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	 พัฒนาการทุนนิยมเริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.1800	ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม	(Industrial	Revolution)	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคนคิการผลติในขัน้มลูฐาน	จากวธิกีารผลติทีใ่ชม้อืทีส่อดแทรกความคดิสรา้งสรรคล์งในตวัสนิคา้มาเปน็การใชเ้ครือ่งจกัรซึง่ประหยดั
แรงงานการผลิต	จากวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน	(Domestic	System)	หรือระบบจ่ายงานไปทำาบ้าน	(Putting	-	Out	
System)	ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออกค่าวัตถุดิบให้ลูกจ้างนำาไปทำาการผลิตภายในครัวเรือนของลูกจ้างเอง	โดยที่ลูกจ้างจะเป็นเจ้าของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิต	 และจะได้รับค่าตอบแทนจากจำานวนการผลิตที่ตนผลิตขึ้นเป็นรายชิ้นกลายมาเป็นการผลิตในระบบโรงงาน	(Factory	
System)	ซึง่ลกูจา้งจะตอ้งเขา้ทำางานในโรงงานแบบเชา้ไปเยน็กลบั	หรอือาจจะพกัคา้งอยูใ่นบรเิวณโรงงานนัน้เลยและจะไดค้า่จา้งเปน็ราย
วัน	 โดยนายจ้างจะเป็นนายทุนคือเป็นเจ้าของวัตถุดิบที่ใช้และเป็นเจ้าของทุนและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด	 การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นทำาให้วิถีการผลิตแบบเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์สูญหายไป	 การที่สินค้าแต่ละชิ้นถูกผลิตโดยเครื่องจักรทำาให้
นายทุนสามารถควบคุมปริมาณมากน้อยได้ตามต้องการ	 ชีวิตการทำางานของผู้ใช้แรงงานอยู่แบบแร้นแค้นสิ้นหวังอดทนเก็บเกี่ยวเม็ดเงิน
ซึง่เปน็คา่ตอบแทนจากการใชแ้รงกายรว่มกบัเครือ่งจกัร	การใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการผลติชิน้งานใหมไ่มม่เีพราะกำาลงัสมองถกูบัน่ทอน
ไปกบัปรมิาณสนิคา้ทีต่อ้งผลติตามเปา้หมายของนายทนุ	หลงัจากนัน้เรือ่ยมา	ทกุๆ	ประเทศกด็ำาเนนิการพฒันาเศรษฐกจิดว้ยระบบโรงงาน
และวิถีการผลิตสินค้าที่มีต้นแบบเดียวกัน	ไม่มีการสอดแทรกเพื่อต่อยอดแนวความคิดเดิมเพื่อให้ได้สินค้าเชิงสร้างสรรค์แต่อย่างใด		แต่
ในปัจจุบันหลายประเทศ	 เช่น	 อังกฤษ	 ออสเตรเลีย	 ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค	์(Creative	Economy)	มากขึน้	และประเทศไทยเองมคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพและทรพัยากร
มนษุยท์ีม่คีวามเปน็เลศิในการตอ่ยอดแนวคดิสรา้งสรรคเ์พือ่เพิม่ขดีความสามารถใหป้ระเทศไทยมบีทบาททีส่ำาคญัในเวทกีารคา้โลกอยา่ง
สง่าผ่าเผย

นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

	 ความหมายของเศรษฐกจิสรา้งสรรคอ์ยูใ่นขัน้ตอนของการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งจงึมกีารใหค้ำานยิามเศรษฐกจิสรา้งสรรค์	(Creative	
Economy)	อย่างหลากหลายดังนี้
	 1.	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้นิยามว่า	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy)	หมาย
ถงึแนวคดิการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู	้(Knowledge)	การศกึษา	(Education)	การสรา้งสรรคง์าน	(Creativity)	
การใชท้รพัยส์นิทางปญัญา	(Intellectual	Property)	ทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม	ตลอดจนการสัง่สมความรูข้องสงัคมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่
	 2.	 John	Howkins	ได้ให้นิยามของ	Creative	Economy	ไว้ว่า	“How	people	make	money	from	idea”	หมายถึง	การสร้าง
มูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์
	 3.	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(Thailand	Creative	&	Design	Center:	TCDC)	ได้ให้นิยาม	Creative	Economy	ไว้ว่า	“การ
สรา้งมลูคา่ทีเ่กดิจากความคดิของมนษุย	์สาขาการผลติทีพ่ฒันาไปสูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์ละอตุสาหกรรมสรา้งสรรค	์(Creative	Industries	
:	CI)”	เป็นกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำาคัญ
	 4.	องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา	UNCTAD	(United	Nation	Conference	on	Trade	and	Development)	ได้
ใหค้วามหมายของ	“เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์	ในบรบิทของการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิไวว้า่	“เปน็แนวความคดิในการพฒันาและสรา้ง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์”

