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บทคัดย่อ

	 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถือเป็นแนวทางที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จะประสบความส�าเร็จไม่ได้	ถ้าปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม	ทุนวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ที่มีการฝังตัวและให้คุณค่าทางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์	ทุนวัฒนธรรมอาจเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได้	หรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้	เมื่อสินค้าและ
บริการมีการฝังตัวของวัฒนธรรม	 จะเรียกสินค้านั้นว่าสินค้าวัฒนธรรม	 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายและแผนงานพัฒนาและส่งเสริมทุน
วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์	เนื่องจากวัฒนธรรมเปรียบเสมือนต้นน�้าในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	จึงเป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	หรือน�าเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Abstract 
 Creative economy development is a crucial way to develop Thailand economy.  The development of creative 
economy cannot be successful without cultural capital development. Cultural capital is an asset which embodies, store 
and provides cultural values in addition to whatever economic value it may possess. Cultural capital may be tangible or 
intangible culture. When culture embodies in products and services, the product is “called cultural products.” Currently, 
the government is implementing a several plans and policies to develop and promote cultural capital for commercial 
purpose since it is considered an upstream activity in the value chain of creative industries. This provides an opportunity 
for abusiness to conduct a new kind of businesses related to creative industries or put the cultural content as a part of 
their business strategyies.

	 ในช่วง	4-5	ปีที่ผ่านมา	ค�าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย	John	Howkins	(2001)	ได้กล่าว
ว่า	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดของมนุษย์	 โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้จัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย
ออกเป็น	4	ประเภท	15	กลุ่มย่อย	คือ	ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม	(งานฝีมือและหัตถกรรม	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การแพทย์แผน
ไทย	และอาหารไทย)		ประเภทศิลปะ	(ศิลปะการแสดง	และทัศนศิลป์)	ประเภทสื่อสมัยใหม่	(ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	การพิมพ์	การกระ
จายเสียงและดนตรี)	และประเภทการใช้งาน	(การออกแบบ	แฟชั่น	สถาปัตยกรรม	การโฆษณา	และซอฟต์แวร์)		เมื่อพิจารณามูลค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยในแต่ละประเภท	ระหว่างปี	2545-2550	พบว่า	อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทการใช้งาน
มีมูลค่าโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ	487,949.17	ล้านบาท	รองลงมาคือ	ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมมีมูลค่าเฉลี่ย	216,985	ล้านบาท	กลุ่มสื่อสมัย
ใหม่มมีลูค่าเฉลีย่	64,045.33	ล้านบาท	และประเภทศลิปะมมีลูค่าเฉลีย่	531.66	ล้านบาท	ตามล�าดบั	อย่างไรกต็ามอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ประเภทมรดกทางวฒันธรรมมอีตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่สงูสดุ	(9.04%)	ตามด้วยประเภทสือ่สมยัใหม่	(	8.20%)	ประเภทการใช้งาน	(4.55%)	
และประเภทศิลปะ	(2.66%)	 ตามล�าดับ	(ชาญณรงค	์ ชัยพัฒน์,	2553)	 ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	 ข้างต้นล้วนแต่ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป	ดังนั้น	ค�าว่าทุนวัฒนธรรม	จึงเริ่มเป็นที่

 เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ทนุวฒันธรรมและโอกาสทางธรุกจิ
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สนใจในปัจจุบันเพราะทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนแก่นของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมของประเทศ	 ไม่เพียงเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทาง
เศรษฐกจิแต่ยงัเพือ่เป็นการเตมิเตม็ด้านจติใจและวฒันธรรมให้กบั
ประชาชน	และสังคมไทยอีกด้วย
	 ดังนั้นบทความนี้จึงต้องการเสนอภาพรวมของเศรษฐกิจ
สร ้างสรรค์โดยเชื่อมโยงเข ้ากับทุนวัฒนธรรม	 สินค ้าและ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 ไม่ได้เจาะจงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประเภทใดประเภทหนึง่	ตลอดจนแสดงให้เหน็ถงึนโยบายของภาค
รฐัในการพฒันาทนุวฒันธรรมเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ	ซึง่เป็น
โอกาสที่ธุรกิจจะน�าทุนวัฒนธรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์	 หรือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป		

