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อภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
 ผู้ อำ�นวยก�ร

ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ (TCDC)
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	 เพื่อผลักดันให้สังคมมีความยั่งยืนได้โดยการน�าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิ	ซึง่นบัเป็นการสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจของชาติได้อย่างแท้จริง	ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ	(Thailand	Creative	&	Design	Center:	TCDC)	จึงถือ
ก�าเนิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาล	 “สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความ
คิดสร้างสรรค์”	ทั้งนี้	เพื่อตอบรับกับแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจใหม่	
ที่มีกระบวนการน�าวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยีมารวมกัน	
เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค	์ และเป็นองค์กรที่ขับ
เคลือ่นภารกจิให้สงัคมไทยอดุมไปด้วยความคดิสร้างสรรค์	ดงัทีห่ลาย
ท่านอาจได้ผ่านตากับโครงการมากมายภายใต้การสรรสร้างจาก	
TCDC	ในวันนี้	วารสารนักบริหาร	ขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับมุมมอง	
ความคิดของการบริหารงานและองค์กร	รวมถึงบทบาทของ	TCDC	ที่
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน	 “พลังความคิดสร้างสรรค์”	 สู่คนไทย	
ผ่านนักบริหารรุ่นใหม่	 คุณอภิสิทธิ์	 	 ไล่สัตรูไกล	 ผู้อ�านวยการศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ	(TCDC)	

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

	 ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(TCDC)	ก่อตัง้เมือ่เดอืนมถินุายน	
พ.ศ.	2547	อยูภ่ายใต้ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู	้(Office	
of	Knowledge	Management	and	Development:	OKMD)	ส�านัก
นายกรัฐมนตรี	เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความ
คดิสร้างสรรค์ให้กบัสงัคมไทย	และเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ	เปรยีบ
เหมือน	“มหรสพทางปัญญา”	ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้
เกดิขึน้ในสงัคมไทย	และกระตุน้ให้คนไทยตระหนกัถงึคณุค่าของงาน
ออกแบบ	 โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้	 ความเข้าใจแบบสากล	

ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ	 การบรรยาย	 การสัมมนาเชิง
ปฏบิตักิาร	ไปจนถงึการสร้างแหล่งค้นคว้า	ซึง่ไม่เพยีงให้
ความรู้แต่ยังให้ความบันเทิงและประสบการณ์ที่น�าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้รอบด้าน	
ทั้งนี้	 TCDC	 มุ่งประสานความร่วมมือโดยตรงกับภาค
ธรุกจิ	ผูป้ระกอบการ	SME	และช่างฝีมอื	โดยจะสนบัสนนุ
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการน�าการออกแบบ	(Design)	
มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้แก่การผลิตสินค้าและบริการ	
และจะส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการออกแบบของ				
นักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและต่างประเทศ	
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้มีช่องทางเติม
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเป็นระบบ	

ภารกิจ

	 ภารกิจของ	TCDC	 มีหลากหลาย	 ประการแรก
คือ	นิทรรศการถาวร	“ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้”	หรือ	
“What	is	Design?”	บนพื้นที่ขนาด	300	ตารางเมตร	น�า
เสนอเรื่องราวที่หลากหลาย	 ทั้งด้านสังคม	 วัฒนธรรม	
เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล	
กระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของ	10	ประเทศผู้น�าด้าน
การออกแบบ	เพือ่แสดงให้เหน็ว่า	งานออกแบบไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องของสไตล์หรือแรงบันดาลใจเท่านั้น	 แต่ความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชนชาติล้วนถูก
ก�าหนดด้วยเงื่อนไขที่หลากหลาย	 ตั้งแต่การแสดงออก
ของตวัตน	ชนชัน้	ภมูปิระเทศ	สงคราม	ไปจนถงึคตนิยิม	
ทั้งนี้ผลงานที่น�ามาจัดแสดงล้วนสะท้อนถึงแนวคิด			
‘อัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น’	(Genius	Loci)	ซึ่งเกิดจากการ
หล่อหลอมของพลงัต่างๆ	ตัง้แต่ทางกายภาพไปจนถงึจติ
วญิญาณของแต่ละชนชาติ	พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้คนไทย
ได้ร่วมส�ารวจและค้นหากระบวนการที่มาของ	“อัจฉริย-
ภาพแห่งท้องถิน่”	จากผลงานออกแบบอตุสาหกรรมของ
ไทย	 ผ่านผลงานการออกแบบของเหล่านักคิดใน
อุตสาหกรรมต่างๆ	
	 นอกจากนี	้ ยังมีนิทรรศการหมุนเวียน	 บนพื้นที่
ขนาด	500	ตารางเมตร	จัดแสดงนิทรรศการจากทั่วโลก
และที่จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มพื้นฐาน
ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้
ชม	ด้วยตวัอย่างผลงานการออกแบบทีม่ชีือ่เสยีงในระดบั
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ผู้ประกอบการ

ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ควรพัฒนาศักยภาพของตน 

สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือ 

ต้องยอมรับก่อนว่า

โลกเปลี่ยนแปลง 

และต้องปรับตัวให้ได้ 

นักธุรกิจบางท่าน

ที่เคยประสบความส�าเร็จ  

แต่ยังมีวิธีคิดแบบเดิม ๆ 

และไม่ยอมปรับตัว 

ก็อาจจะอยู่ไม่รอด

สากล	 พร ้อมค�าอธิบายถึงปรัชญา	
แนวคิด	และที่มาของงานออกแบบ			
	 TCDC	ยังมีห้องสมุดเฉพาะด้าน
การออกแบบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
เอเชีย		ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือและสื่อ
มัลติมีเดียทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์	
สารคด	ีและวดิโีอบนัทกึภาพกจิกรรมให้
ความรูข้อง	TCDC	ผ่านบรกิาร	iPod	เพือ่
ให้บริการแก่สมาชิกจ�านวนกว่า	25,000	
รายการ	พร้อมข้อมูลข่าวสารด้านสังคม	
วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง				
อันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่หล ่อหลอม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้
กลายเป ็นผลงานและแนวทางการ
ออกแบบที่แตกต ่างกันไปในแต ่ละ
ประเทศ	 นอกจากนี้ยังมีบริการเสริม	
อื่นๆ	 เช่น	 ห้องอ่านหนังสือ	 ห้องชม
ภาพยนตร์	ฐานข้อมูลออนไลน์	และการ
บรรเลงดนตรีแจ๊ซในวันหยุดสุดสัปดาห์	
รวมทัง้	Material ConneXion® Bangkok  
หรือห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบแห่ง
แรกของเอเชีย	 ที่ เป ิดโอกาสให้นัก
ออกแบบและนกัเรยีนนกัศกึษาได้สมัผสั
วัสดุที่นักออกแบบระดับโลกใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน	 เป็นสถานทีท่ีร่วบรวม
วัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อการออกแบบ
กว่า	4,500	ชิ้น	เพื่อให้สมาชิก	TCDC	ได้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของ	
วัสดุเพื่อการออกแบบ	 ทั้งนี้	Material	
ConneXion®	Bangkok	 เป็นสาขาของ	
Material	ConneXion®	ซึ่งปัจจุบันมี	5	
สาขา	ได้แก่	นิวยอร์ก	มิลาน	โคโลญจ์	
กรุงเทพฯ	และแดกู	
	 TCDC	 ยังจัดโครงการ	 “TCDC 
สู่ภูมิภาค”	ซึ่งเป็นบริการเคลื่อนที่ในรูป
แบบของห ้องสมุดเฉพาะด ้านการ
ออกแบบ	พร้อมชั้นหนังสือบรรจุหนังสือ
กว่า	200	รายการที่จะผลัดเปลี่ยนไปทุก
ภาคการศึกษาเพื่อความทันสมัยของ
ข้อมูล	รวมถึงบริการฐานขอ้มลูวัสดุและ