Creative Economy ทางเลือกใหม่
ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
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	 	 จากความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ข้างต้นทำาให้
ทราบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบร่วมในการขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ	 อาทิ	 การใช้องค์ความรู้	
(Knowledge)	 การศึกษา	 (Education)	 การสร้างสรรค์งาน	
(Creativity)	การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property)	
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม	 การสั่งสมความรู้ของสังคม
และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ได้นั้นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจหลักที่สำาคัญ

ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ UNCTAD และของไทย

								องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา	UNCTAD	
(United	Nation	Conference	on	Trade	and	Development)	ได้
กำาหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม	 (Culture	Heritage)	
อุตสาหกรรมประวัติศาสตร์	โบราณคดี	ประเพณี	ความเชื่อ	และ
สภาพทางสังคม	มี	2	กลุ่มคือ
	 	 1.1	 กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม	
(Traditional	Cultural	Express)	เช่น	ศิลปะและงานฝีมือ	เทศกาล
งานและงานฉลอง	เป็นต้น
	 	 1.2	 กลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม	(Culture	Sites)	 เช่น	
โบราณสถาน	 พิพิธภัณฑ์	 ห้องสมุด	 และการแสดงนิทรรศการ	
เป็นต้น
	 2.	ประเภทศิลปะ	(Arts)	 เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์
ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่	มีอีก	2	กลุ่มคือ
	 	 2.1	 งานศิลปะ	(Visual	Arts)	 เช่น	 ภาพวาด	 รูปปั้น	
ภาพถ่ายและวัตถุโบราณ	เป็นต้น
	 	 2.2	 ศลิปะการแสดง	(Performing	Arts)	เชน่	การแสดง
ดนตรี	 การแสดงละคร	การเต้นรำา	 โอเปร่า	 ละครสัตว์	 และการ
เชิดหุ่นกระบอก	เป็นต้น
	 3.	ประเภทสื่อ	(Media)	 เป็นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ที่
สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่	มี	2	กลุ่มคือ
	 	 3.1	 งานสือ่สิง่พมิพ	์(Publishing	and	Printed	Media)	
เช่น	หนังสือ	หนังสือพิมพ์	และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
	 	 3.2	 งานโสตทัศน์	(Audio	Visual)	 เช่น	 ภาพยนตร์	
โทรทัศน์	วิทยุและการออกอากาศอื่นๆ
	 4.	ประเภทหน้าที่	 (Function	Creation)	 เป็นกลุ่มของ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง
กัน	มี	3	กลุ่มคือ

ภาพจาก	Creative	Economy:lnnovate	lmages.Bussinessweek.com/

ภาพจาก	www.philmchinney.com
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	 	 4.1	 กลุม่ออกแบบ	(Design)	เชน่	การออกแบบภายใน	
กราฟิก	แฟชั่น	อัญมณี	และของเด็กเล่น	เป็นต้น
	 	 4.2.	 กลุ่มสื่อสมัยใหม่	(New	Media)	เช่น	ซอฟต์แวร์	
วิดีโอเกมส์	และเนื้อหาดิจิตอล	เป็นต้น
	 	 4.3	 กลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์(Creative	
Services)	เชน่	บรกิารทางสถาปตัยกรรม	โฆษณา	วฒันธรรม	และ
นันทนาการ	งานวิจัยและพัฒนา	บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล
และความคิดสร้างสรรค์	เป็นต้น
        
ขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของไทย

	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	(สศช.)	ได้กำาหนดขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
ซึง่เปน็การกำาหนดกรอบโดยกวา้งเพือ่ประโยชนใ์นการวดัขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทยและสะท้อนถึง
ความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย	โดยยึดรูปแบบของ	UNCTAD	
เป็นกรอบ	และปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของ	UNESCO	แบ่งเป็น	4	
กลุ่มหลักและ	15	สาขาย่อยประกอบด้วย
	 1.	 มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ	 (Heritage	or	
Cultural/Biodiversity	-	Based	Heritage)	แบ่งเป็น	4	หมวดคือ
	 	 1.1	 งานฝีมือและหัตถกรรม
	 	 1.2	 การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม/ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
	 	 1.3	 การแพทย์แผนไทย
	 	 1.4	 อาหารไทย
	 2.	ศิลปะ	(Arts)	แบ่งเป็น	2	หมวดคือ
	 	 2.1	 ศิลปะการแสดง
	 	 2.2	 ทัศนศิลป์
	 3.	สื่อ	(Media)	แบ่งเป็น	4	หมวดคือ
	 	 3.1	 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
	 	 3.2	 การพิมพ์
	 	 3.3	 การกระจายเสียง
	 	 3.4	 ดนตรี
	 4.	 งานสร้างสรรค์และออกแบบ	(Functional	Creation)	
แบ่งเป็น	5	หมวดคือ
	 	 4.1	 การออกแบบ
	 	 4.2	 แฟชั่น
	 	 4.3	 สถาปัตยกรรม
	 	 4.4	 การโฆษณา
	 	 4.5	 ซอฟต์แวร์

การขับเคลื่อน Creative Economy ในประเทศต่างๆ

	 จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ที่แต่ละประเทศ
กำาลงัเผชญิอยูท่ำาใหเ้กดิภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิอยา่งรนุแรงและ
ต่อเนื่อง	 ดังนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเร่งด่วน	ตัวอย่างเช่น
	 ประเทศสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นต้นแบบที่มีการดำาเนิน
งานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดตั้งทีมงานเพื่อทำาการศึกษาและ
จำาแนกประเภทอุตสาหกรรม	 การจัดเก็บข้อมูลและสถิติและการ
วางแผนงานในระดับต่างๆ	 คือ	 นโยบายระดับชาติ	 (National	
Policies)	 นโยบายรายอุตสาหกรรม	(Sectorial	Policies)	 และ
นโยบายเฉพาะเรื่อง	(Emerging	Policies)	นอกจากนี้ยังได้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ	เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายทุก
ระดับ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 การพัฒนาคน	
การสนับสนุนทางด้านการเงิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนที่
ให้กับธุรกิจขนาดย่อม	 และการสนับสนุนทางด้านการวิจัยและ
พัฒนาผ่านสิทธิทางภาษีและโครงการต่างๆ	 นอกจากหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว	 ภาคเอกชนและภาคการศึกษาก็มีส่วนสำาคัญในการ
ผลกัดนัเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องสหราชอาณาจกัร	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การปอ้นบคุลากรสูอ่ตุสาหกรรมสรา้งสรรค์	ตลอดจนการพฒันา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 ประเทศฮ่องกงภาครัฐมีกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โดยเน้นทางด้านบริการ	 ซึ่งรวมถึงการจัดการทางการ
เงิน	การตลาด	และลอจิสติกส์	โดยเน้นการจัดทำาโครงการขนาด
ใหญเ่พือ่สรา้งใหอ้ตุสาหกรรมสรา้งสรรคฮ์อ่งกงเปน็ทีรู่จ้กัในระดบั
นานาชาติ
	 ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	โดยรัฐควีนส์แลนด์ได้
กำาหนดนโยบาย	Creative	Queensland	 มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม
และศิลปะของรัฐควีนส์แลนด์	 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดำาเนิน
มาตรการทางด้านภาษี	 เช่น	 นโยบายสิทธิภาษีสำาหรับการผลิต
ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน	์สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนบรจิาคสนิทรพัยท์าง
วัฒนธรรมหรือผลงานศิลปะ	เช่น	รูปวาด	หนังสือ	รูปปั้น	เอกสาร
ส่วนตัว	 อัญมณี	 เซรามิก	 และวัตถุทางประวัติศาสตร์หรือทาง
วิทยาศาสตร์	 เป็นต้น	 ให้แก่องค์กรสาธารณะ	 และเปิดโอกาสให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนผู้บริจาคให้แก่องค์กร	
เพื่อได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษี	เป็นต้น
	 ประเทศญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนโดยภาครัฐเองมีนโยบายในการสนับสนุนเรื่อง
ตา่งๆ	เชน่	การสง่เสรมิทรพัยส์นิทางปญัญา	การสง่เสรมิการลงทนุ
สำาหรับผู้ประกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์	 ตลอดจนการส่ง
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พัฒนา	 ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนและการประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงินของ
ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังคงอยู่ในวงจำากัดทั้งในเรื่องการ
ผลิตและการวิจัยพัฒนา
	 4.	ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นปัญหา
สำาคัญโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้ เด็ดขาดและมี
ประสิทธิภาพ
	 5.	การถา่ยทอดภมูปิญัญาและความรูใ้นกระบวนการทีต่อ้ง
ใช้ระยะเวลา	 ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีแนวทางการถ่ายทอดและจัด
เก็บอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
	 6.	 โครงสรา้งพืน้ฐานและศนูยร์วมอตุสาหกรรมแตล่ะกลุม่
ยังอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนาอีกมาก
								7.	ระบบมาตรฐานต่างๆ	ทั้งเรื่องการบริการ	การผลิต	สุข
อนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ยังต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอีก
มาก
 จุดแข็ง
	 สำาหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นมีส่วนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกได้เป็นอย่างดีดังนี้
	 1.	มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถ
สืบทอดจนเป็นมรดกโลกที่สำาคัญ
	 2.	มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย
	 3.	มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลาก
หลายทั้งทางทะเลและป่าไม้
	 4.	มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้
ฝีมือผ่านการถ่ายทอดสู่ภูมิปัญญาไทย	 จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อ
เสียงในระดับโลก
	 5.	มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย	 ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดและรักษาไว้ได้เป็นจำานวนมาก
	 6.	มีต้นทุนและค่าครองชีพที่ตำ่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย
ประเทศในระดับเดียวกันทำาให้สามารถใช้เวลา	 ใช้ทรัพยากร	
ธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลเพื่อการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
        