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
	 นานาประเทศในปัจจบุนัได้ให้ความส�าคญักบัการน�าความ
คิดสร้างสรรค์ไปเพิ่มคุณค่าในสินค้าและบริการของตนให้มีความ
แตกต่างในตลาดโลก	 ท�าให้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นตวัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั	จงึกลายเป็นส่วน
หนึง่ของเป้าหมาย	นโยบายและยทุธ์ศาสตร์หลกัของประเทศต่างๆ	
เช่น	 ประเทศสิงคโปร์มีเป้าหมายในปี	2012	 ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ความคิดสร ้างสรรค ์ของเอเชียและเพิ่มสัดส ่วนของมูลค ่า
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจาก	
3	เปอร์เซ็นต์ในปี	2000	เป็น	6	เปอร์เซ็นต์	ในปี	2012		โดยผ่าน
การใช้กลยุทธ์	Renaissance	City	2.0,	DesignSingapore	และ	
Media	21	(Economic	Review	Committee,	2002)	 เป็นต้น		
ประเทศไทยก็เช่นกันได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี	2549	คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ	10-11	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 และ
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวขึ้นเป็นร้อยละ	20	
ภายในปี	2555	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ,	2552)	
	 รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับโครงสร้างการผลิตและ
บรกิารของประเทศให้เป็นเศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยเน้นการผลกัดนั
เรื่องการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู ้และ
นวัตกรรม		ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	
8	จนถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	(2550-2554)	นอกจากนี้รัฐบาล
ได้ประกาศพันธสัญญา	4	ด้าน	คือด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านคน	
ด้านสงัคมและแรงบนัดาลใจและด้านธรุกจิสร้างสรรค์	รวมจ�านวน	
12	 ข้อย่อย	 ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติและได้การก�าหนดงบ
ประมาณสนบัสนนุโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	2)	 มี
มลูค่าสงูถงึ	20,134.10	ล้านบาท		การให้ความส�าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ยงัคงจะกระท�าอย่างต่อเนือ่งดงัปรากฏในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	(2555-2559)	
	 เพื่อให ้นโยบายและแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น�าไปสู่ภาคการปฏิบัติ	 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์และองค์กรอิสระ	 ได้แก่	 ส�านักงาน
การบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์กรมหาชน)	 เป็นผู้รับผิด
ชอบในการด�าเนินโครงการต่างๆ	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนถงึเรือ่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ผ่านทางโครงการต่างๆ	เช่น	
โครงการ	Creative	City	 โครงการ	OKMD	Creative	Award	
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู ้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
โครงการสร้างสรรค์สญัจร	และโครงการพฒันาและประชาสมัพนัธ์
เวบ็ไซต์	Creative	Economy		นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานต่างๆ	เข้า
มารับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ	 เช่น	 กระทรวง
วัฒนธรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา	เป็นต้น