ตวัอย่างวสัดุ	ตลอดจนนทิรรศการขนาด
ย่อม	 การจัดบรรยาย	 ตลอดจนการ
สัมมนา	 ซึ่งจะหมุนเวียนน�าไปจัดที่
สถาบันการศึกษาทั้ง	13	แห่งในภูมิภาค
ต่างๆ	อาทิ	ขอนแก่น	ชลบุรี	เชียงใหม่	
มหาสารคาม	ล�าปาง	พระนครศรอียธุยา	
พษิณโุลก	เพชรบรุ	ีสงขลา		อบุลราชธานี	
ก�าแพงเพชร	 เชียงราย	 และนครศรี-
ธรรมราช	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา	อาจารย์	
รวมทั้งผู ้ประกอบการในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเข้าถึงข้อมูลด้านการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ์โดยไม่ต้องเดนิทาง
มาใช้บริการที่ส�านักงาน	TCDC	โดยใน
อนาคต	TCDC	มีความมุ่งมั่นที่จะขยาย
สาขาให ้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ ว
ประเทศ	 เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึง
ความรู้ด้านการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ของคนไทย
 WWW.TCDCCONNECT.COM  
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารความรู้
ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของตลาดโลก	
นวัตกรรม	 กระแสความนิยมของผู ้
บริโภค	 การบริหารธุรกิจที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์	ไปจนถงึกฎระเบยีบต่างๆ	ที่
จะส่งผลต่อแนวทางการออกแบบและ
การท�าธุรกิจ	 ตลอดจนการจัดการและ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อให้ผู้
ประกอบการและนักออกแบบไทยเกิด
แรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของ
ตนเอง	 และสามารถผลิตสินค้าและ
บรกิารให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก	
ตลอดจนเป ็นแหล ่ง เรียนรู ้ ส� าหรับ
นักศึกษาและผู้สนใจด้านงานออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคต	
 แหล่งบันเทิงต่างๆ	 อาทิ	 The 
Shop@TCDC	สรรหาสนิค้าดไีซน์ของนกั
ออกแบบไทยและจากทั่วโลกที่สื่อถึง
ความคิดสร้างสรรค์	 ประโยชน์ใช้สอย	
และเทคนคิการผลติทีช่าญฉลาด	ร้านค้า
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ขนาดเล็กแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูที่
เปิดสู่โลกแห่งการออกแบบ	
 Bharani@TCDC	ร้านภรณี	เจ้า
ต�ารบัความอร่อยแบบโฮมเมดทีย่าวนาน
มากว่า	50	 ปี	 ด้วยเมนูที่หลากหลาย	
ตั้งแต่อาหารไทยรสชาติกลมกล่อมไป
จนถึงอาหารนานาชาติ	 Kiosk@TCDC 
แหล่งสงัสรรค์แห่งใหม่กบัเพือ่นฝงูรูใ้จใน
บรรยากาศสดุสร้างสรรค์ด้วยบรกิารฉาย
ภาพยนตร์สั้นและสารคดีดังจากทั่วโลก	
การแสดงดนตรีสด	 ท่ามกลางกลิ่นอาย
ของกาแฟเลิศรส	 และเบเกอรี่โฮมเมด		
สดใหม่ทุกวัน	 ตั้งอยู่ที่ชั้น	6	 ดิ	 เอ็มโพ
เรียม	ช็อปปิ้ง	คอมเพล็กซ์	 เปิดบริการ
ในวันอังคาร-อาทิตย์	 (ปิดวันจันทร์)	
เวลา	10.30	-	21.00	น.	
	 เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มรู ้จักและ
เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กัน
มากขึ้น	 ก็จะต้องขยายการรับรู ้และ
เข้าใจนั้นให้เป็นการปฏิบัติจริง	 ในการ	
เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง	
โดย	TCDC	ร่วมกับสถาบันอื่น	ๆ	และ
ได้จัดท�าโครงการ	Creative City	และ
ได้เลือกน�าประเด็นของเมืองเป็นเครื่อง
มือในการที่จะท�าให้นโยบายจับต้องได้	
โดยเริม่แรกได้ร่วมมอืกบักรงุเทพมหานคร	

