นเศรษฐกิจ
เชงิสรา้งสรรคใ์หม้มีากขึน้ในสงัคมไทย	เพราะหากไมร่เิริม่โครงการ
เช่นนี้แล้ว	ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ก็จะเป็นแค่ความฝัน	เรา
ต้องยอมรับความจริงว่า	เราไม่สามารถแข่งขันบนค่าแรงได้อีกต่อ
ไป	
	 ท้ายสุดนี้	 ผู้เขียนขอสรุปโดยนำาแนวคิดของ	Sir	Charles	
Darwin	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	“It	is	not	the	strongest	of	the	species	
that	survives,	nor	the	most	intelligent	that	survives.	It	is	the	
one	that	is	the	most	adaptable	to	change.”	ผู้เขียนเห็นว่า	
ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราตอ้งเริม่ตระหนกัอยา่งจรงิจงักบัสถานการณท์ีเ่รา
กำาลังเผชิญอยู่	 รวมทั้งศักยภาพที่เรามี	 และที่สำาคัญก็คือ	 ความ
จำาเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากการผลิต
จำานวนมากโดยอาศยัสว่นตา่งคา่แรง	ไปสูเ่ศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์
ทีผ่ลติสนิคา้และบรกิารบนพืน้ฐานการสรา้งมลูคา่ใหม้ากขึน้	เพราะ
ถ้าเราเริ่มทำาเสียตั้งแต่ตอนนี้แล้วเชื่อว่ายังไม่สายเกินไป	 เพื่อที่ว่า
เมื่อประเทศอื่นเขาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงแล้ว	 เราจะยังคงเห็นประเทศไทยอยู่รอดในศตวรรษ
ที่	21	นี้
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