ทุนวัฒนธรรม

	 ในความเข้าใจของคนทั่วไป	ทุน	อาจหมายถึง	ทรัพย์สิน
เงินทอง	บ้านเรือน	หรืออาจจะเข้าใจในมิติทางเศรษฐศาสตร์	ว่า	
ทุน	คือปัจจัยในการผลิตสินค้าหรือบริการ	 ไม่ว่าจะเป็น	 วัตถุดิบ	
เงินทุน	ที่ดิน	แรงงาน	เครื่องจักร	ฯลฯ	อย่างไรก็ตามทุนอาจอยู่
ในรูปแบบอื่นๆ	ได้อีก	เช่น	ทุนสังคม	ทุนการเงิน	ทุนมนุษย์	ทุน
กายภาพและทุนธรรมชาติ	เป็นต้น	ทุนวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของ
ทนุอกีรปูแบบหนึง่	ทนุวฒันธรรมเป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัคณุค่าความ
รู้	 ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบโดยผู้ทรง
ความรู้ในท้องถิ่น	(ดิเรก		ปัทมสิริวัฒน์และคนอื่นๆ,		2547)	ใน
ขณะที่	Throsby	(2001;	46)	 ได้นิยามทุนวัฒนธรรม	 ว่าหมายถึง	
สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว	 (Embodies)	 สะสม	(Stores)	 และให้	
(Provides)	คณุค่าทางวฒันธรรมนอกเหนอืจากมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ของสินทรัพย์นั้น	โดยได้แบ่งทุนวัฒนธรรมเป็น	2	ประเภท	คือ	
	 1.	ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้	 (Tangible	Culture)	 เช่น	
โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	วัด	ผลงานทางศิลปะ	ภาพเขียน	รูปปั้น	
ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้นี้ไม่ได้ถูกจ�ากัดในรูปแบบเฉพาะมรดก
ทางวัฒนธรรมเท่านั้น	แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ	หรือ
สิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้	เช่น	อาคาร	สิง่ประดษิฐ์	ทนุวฒันธรรมรปูแบบ
นี้สามารถสึกหรอ	ผุผังได้	ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา	และสามารถ
วัดมูลค่าในรูปของเงินได้ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุเอง	หรือการบริการที่
ใช้วัตถุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ		
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	 2.	ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้	(Intangible	Culture)	เป็น
ทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา	หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรม
ที่ไม่ใช่วัตถุ	(Nonmaterial	Culture)	ได้แก่	ความคิด	การปฏิบัติ	
ความเชื่อและค่านิยมที่แบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน	 เช่น	
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 พิธีกรรม	 ศิลปะการแสดง	 เพลง	 งาน
วรรณกรรม	นิทาน	ต�านานพื้นบ้าน	ดนตรี	 เป็นต้น	ถึงแม้ว่าทุน
วัฒนธรรมจะแบ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้	และทุนวัฒนธรรม
ทีส่มัผสัไม่ได้	แต่ทนุวฒันธรรมทัง้สองประเภทนีม้คีวามสมัพนัธ์กนั	
เนื่องจากสิ่งที่สัมผัสได้	มักมีความหมาย	หรือคุณค่าอยู่เบื้องหลัง		
นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในสองรูปแบบนี้สามารถปรากฏได้ในทุก
ช่วงของเวลา	ในฐานะทุนคงคลัง	(Capital	Stock)	ซึ่งมีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรม	 โดยชัยอนันต์	สมุทวณิช	
(2540)	ได้เรียกทุนคงคลังนี้ว่า	วัฒนธรรมคงคลัง	(Cultural	Stock)
	 Bourdieu	(1986)	อธิบายว่า	ทุนวัฒนธรรมอาจจะปรากฏ
ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน	3	รูปแบบคือ	1)	เป็นสิ่งที่ฝังในตัว
คนหรือจิตใจ	(Embodied	as	state	of	mind/body)	เช่น	ความ
คิด	ความเชื่อ	2)	เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้	(Objectified)	ซึ่ง
จะอยู่ในรูปแบบของสินค้าวัฒนธรรม	เช่น	สิ่งประดิษฐ์	สถาปัตย-
กรรม	 สิ่งก่อสร้าง	 ภาพวาด	 ฯลฯ	 และ	3)	 ความเป็นสถาบัน	
(Institutionalised)	 หมายถึงกติกาความเชื่อ	 การยอมรับที่หลาย
คนเห็นร่วมกัน	 อาทิ	 สถาบันศาสนา	 สถาบันการศึกษา	 โดยทุน
วัฒนธรรมในรูปแบบที่ฝังในตัวคน	หรือจิตใจ	เป็นรูปแบบที่ส�าคัญ
ที่สุด