และจะขยายไปสู่เชียงใหม่	โคราช	ฯลฯ	
ต่อไป	

ภาพรวมของธุรกิจกับ เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

	 ประเทศไทยเคยประสบปัญหา
พื้นฐานที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึง
มากนัก	 	 คือการพึ่งพาการส่งออกเป็น
หลกั	และมกีารกระตุน้ให้ผูผ้ลติและผูท้�า
ธรุกจิลงทนุในแง่ของการผลติเพือ่การส่ง
ออก	 และได้ผลก�าไรตอบแทนกลับมา	
แต่เมือ่ประเทศต่าง	ๆ 	ปรบัตวัใหม่ได้ทนั
เหมือนกันหมด	 แล้วประเทศเราจะน�า
อะไรไปสู้กับคนอื่น	ๆ	เราจึงเล็งเห็นถึง
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(Creative	Economy)	 ปัจจุบันหลาย
ประเทศได ้ศึกษาและพัฒนาระบบ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์อย่างจรงิจงั	เช่น	ใน
อังกฤษที่รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนา
ในปี	2544	และจัดตั้งองค์กรซึ่งท�าหน้าที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง อุ ต ส าหก ร รมคว ามคิ ด
สร้างสรรค์ให้สามารถขบัเคลือ่นได้อย่าง
มีศักยภาพ	 แม้แต่เกาหลีก็ได้ให้ความ
ส�าคญักบัการสร้างรายได้ใหม่จากความ
คดิสร้างสรรค์	จนปัจจบุนัการแพร่หลาย
ของวฒันธรรมเกาหลกีลายเป็นทีม่าของ
รายได้จากการท่องเที่ยว	อาหาร	แฟชั่น	
ดนตรี	และภาพยนตร์	
	 ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ	
กลุ ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้าง	
สรรค์เป็นหลักในการผลิตสินค้าและ
บรกิาร	ซึง่ในประเทศไทย	หมายถงึ	งาน
ฝีมอืและหตัถกรรม	งานออกแบบ	แฟชัน่	
ภาพยนตร์	 กระจายเสียง	 ศิลปะการ
แสดง	โฆษณา	การพิมพ์	และสถาปัตย-
กรรม	 โดยจากข้อมูลของส�านักบัญชี
ประชาชาติ	 เฉพาะมูลค่าของเศรษฐกิจ
ทัง้	9	กลุม่นี	้คดิเป็นสดัส่วน	10.83%	ของ	
GDP	ในปี	2549	และมีมูลค่าส่งออกถึง	

289,000	ล้านบาท	ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ตัวเลขดังกล่าว	 การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยย่อมเป็นทางออกใน
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน	
และเป็นทีแ่น่ชดัว่า	การพฒันาเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ต้องได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลจึงจะก่อให้เกิดการผลักดันในวง
กว้าง	 ทั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกจิระยะที	่2	รฐับาลได้ประกาศส่ง
เสรมิ	แผนพฒันาศกัยภาพของเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์จ�านวน	20,134	ล้านบาทเป็น
ระยะเวลา	3	ปี	ตั้งแต่ปี	2553-2555	

ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 สงัคมทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ใน
การพฒันาระบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์จะ
ต้องมีองค์ประกอบ	3	 ประการ	 ได้แก่	
ประการที	่1	ทกัษะและความสามารถใน
ความเป็นช่างฝีมือ	(Talent)	 ที่รู้ลึกใน
เรื่องนั้น	และพร้อมที่จะต่อยอดไปท�าใน
เรื่องอื่นๆ		ประการที่	2		ประวัติศาสตร์	
วัฒนธรรม	 และการเป็นสังคมเปิด				
(Tolerance)	 ที่คนในสังคมยอมรับใน
ความแตกต่างทางความคิด	 เชื้อชาติ	
ศาสนา	 และเพศ	 และประการที่	 3	
โครงสร้างพืน้ฐาน	(Basic	Requirement)	
ของสังคมที่เอื้ออ�านวยด้านการศึกษา	
เทคโนโลยีการสื่อสาร	 ระบบลอจิสติกส์	
ระบบการเงนิ	ระบบการผลติทีม่คีณุภาพ
และสุขอนามัย	 และระบบการคุ้มครอง
ทรพัย์สนิทางปัญญา	ซึง่จากคณุลกัษณะ
ของสงัคมไทยเมือ่ประกอบกบัโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้ออ�านวยย่อมเป็นฐานส�าคัญ
ที่ท�าให้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่จะ
เกิดขึ้น	หรือเข้าไปแก้ปัญหาในกระบวน	
การผลิตแบบเดิม	
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	 ตัวอย่างที่จับต้องเป็นมูลค่าทาง
ธุรกิจได้อย่างชัดเจนก็คือ	เว็บไซต์	You-
tube	 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเว็บไซต์
ล่าสุดเมื่อตุลาคม	2549	 ในราคา	1.65	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ทั้งที่ใช้เวลาเพียง	
5	 ปีนับจากเริ่มต้นธุรกิจ	 ทั้งนี้เพราะ
สินทรัพย์ที่แท้จริงของ	Youtube	 ไม่ใช่
โครงสร้างพืน้ฐานด้านต่างๆ	ของเวบ็	แต่
คอืเนือ้หา	(Content)	ของวดิโีอทีส่มาชกิ
แต่ละคนน�ามาบรรจุไว้	 ท�าให้ผู้คนจาก
ทั่วโลกที่สนใจสามารถเข้าไปค้นหาได้
ตามความต้องการของตนเอง	 ดังนั้น	
สินทรัพย์ของ	Youtube	 จึงเป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้	แต่เกดิจากการบรหิารเรือ่งราว
ของความคิดสร ้างสรรค ์จากความ
ต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไป	
	 ขณะเดยีวกนัการสร้างสนิค้าและ
บริการใหม่ๆ	 ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
มองหาโอกาสต่อยอดให้กับสินค้าเดิมก็
เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการสนิค้าและบรกิารทีซ่บัซ้อน
ขึ้นของผู้บริโภค	เช่น	น�้าดื่มทัสมาเนียน	
เรน	(Tasmanian	Rain)	 น�้าดื่มระดับ
พรีเมียมซึ่งหาซื้อไม่ได้ทั่วไปด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ในการด�าเนินธุรกิจของผู้
ผลิตที่ต้องการสร้างสินค้าที่แตกต่าง	จึง
ได ้ศึกษาสภาพภูมิประเทศและภูมิ
อากาศของเกาะทัสมาเนีย	 จากข้อมูล
ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(World	
Meteorological	 Organization)	
ที่ท�าการทดสอบคุณภาพอากาศและจัด
อนัดบัให้เกาะทสัมาเนยี	ทางตอนใต้ของ
ออสเตรเลยีเป็นสถานทีท่ีม่อีากาศสะอาด
บรสิทุธิท์ีส่ดุในโลก	เนือ่งจากมปีระชากร
และจ�านวนอุตสาหกรรมน้อย	 ที่ส�าคัญ
ลมทีพ่ดัอยูเ่หนอืเกาะทสัมาเนยีฝ่ังตะวนั
ตกยังเป็นลมจากทวีปแอนตาร์กติกาที่
ปราศจากผูค้นและพดัผ่าน	3	มหาสมทุร	
3	แห่ง	คดิเป็นระยะทางกว่าหมืน่ไมล์	ดงั
นั้น	 ลมที่ก่อให้เกิดน�้าฝนจึงปราศจาก
สารปนเปื้อนใดๆ	ดังนั้น	ผู้ผลิตจึงคิดตั้ง

โรงงานโดยออกแบบอาคารดักน�้าฝน
กลางอากาศก่อนน�าไปเก็บพักไว้ในถัง
แท็งก์เก็บน�้าฝน	 เพื่อรอการทดสอบ
คุณภาพก ่อนบรรจุลงในขวดแก ้ ว	
ปัจจุบันราคาขายน�้าดื่มทัสมาเนียน	เรน	
ของขวดบรรจุ	750	ml.	 อยู่ที่ราว	200	
บาท	 และมีบริการเฉพาะในโรงแรม	
ริทซ์-คาร์ลตัน	 เดอะ	 ทรัมป์	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	และโฟร์ซีซันส์เท่านั้น	
	 ทั้งสองตัวอย่างข้างต้นคือ	 เรื่อง
ราวการบริหารความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ	 ในโลก
ปัจจุบัน	 เราเชื่อว่า	 ประเทศไทยมีผู ้
ประกอบการที่มีศักยภาพ	 และเรามีนัก
คิด	นักออกแบบ	และนักประดิษฐ์ที่เต็ม
ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์	ซึ่งพร้อมจะ
แปรความคิด	 ความรู้	 และความเชี่ยว	
ชาญให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ได้	 หากเป็นเช่นนั้นแล้ว	
ประเทศไทยก็สามารถก้าวพ้นจากฝัน
ร้ายทางเศรษฐกจิได้อย่างมคีวามหวงัต่อ
ไป	

การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ควรพัฒนาศักยภาพของตน	
สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกคอื	ต้องยอมรบัก่อน
ว่าโลกเปลี่ยนแปลง	 และต้องปรับตัวให้
ได้	นักธุรกิจบางท่านที่เคยประสบความ
ส�าเรจ็	แต่ยงัมวีธิคีดิแบบเดมิ	ๆ 	อยู	่และ
ไม่ยอมปรับตัว	ก็อาจจะอยู่ไม่รอด	อยู่ที่
ตัวบุคคล	 ไม่ได้ขึ้นอยู ่กับอายุ	 ทั้งนี้					
แบรนด์ใหญ่ๆ	 หลงเหลืออยู่ประมาณ			
20	%	 นอกนั้นล้มหายตายจากไปหมด	
เนื่องจากปรับตัวไม่ได้	 องค์กรต่างๆ	
อาท	ิสถาบนัการเงนิ	บรษิทัรถยนต์	กอ็ยู่
ระหว่างการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง	
และจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่	 ก็ขึ้น
กับการปรับตัว

	 ในอนาคต	Consumer	Sector		
เปลีย่นแปลง	ผูบ้รโิภคจะละเอยีดมากขึน้	
วนันีต้้องมหีลายแกน	กลุม่ผูบ้รโิภค	การ
บริโภค	 การสื่อสารในโลกทุกวันนี้	 แต่
เดิมมีอาณาเขตชัดเจน	 ควบคุมได้	 แต่
วันนี้เราสามารถแข่งขันกับคนทั่วโลก
และท�าธุรกิจ	 ตลอดจนรับข่าวสารได้
ตลอด	24	 ชั่วโมงบนโลกใบนี้	 นับเป็น
ประเด็นส�าคัญ	การรับรู้	Sector	ต่าง	ๆ	
ของคนเปลี่ยนแปลงไป	 แกนที่พูดถึงมี
หลายแกน	ผูค้้าเอง	ลกูค้าทีม่รีสนยิม	วถิี
ชีวิต	 แบรนด์ดังๆ	 ก็ยังคงอยู่	 แต่จะมี		
แบรนด์เล็กๆ	 เกิดมากขึ้น	 มีลักษณะ
เฉพาะจะตอบสนองความเป็นตวัตนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	และคนกลุ่มนี้จะขยับสูงขึ้น			
	 นอกจากนี้	 โครงสร้างของโลกก็
เปลี่ยน	 อาทิ	 เราสามารถเดินทางโดย
เครื่องบินไปต่างประเทศได้ในราคาถูก	
เราลองถอยกลับไปดูในซีกที่เป็น	Soft	
Asset	 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	 อาทิ	
ความรู้	 ทักษะ	 ความช�านาญ	 วิธีคิด	
สินทรัพย์ทางปัญญา	 สิ่งเหล่านี้จะเป็น
ปัจจยัส�าคญั	ส่วน	Hard	Asset	เราม	ีเขา
ก็มี	เราต้องศึกษาเรื่องการปรับทักษะวิธี
การคิด	 สร้างความแตกต่างอยู่บนฐาน
ของเหตผุล	วธิคีดิทีแ่ตกต่าง	สร้างสรรค์
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อภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล
อายุ	 53	ปี
สถานภาพ	 สมรส
ภูมิล�าเนา	 กรุงเทพฯ

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
	 -	ผู้อ�านวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	
	 	 (Thailand	Creative	&	Design	Center:	TCDC)	
	 -	กรรมการผู้จัดการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ			
	 	 (Material	ConneXion®	Bangkok)