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย            

ในปัจจุบัน

	 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นยัง
ไมม่กีารกำาหนดนยิามและขอบเขตของการพฒันาทีช่ดัเจน	ตลอด
ระยะเวลากว่า	10	 ปีที่ผ่านมาพบว่า	 ประเทศไทยมีการพัฒนา

เสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม	(Creative	Cluster)	 และ
เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์	(Creative	City)	 การมีเอกลักษณ์
ทางวฒันธรรมเปน็จดุแขง็	อตุสาหกรรมสรา้งสรรคข์องญีปุ่น่จงึเนน้
ไปทีอ่ตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หา	(Content	Industry)	ซึง่รวม
ถึงแอนนิเมชั่น	ภาพยนตร์	ดนตรี	และซอฟต์แวร์เกมส์	เป็นต้น
	 สำาหรับประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
แนวทางหนึง่ของการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการ
ผลติใหส้มดลุและยัง่ยนืภายใตแ้ผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตฉิบบัที	่10	ซึง่มหีลกัการสำาคญัคอื	การเพิม่คณุคา่ของสนิคา้
และบริการ	(Value	Creation)	 โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
อีกทั้งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ	วัฒนธรรม	และ
วถิชีวีติความเปน็ไทยซึง่จะทำาใหก้ารพฒันาประเทศไทยดงักลา่วมี
ความสอดคลอ้งกบักระแสการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศพฒันา
แล้ว	 ที่ได้นำากระบวนความคิดอย่างสร้างสรรค์บนแรงบันดาลใจ
จากพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนานของ
สังคม	 เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่คุณค่าทาง
สังคมจนกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในที่สุด
       
จุดอ่อนและจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

 จุดอ่อน
	 ทางด้านจุดอ่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้นมี
หลายดา้นทีค่วรปรบัปรงุอยา่งเรง่ดว่น	เพือ่กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ที่สำาคัญดังนี้
	 1.	 ระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการ
จำาแนกประเภททางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยัง
ไม่มีความชัดเจน
	 2.	ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่องของนโยบายการ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรม	ประเพณีและภูมิปัญญาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน	ได้
มีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ามาช่วยในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการต่างๆ	 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 อาทิ	 อุตสาหกรรมรถยนต์	 อุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์	 อุตสาหกรรมออกแบบ	 และเครือข่ายวิสาหกิจ	
สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการส่งออก	เป็นต้น	ดังนั้นเพื่อให้การ
พฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยสามารถขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งเปน็
รูปธรรมและสามารถพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
(สศช.)	 ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(ศสบ.)	 ภายใต้
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (สบร.)	 ได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย	ดังนี้
	 1.	การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสภาพแวดลอ้มภายใน
ประเทศ	 เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นัน้	ภาครฐัตอ้งใหค้วามสำาคญัสำาหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ด้านการสื่อสารและการคมนาคม	 การส่งเสริมการลงทุนทางด้าน
วจิยัและพฒันา	การจดัหาแหลง่เงนิทนุ	การพฒันาการศกึษาอยา่ง
เป็นระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	
รวมทัง้สรา้งบคุลากรทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์	การพฒันาการตลาด
สมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมาย	 โดยเฉพาะกฏหมายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา	 มีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มาจาก
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
	 2.	การบูรณาการและการดำาเนินงานของหน่วยงาน	 การ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
หนว่ยงานภาครฐัและเอกชนจำานวนมาก	การดำาเนนิงานขบัเคลือ่น
การพัฒนาในระดับปฏิบัติจำาเป็นต้องมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
หลัก	 	 และมีกรอบนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจนรวมทั้งมีการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์	 และจัดทำาแผนที่นำาทางการพัฒนา	(Roadmap)	ขึ้น
มาให้ชัดเจนเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
	 3.	การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม	ภาครัฐควรขับเคลื่อนในการทำาการ
ศึกษาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	5	
สาขา	คือ
	 	 3.1	 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ	
	 	 3.2	 เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
	 	 3.3	 งานช่างฝีมือและหัตถกรรม
	 	 3.4	 อุตสาหกรรมสื่อ	บันเทิง	และซอฟต์แวร์