สินค้าวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

	 รงัสรรค์	ธนะพรพนัธ์	(2539,	1)	อธบิายว่าสนิค้าวฒันธรรม	
คอืสนิค้าและบรกิารทีว่ฒันธรรมฝังตวัเป็นส่วนหนึง่ของสนิค้าหรอื
บริการนั้น		การที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการใดมาบริโภคก็ตาม	
สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับมาไม่ใช่เฉพาะตัวสินค้า	 แต่ยังได้วัฒนธรรมที่
ฝังตัวในสินค้าหรือบริการนั้นมาด้วย	เช่น	ชุดไทยมีการฝังตัวของ
วฒันธรรมแตกต่างจากชดุสากลของตะวนัตกและกโิมโนของญีปุ่น่	
ท�านองเดยีวกนัการบรโิภคโต๊ะจนี	หรอืการบรโิภคอาหารแบบญีปุ่น่
จะมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากการบริโภคอาหารฟาสฟู้ด	
เป็นต้น	 การมีการฝังตัวของวัฒนธรรมที่แตกต่างในสินค้าหรือ
บรกิารท�าให้เกดิความแตกต่างของสนิค้า	(Product	Differentiation)	
ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการของสินค้า	
	 สินค้าหรือบริการแต่ละประเภทมีระดับความเข้มข้นของ
วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน	 สินค้าหรือบริการบางประเภทจะเห็น
ความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ชัดเจน	 เช่น	 งานฝีมือ	 อาหารพื้น
บ้าน	ตลาดน�า้	ฯลฯ	ในขณะทีส่นิค้าหรอืบรกิารบางประเภทจะเหน็
ความเกี่ยวพันของวัฒนธรรมที่ไม่ชัดเจน	 เช่น	 หีบห่อผลิตภัณฑ์	
การออกแบบสินค้า	 ฯลฯ	 อย่างไรก็ตามไม่มีเกณฑ์	 หรือตัวเลขที่
ชดัเจนทีส่ามารถบอกระดบัความเข้มข้นของวฒันธรรมในสนิค้าได้	
Throsby	(2001)	ได้เสนอโมเดลเพือ่อธบิายการจดักลุม่อตุสาหกรรม
วัฒนธรรมโดยมีการจัดระดับของอุตสาหกรรมเป็น	3	ระดับโดยที่
จุดศูนย์กลาง	คือศิลปะสร้างสรรค์	(Creative	Art)	ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปของเสียง	 ข้อความ	 รูปภาพและความคิดและอิทธิพลเหล่านี้
กระจายแพร่ออกไปในลักษณะของชั้นวงกลมหลายชั้นที่มี
จุดศูนย์กลางเดียวกัน	 โดยชั้นของวงกลมที่อยู่ไกลจากศูนย์กลาง
มากเท่าไร	 ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มนั้นมีการน�าวัฒนธรรม
ไปใช้ในการค้าลดลงมากเท่านั้น	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่มดังนี้		

ภาพที่ 2	บุญบั้งไฟ	ประเพณีขอฝนชาวอีสาน	
ที่มา: ภาพจาก	http://www.m-culture.go.th/knowledge-
ceremony-all.php?m_id=95&s_page=4&urlquery_str

