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ในปัจจุบันคําท่ีใช้กันมากและอาจสร้างความสงสัยให้ผู้คน
ได้ไม่น้อยก็คือคําว่า Creative Economy หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซ่ึงอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญข้ึนใน
เศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้ 
 
เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างของประเทศท่ีรู้จักใช้คอนเซ็ปท์ 
Creative Economy (CE) ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีไปท่ัวโลกในรูปของ
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง นักร้อง แฟช่ัน การ
ท่องเท่ียว ศิลปะการแสดง อาหาร ฯลฯ ซ่ึงสร้างการ
จ้างงานและรายได้อย่างมหาศาลเป็นตัวอย่างท่ีน่าช่ืนชม 
 
ความหมายอย่างง่ายของ CE ซ่ึงให้โดย John 
Hawkins (ในหนังสือช่ือ The Creative Economy : 
How People Make Money From Ideas ซ่ึงมีการ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
TCDC) ก็คือ "การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของ
มนุษย์" สาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่ CE จะเรียกว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries หรือ CI) 
ซ่ึงหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสําคัญ 
 
UNCTAD แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์อกเป็น 
4 ประเภท ดังน้ี "......1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 
(Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสภาพสังคม เป็นต้น 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 
Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและ
งานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม 
(Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 

 
 

 

 

2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็น 2 กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น 
ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ เป็นต้น 
รวมท้ังศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การ
แสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรํา โอเปร่า ละคร
สัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น  
 
3) ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์
ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งาน
สื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing and Printed Media) เช่น 
หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ เป็นต้น และ
งานโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ 
วิทยุ และการออกอากาศอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
4) ประเภท (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้า
และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการ
ออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิค 
แฟช่ัน อัญมณี และของเด็กเล่น เป็นต้น ส่วนกลุ่ม New 
Media ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และเน้ือหาดิจิตอล 
เป็นต้น และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Services) ได้แก่ บริการทางสถาปัตยกรรม 
โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา 
และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับดิจิตอล และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น......." 
 
ประเทศไทยยังไม่ได้กําหนดขอบเขตของ CE หรือ CI 
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สภาพัฒน์ได้พยายามจัดกลุ่ม
ของ CI ตามลกัษณะของบัญชีรายได้ประชาชาติ โดย
แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 
(Crafts) 2) งานออกแบบ (Design) 3) แฟช่ัน 
(Fashion) 4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (Film & Video) 5) 
การกระจายเสียง (Broadcasting) 6) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) 7) ธุรกิจโฆษณา (Advertising) 8) 
ธุรกิจการพิมพ์ (Publishing) 9) สถาปัตยกรรม 
(Architecture) 
 



ข้อมูลของสํานักบัญชีประชาชาติปี 2549 ระบุว่ามูลค่า
ของ CI ของท้ัง 9 กลุ่มข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 10.4 ของ GDP โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 
848,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2549 
ประมาณ 289,000 ล้านบาท 
 
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่สามารถพัฒนาข้ึนเป็นสินทรัพย์
สร้างสรรค์ (Creative Assets) อยู่มหาศาล ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านรูปธรรมหรือนามธรรม ซ่ึงสามารถนําไปสร้าง
เสริม CE ได้เป็นอย่างดี 
 
ในด้านรูปธรรม เรามีพระบรมมหาราชวัง พระแก้ว
มรกต พระพุทธรูปงดงามพระราชวัง วัดวาอาราม เรือ
สุพรรณหงส์ อาหารไทย รําไทย นวดไทย ข้าวไทย 
ผลไม้ไทย ผ้าไหมไทย สุนัขพันธ์ุไทยหลังอาน ฯลฯ 
แหล่งท่องเท่ียว เช่น อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ ภูเก็ต 
พัทยา เยาวราช สําเพ็ง เขาพระวิหาร เมืองโบราณ 
ฟาร์มจระเข้ ฯลฯ 
 
ในด้านนามธรรม เรามีเร่ืองราวของ Siamese Twins 
อิน-จัน (คําว่า Siamese สามารถช่วยสร้าง CE ได้เป็น
อย่างดีเพราะฝร่ังรู้จัก Siamese Twins/ Siamese Cats 
แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าประเทศไทยกับสยามคือประเทศ
เดียวกัน บ้างก็นึกว่า Thailand คือ Taiwan) สะพาน
ข้ามแม่นํ้าแคว เขาตะปู (ในตอนหน่ึงของภาพยนตร์ 
007 James Bond) ฯลฯ 
 
วัตถุดิบเหล่าน้ีกําลังรอคอยการพัฒนาข้ึนเป็น Creative 
Assets เพ่ือเป็นปัจจัยในการสร้าง Creative Industries  
 
หัวใจสําคัญของการพัฒนาก็คือความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Ideas) ซ่ึงมิได้ติดตัวทุกคนมาแต่กําเนิด หาก
เกิดข้ึนจากการมีทักษะในการคิด (Thinking Skills) และ
การมีความคิดริเร่ิม (Originality) ซ่ึงต้องมีการเรียนการ
สอน ฝึกฝนกันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 
 
ในแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (2553-2555) 
ของรัฐบาลชุดนายกฯ อภิสิทธ์ิน้ี งานสร้าง CE ได้รับ
เงินจัดสรรรวม 17,585 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่การ
ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมช่างฝีมือไทย การสง่เสริม
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและซอฟต์แวร์ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมรวมออกแบบและสินค้าเชิงสร้างสรรค์ และ
การขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หากประเทศของเราจะอยู่ได้ดีในหลายทศวรรษหน้า 
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
เราจําเป็นต้องพัฒนาจากระดับต่ําสุด คือ เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต (Factor-driven Economy 
คือ การใช้การผลิตด้วยต้นทุนต่ําเป็นปัจจัยสําคัญ) เพ่ือ
เข้าสู่ระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึนเป็นลําดับ
คือ เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-
driven Economy)  
 
และเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-
driven Economy) ในท่ีสุด 