	 	 3.5	 การออกแบบและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์
	 การพฒันาสาขาเศรษฐกจิสรา้งสรรคท์ัง้	5	สาขาจนสามารถ
สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิและนำาผลติภณัฑแ์ละบรกิารออกสูต่ลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 	 นอกจากนี้ควรมีการศึกษา
และสร้างงานวิจัยที่มีการจัดทำาฐานข้อมูลและมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมีการกำาหนดมาตรฐานขอบเขตของ
อุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์ให้ชัดเจน	 มีวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การประเมิน	ติดตามผล	และกำาหนดนโยบายการพัฒนาลำาดับต่อ
ไป
	 4.	การสร้างความตระหนักและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ
การ	กลา่วคอืภาครฐัควรมกีารผลกัดนัและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ
ของไทยใหไ้ดร้บัการพฒันาทกัษะและองคค์วามรูใ้นการสรา้งสรรค์
สนิคา้และบรกิารรปูแบบใหมท่ีม่จีดุเดน่	และสามารถตอ่ยอดความ
คดิและนวตักรรม	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและกา้ว
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
        
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใน
ปัจจุบันนั้นมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีการเน้นปริมาณการ
ผลิตสินค้าเป็นสำาคัญกล่าวคือ	 ถ้าประเทศใดสามารถครอบครอง
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้มากเท่าไรก็สามารถผลิตสินค้าได้
ในปรมิาณมากขึน้เทา่นัน้	ทำาใหม้สีว่นแบง่ทางการตลาดในสดัสว่น
ที่มากในเวทีการค้าโลก	 เสมือนหนึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หรือเป็นผู้
ผูกขาดจนสามารถกำาหนดราคาสินค้า	มีอำานาจในการต่อรองทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจโลก
นัน่เอง	แตว่ถิกีารผลติดงักลา่วนัน้มคีวามลา้หลงัยิง่นกั	มุง่เนน้การ
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ใชเ้ครือ่งจกัร	(Capital	Intensive)	มุง่เนน้กำาหนดปรมิาณการผลติ
ไมไ่ดมุ้ง่เนน้ทีค่ณุภาพสนิคา้แตอ่ยา่งใด		มกีารนำาทรพัยากรทีม่อียู่
อย่างจำากัดมาใช้เพื่อตอบสนองความมั่งคั่งทางการค้า	 ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุล	 เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ
ตามมา	 นอกจากนี้การแสวงหาความมั่งคั่งดังกล่าวข้างต้นได้
ละเลยการพัฒนาหรือต่อยอดแนวความคิดในตัวสินค้า	 ทำาให้ผู้
บรโิภคถงึจดุอิม่ตวัในการเลอืกซือ้สนิคา้	ผูบ้รโิภคตอ้งการแสวงหา
ความแปลกใหมแ่ละความหลากหลายจากตวัสนิคา้		ปรากฏการณ์
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงดำาเนินไปในวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจที่
แตล่ะประเทศ	ตอ้งขบัเคลือ่นการพฒันาทางเศรษฐกจิอยา่งเรง่ดว่น
มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการนำาเสนอความแปลกใหมใ่นตวัสนิคา้	
มุง่เนน้การผลติทีม่กีารใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องทรพัยากรมนษุย์
ภายใต้การใช้องค์ความรู้	(Knowledge)	การศึกษา	(Education)	
การสร้างสรรค์งาน	 (Creativity)	 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	
(Intellectual	Property)	ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม	การ
สั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	ยึดหลักการ
พัฒนาที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและห่วงใยในสิ่งแวดล้อมเป็น
สำาคัญ
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