ภาพที่ 1	ภาพประดับมุก	ภูมิปัญญาไทย																																				
ที่มา:	ภาพจาก	http://www.m-culture.go.th/knowledge-wisdom-
all.php?m_id=103													
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 กลุ่มที่ 1	ถือว่าเป็นแก่นศิลปะ	(Core	Art	Group)	ซึ่งจะ
ประกอบด้วยสินค้าและบริการวัฒนธรรมที่เป็นศิลปะสร้างสรรค์	
(Creative	Art)	 ดั้งเดิมที่มีศิลปะเป็นเนื้อแท้	 ได้แก่	 เพลง	
วรรณกรรม	 ทัศนศิลป์	 ศิลปะการแสดงและงานฝีมือ	 ศิลปะ
สร้างสรรค์แต่ละประเภทจะถูกนับว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมและมี
บุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย	 ไม่ใช่แค่เพียงผู ้ผลิตเท่านั้น	 เช่น	
อุตสาหกรรมเพลงถือว่าเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย
กิจกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่	นักแต่งเพลง	บริษัทอัดเสียง	
ค่ายเพลง	ผู้จ�าหน่าย	และนักร้อง	เป็นต้น	
 กลุ่มที่ 2	เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลผลิต	(Output)	ที่
ประกอบด้วยสนิค้าวฒันธรรมและส่วนทีไ่ม่ใช่สนิค้าวฒันธรรม	โดย
ในส่วนทีเ่ป็นสนิค้าวฒันธรรมจะมรีะดบัความเข้มของวฒันธรรมที่
ฝังในตัวสินค้าน้อยกว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมในกลุ ่มแรก	
ตัวอย่างอุตสาหกรรมในกลุ่มนี	้ เช่น	 หนังสือ	 นิตยสาร	 สิ่งพิมพ์
ต่างๆ	รายการวิทยุโทรทัศน์	(หมายเหตุ	Throsby	ได้ระบุว่า	การ
จดักลุม่ให้กบัอตุสาหกรรมภาพยนตร์เป็นการยากล�าบาก	บางท่าน
อาจจะให้ภาพยนตร์จัดอยู่ในกลุ่มแก่นศิลปะ		 ในขณะที่บางท่าน
อาจจะจัดภาพยนตร์ไว้ในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เนื่องจากมองว่า
ภาพยนตร์จัดเป็นกลุ่มสื่อและความบันเทิง)
 กลุ่มที่ 3	 เป็นกลุ่มที่อยู่นอกขอบเขตวัฒนธรรมแต่มีการ
ใช้เนื้อหาวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ	
ได้แก่	การโฆษณา	ซึง่ต้องการความคดิสร้างสรรค์เป็นปัจจยัน�าเข้า
ในการผลิต	 การท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวบางประเภทต้องอิงกับ
ศลิปวฒันธรรมในพืน้ทีท่่องเทีย่วนัน้	คอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	
เป็นต้น
	 ส�าหรับการวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั้นจะ
กระท�าได้ยาก	นับตั้งแต่ในการก�าหนดหน่วยการวัด	 เช่น	 ในการ
วัดมูลค่าของอุตสาหกรรมศิลปะการแสดง	 ควรจะวัดมูลค่าเป็น
จ�านวนการแสดง		จ�านวนผูเ้ข้าชม	รายได้ทีเ่กดิจากการแสดง	หรอื
การจ้างงาน	 นอกจากมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว	 คุณค่าทาง
วฒันธรรมจะมกีารวดัอย่างไร	นอกจากปัญหาในเรือ่งหน่วยวดัแล้ว	
ส�าหรับประเทศไทย		การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลในปัจจุบันนั้น
ไม่สอดคล้องกับตามประเภทของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 ท�าให้
การค�านวณเพือ่วดัมลูค่าของอตุสาหกรรมจงึมคีวามเป็นไปได้ยาก

ประเทศไทยกับการพัฒนาทุนวัฒนธรรม

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	(2555-
2559)	ได้ให้ความส�าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรคโ์ดยมุง่
ไปที่การเชื่อมโยงระหว่างทุน	6	ทุน	คือ	ทุนธรรมชาติ	ทุนกายภาพ	
ทุนสังคม	 ทุนมนุษย์	 ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม	 โดยทุน