ประวัติการศึกษา
	 -	ศิลปบัณฑิต	(การออกแบบผลิตภัณฑ์)			 	
	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร
	 -	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	Master	of	Arts	(Industrial	Design)	Birmingham		
	 	 Institute	of	Art	and	Design,		University	of		 	
	 	 Central	England,	United	Kingdom
	 -	Post	graduate	Certificate	(Research	
	 	 Methodology	in	Art,	Design	and	Media)		 		
	 		Birmingham	Institute	of	Art	and	Design,		 	
	 	 University	of	Central	England,	United	Kingdom

ประวัติการท�างาน
	 -	นักออกแบบผลิตภัณฑ์
	 -	ผู้วิจัยในโครงการ	“High	Technology	Research		
	 	 in	Product	Design”	จาก	The	Polytechnic		 	
	 	 University	เมืองคานากาว่า	ประเทศญี่ปุ่น
	 -	อาจารย์สอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์	
	 	 คณะมัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
	 -	ที่ปรึกษาในโครงการของ	United	Nation	
	 	 Development	Project	(UNDP)

นั้นแบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ	creative	เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
ของตัวบุคคล	แต่เราต้อง	Turn	ตัว	c	ให้เป็น	C	โดยต้องท�าให้	
Creative	ความคดิสร้างสรรค์นัน้มี	Value	คณุค่ากบัสงัคมและ
ธุรกิจ	มีคุณค่าสู่สาธารณะให้ได้	และต้องมีความรู้มีเหตุผล	

หลักในการบริหารงาน

	 ผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค	์ รวมทั้งศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบต้องพยายามกระตุ้นภาพเล็ก	ๆ	ที่จับ
ต้องได้	ท�าให้นโยบายเห็นเป็นรูปธรรม	Implement	จับต้องได้	
จนถงึวนันีส่้วนหนึง่เราได้ผลกัดนั	ความส�าเรจ็กเ็ป็นไปตามแผน	
และคนของ	TCDC	 ต้องท�างานหนัก	 จึงจะท�าสิ่งเหล่านี้ให้
ประสบผลส�าเร็จ	 ผมเชื่อในเรื่องความอดทน	 และอยู่บนฐาน
ของความรู้ความสามารถ	 คนที่มีความรู้นั้นหลาย	 ๆ	 คนเก่ง	
แต่ขาดความอดทน	กไ็ปซะก่อนกอ็าจจะไม่ประสบความส�าเรจ็	
ต้องอดทน	และลงมอืท�าอย่างมรีะเบยีบวนิยั	สกัวนัต้องประสบ
ความส�าเร็จ	ผมไม่เชื่อเรื่องพระเอกขี่ม้าขาว	หมดยุคแล้ว	แต่
ผมเชือ่ในทมีท�างาน	ความอดทนเป็นคณุสมบตัสิ�าคญั	และต้อง
ฝึกเรื่อย	ๆ	ไม่ว่าจะท�าอะไร	คนเขียนหนังสือ	ก็ต้องฝึกเขียน
หนังสือบ่อยๆ	 ฝึกฝนไปเรื่อย	 ๆ	 ถ้าเป็นจิตรกร	 ก็ต้องผ่าน
ขบวนการการฝึกฝนวาดภาพบ่อยๆ	 จนมีความเชี่ยวชาญ	 ซึ่ง
ล้วนแต่ต้องเกดิจากการเรยีนรู้	การฝึกฝน	การลงมอืปฏบิตั	ิและ
การมีจินตนาการ
	 สิ่งที่จะท�าให้คุณค่าคนแตกต่างกัน	คือ	วิธีคิด	ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษา	จัดการกับวิธีคิด	แนวคิด	การศึกษา	เรา
เป็นสงัคมความรูจ้รงิหรอืเปล่า	เราแปลงความรูไ้ปใช้ประโยชน์
อะไร	 บนพื้นฐานของการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์	 กรณี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์	 ก็
จะท�าให้นักศึกษาที่จบออกไปมีคุณค่ามากขึ้น	 เป็นบันไดพา
นักศึกษาไปสู่ความส�าเร็จได้	 ทั้งนี้ความอดทนและความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จได้
	 วนันี.้..คณุพร้อมทีจ่ะปล่อย	“พลงัความคดิสร้างสรรค์”	
เพื่อสรรสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วหรือยัง...
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