วฒันธรรมเป็นจดุศนูยก์ลางทีเ่ชือ่มโยงกบัทนุประเภทอืน่ๆ	เพราะ
ทุนวัฒนธรรมถือเป ็นหัวใจที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์		ตัวอย่างเช่น	ประเทศเกาหลีได้ใช้วัฒนธรรมที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานไปยังสินค้าและบริการต่างๆ	อีกทั้งสอด
แทรกความเป็นเกาหลีไปตามสื่อต่างๆ	 เพื่อเป็นการส่งออก
วัฒนธรรม	 เป็นต้น	 ทุนวัฒนธรรม	 ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรม
ต้นน�้า	(Upstream)	 ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์		
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 คือ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ดังนั้น
กระทรวงวัฒนธรรม	 จึงมีหน้าที่พัฒนาทุนวัฒนธรรมและส่งมอบ
ไปยังหน่วยงานต่างๆ	เช่น	กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวง
พาณิชย์	 ฯลฯ	 สามารถน�าไปสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ต่อไป		
	 การบ�ารุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและการน�าทุน
วฒันธรรมมาเพิม่คณุค่าและมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและสงัคมรวม
ถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
พนัธกจิของกระทรวงวฒันธรรม	และในแผนแม่บทวฒันธรรมแห่ง
ชาติ	 (2550-2559)	 (กระทรวงวัฒนธรรม,	2553)	 ดังนั้น	 ทาง
กระทรวง	ฯ	ได้มนีโยบายและแผนงานในการลงทนุทางวฒันธรรม
เพื่อการดูแลและฟื้นฟูทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได	้ โดยการอนุรักษ์	
บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู	บูรณะ	ทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติโดยการดูแลของกรมศิลปากร	 เช่น	 โครงการฟื้นฟูคูก�าแพง
เมืองสุโขทัย	โครงการฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยา	เป็นต้น	และยังมีการ
ส่งเสริม	บ�ารุงและรักษารวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย		โดยความ
รับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 และ
ส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัผ่านทางโครงการหลกัต่างๆ	เช่น	
โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	 โครงการลานบุญ
ปัญญา	 โครงการอนุรักษ์แหล่งอารยธรรมล้านนาสู่การเป็นมรดก
โลก	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วยโครงการย่อยมากมายโดยจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ	เช่น	
โครงการ	 “มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ”	 โครงการ	 “บางกอก
วัฒนธรรมสรรค์สร้าง	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์”	 ฯลฯ	 และในส่วน
ภูมิภาค	เช่น	โครงการ	“ภูมิปัญญาพิษณุโลก	แดนสี่แยกอินโดจีน”	
จังหวัดพิษณุโลก	โครงการ	“การอนุรักษ์	สืบสาน	และพัฒนาการ
ด้านวัฒนธรรม	เมืองดอกบัวงาม”	จังหวัดอุบลราชธานี	ฯลฯ	ซึ่ง
โครงการเหล่านี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนในระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมและแสดงความ
คิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น
	 ในด้านการประชาสมัพนัธ์เรือ่งทนุวฒันธรรม	ทางกระทรวง
วัฒนธรรมได้เปิดตัวเว็บไซต์วัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	(www.CreativeCultureThailand.com)	และเว็บไซต์
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ที่รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารวฒันธรรมในระดบัจงัหวดั	รวมถงึ
องค์ความรู	้ผลงานวจิยัและรายชือ่ผูป้ระกอบการดเีด่น	ครอบคลมุ
ทกุอตุสาหกรรมสร้างสรรค์	และจดัท�าวารสารทีช่ือ่ว่า	สะพรัง่	แจก
ฟรีให้กับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านทัศนศิลป์	
ศิลปะการแสดง	 ภาพยนตร์	 หัตถกรรมท้องถิ่น	 ภาพถ่ายและ
กิจกรรมต่างๆ	ทางด้านวัฒนธรรม

โอกาสทางธุรกิจ

	 การเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม	
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศประกอบกับการ
สนับสนุนจากภาครัฐได้สร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ผู้ประกอบการอาจ
จะเลอืกลงทนุท�าธรุกจิใดธรุกจิหนึง่ในกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์	
ได้แก่	กลุม่มรดกทางวฒันธรรม	(งานฝีมอืและหตัถกรรม	การท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 การแพทย์แผนไทย	 และอาหารไทย)	 กลุ่ม
ศิลปะ	 (ศิลปะการแสดง	 และทัศนศิลป์)	 กลุ ่มสื่อสมัยใหม่	
(ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 การพิมพ์	 การกระจายเสียงและดนตรี)	
และกลุ่มการใช้งาน	(การออกแบบ	 แฟชั่น	 สถาปัตยกรรม	 การ
โฆษณา	และซอฟต์แวร์)	นอกจากนีอ้กีทางเลอืกหนึง่ของธรุกจิ	คอื
การลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ
วฒันธรรม	หรอืกจิกรรมทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่มลูค่า	(กจิกรรมต้นน�า้	กลาง
น�้า	 หรือปลายน�้า)	 ของแต่ละอุตสาหกรรมฯ	 ก็ได้	 เช่น	 ใน
อุตสาหกรรมหัตถกรรม	 กิจกรรมต้นน�้าจะเกี่ยวกับการหาสิ่งของ
และวัตถุดิบ	กิจกรรมกลางน�้าเกี่ยวข้องการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน
ทางการออกแบบและการจัดท�า	 และกิจกรรมปลายน�า้คือการจัด
จ�าหน่าย	การขนส่ง	ดงันัน้ผูป้ระกอบการอาจเลอืกท�าธรุกจิส่งออก
สินค้าหัตถกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมปลายน�้า	 เพราะสินค้าหัตถกรรม
ไทยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นและเป็นงานฝีมือที่มี

คณุภาพ	ในขณะทีแ่นวโน้มการบรโิภคสนิค้าและบรกิารวฒันธรรม
จากประเทศตะวันออกในประเทศตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น	เป็นต้น		
	 นอกจากนีธ้รุกจิต่างๆ	สามารถน�าทนุวฒันธรรม	เช่น	เรือ่ง
ราว	(Story)	 เนื้อหา	(Content)	ของวัฒนธรรมไทย	มาเป็นส่วน
หนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ	 หรือสร้างความแตก
ต่างให้กับสินค้าหรือบริการของตนเพื่อสร้างจุดขาย	 เช่น	 การ
ออกแบบสินค้าอุตสาหกรรม	 ทั้งตัวสินค้าและหีบห่อบรรจุภัณฑ์	
การประชาสมัพนัธ์	เพลงประกอบโฆษณา	ฯลฯ	วฒุชิยั	หาญพาณชิ	
(2553)	 ได้อธิบายถึงการสร้างแบรนด์โดยใช้ทุนวัฒนธรรม	 ว่า	
HARNN	เป็นผลติภณัฑ์โฮมสปาธรรมชาตทิีไ่ด้ใช้ทนุวฒันธรรมของ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด
โดยน�าองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์สมุนไพรแผนโบราณ	 การ
บ�าบดัโรคดว้ยสมุนไพร	ผสมผสานกับน�้ามันร�าข้าว	เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	ทุกๆ	ผลิตภัณฑ์จะมีการถ่ายทอดเรื่องราว
ทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ	์ นอกจากนี้
การตกแต่งร้านและบรรจุภัณฑ์ของ	HARNN	 ได้ผสมผสาน
วัฒนธรรมตะวันออก	จนท�าให้	HARNN	มีความแตกต่างและโดด
เด่นจากคู่แข่งในตลาดโลก	
 
	 โดยสรุป	การพัฒนาทุนวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการ
พฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์	เนือ่งจากทนุวฒันธรรมเป็นต้นน�้าของ
ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 ทุนวัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่
สมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้		เมือ่ทนุวฒันธรรมฝังตวัเข้าในสนิค้า	จะ
เรียกว่าสินค้านั้นว ่าสินค้าวัฒนธรรม	 ธุรกิจสามารถน�าทุน
วฒันธรรม	เช่น	เรือ่งราว	(Story)	เนือ้หา	(Content)	ของวฒันธรรม	
มาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนโดยผ่านการใช้ทุน
วัฒนธรรมสร้างความแตกต่าง	หรือจุดขายให้กับสินค้า
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