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1. บทนำ�
สาเหตุส�ำคัญเนื่องมาจาก ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก�ำหนดรูปแบบ
การพัฒนาประเทศโดยให้ความส�ำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพิง
ปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก (Factor-Driven Economy) ประกอบกับการพึ่งพา
การลงทุนจากภาคเอกชน (Investment Driven Economy) ในการขับเคลื่อน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่ง หลังเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) จึงส่งผลท�ำให้ประเทศไทยมีการปรับลด
ค่าเงินบาทและเกิดการปรับเปลี่ยนอุปสงค์รวม (AggregateDemand) จากโครงสร้าง
ที่เน้นการลงทุนในประเทศ เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก (Export-Led
Growth) เป็นส�ำคัญ โดยสังเกตได้จากสัดส่วนของการส่งออกต่อรายได้ประชาชาติ
ที่สูงถึงร้อยละ 70 ในปัจจุบันโดยเฉพาะการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมที่ยังคง
พึ่งพิงการใช้แรงงานราคาถูกจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment
Manufacturer - OEM)
อย่างไรก็ดี เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในลักษณะนี้มีโอกาส
ที่จะส่งผลเสียต่อประเทศในด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองกับการผลิต
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
โอกาสที่แรงงาน อันเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ จะต้องถูกกดค่าจ้างเพื่อที่
ภาคเอกชนและนายจ้างจะยังคงสามารถรักษาสถานะทางการแข่งขันจากต้นทุน
การผลิตที่ถูกเอาไว้ได้
ค�ำอธิบายดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตของ
ประเทศไทย โดยเมื่อวิเคราะห์ในทางอุปทานรวม (Aggregate Supply) แล้วพบว่า
ภาคการผลิตของไทยยังคงพึ่งพากับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ น้อยมาก
แต่เป็นการพึง่ พาปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนทางกายภาพเป็นส�ำคัญ จากผลการศึกษา
ของธนาคารโลกร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (World
Bank and NESDB, 2008) พบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงเวลาตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั (ประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2547
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(ค.ศ. 1977 - 2004) เกิดขึ้นจากการจ้างงาน (ร้อยละ 1.8) และการลงทุนในเครื่องจักร
(ร้อยละ 3.1) เป็นส�ำคัญ ในขณะที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันสะท้อนถึงผลิตภาพ
โดยรวม (หรือทีเ่ รียกว่า Total Factor Productivity หรือ TFP) ส่งผลเพียงแค่รอ้ ยละ 1
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่
ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ที่มีการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ในกรณีของประเทศไทย
ผลิตภาพโดยรวม (TFP) นี้เกิดขึ้นมากกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (TFP = 1.2)
แต่ยังมีระดับต�่ำในภาคเกษตรกรรม (TFP = 0.5) และบริการ (TFP = -0.5) ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2540 – 2547 (ค.ศ. 1977 - 2004)
ดังนั้น ถ้าประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากการเป็นเพียง “ลูกจ้าง” ท�ำผลิต
ของโลก การมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นทางเลือกที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพยายามยกระดับประเทศไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการเพื่อที่จะได้น�ำมาสู่การเจริญเติบโตและความกินดีอยู่ดีของคนในประเทศ
ซึ่งในทางปฏิบัติ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ (Productivity) เพื่อให้สามารถเท่าเทียมกับประเทศผู้น�ำทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาครายใหม่อย่าง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย ส�ำคัญของการขับ
เคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมจากการปรับโครงสร้างไปสู่ระดับสูงขึ้นคือการสร้าง
“ระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม” (Efficiency-driven
and Innovation-driven Economy) โดยการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไปสูร่ ะดับการพัฒนา
ทีส่ งู ขึน้ นีจ้ งึ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นในการก้าวไปสูก่ ารเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้ออกมาสูส่ งั คมอันจะเป็นการช่วย
ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว
อย่างไรก็ดี เช่นเดียวกับประเทศก�ำลังพัฒนาอื่นๆ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการในการผลักดันให้เป็น
วาระแห่งชาติ ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่มีวัฒนธรรม
ทรัพยากร และวัตถุดิบที่มากพอ แต่อาจขาดซึ่งนโยบายที่ชัดเจนจากทางภาครัฐ
ความรู้และความเข้าใจของประชาชน ความไม่สอดคล้องของภาคการศึกษากับ
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ตลาดแรงงาน โครงสร้างการผลิตทีข่ าดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะ พืน้ ฐานทางด้านระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการเอื้อต่อการจัดการองค์ความรู้ และที่ส�ำคัญก็คือ
การขาดซึ่งความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion) ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้
อย่างแท้จริงโดยแสดงการเปรียบเทียบในตารางข้างล่าง
ดังนั้น การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงไม่ควรพิจารณา
เฉพาะการมีโครงการสนับสนุนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ควรเน้นไปที่การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เน้นให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้
ความคิดนั้นเกิดการต่อยอดและน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว
ตาราง 1 สถานการณ์การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
ที่พัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศก�ำลังพัฒนา
• อุตสาหกรรมที่ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ • อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการและ
เป็นสินค้า/บริการที่มีมูลค่าสูงสุดใน
ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยสินค้า
เวทีการค้าโลก
เกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาท
มากกว่าสินค้าที่ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์
• มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
•  มีวัฒนธรรมทรัพยากรและวัตถุดิบ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์
แต่ขาดซึ่งนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน
ส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในการปฏิบัติที่เป็นองค์รวม  
• ประชาชนของรัฐบาลตระหนักถึง
•  ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความ
การมีความรู้และการคุ้มครอง
ส�ำคัญของการสร้างความรู้และการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยัง
ขาดซึ่งพลังขับเคลื่อน (Passion)
มิติต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพื่อมอง
ภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบเป็นองค์รวม (Holistic Approach) นอกเหนือจาก
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เพียงแค่วิเคราะห์แต่เชิงเศรษฐกิจซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์เพียงมิติเดียว ซึ่งอาจส่ง
ข้อเสียต่อการด�ำเนินนโยบาย (โดยเฉพาะนโยบายระยะสั้น) ที่ผิดพลาดได้ ยกตัวอย่าง
เช่น การพยายามทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาลไปในโครงการใดโครงการหนึ่งของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจจะท�ำให้เกิดการสูญเสียของการใช้ทรัพยากรโดยใช่เหตุ
หากบุคลากรของประเทศยังไม่ได้มีระบบการศึกษาที่จะสร้างความคิดที่เอื้อต่อการ
มีความคิดสร้างสรรค์ได้ การเน้นการพัฒนาแต่ในเชิงขนาดทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาจท�ำให้ละเลยต่อผลกระทบทางสังคมและการกระจาย
รายได้ โดยเฉพาะการเน้นการพัฒนาแต่ในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีลักษณะ
ของการทีผ่ ปู้ ระกอบการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูแ่ ต่ในเขตเมือง การเน้นพัฒนาทีผ่ ดิ ทาง
เหล่านีจ้ ะไม่ได้เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทคี่ รอบคลุมไปถึงกลุม่ คนยากจน
ที่อยู่ในชนบทห่างไกลแต่อย่างใด นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังควรมีพื้นฐาน
ของการมีความรักและพลังขับเคลื่อนกับงานที่ท�ำ  ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการรับประกัน
ว่าการให้การสนับสนุนแต่เพียงเม็ดเงิน (จากโครงการต่างๆ) จะสร้างให้คนในประเทศ
เกิดความรักและพลังขับเคลื่อนกับงานสร้างสรรค์ที่ท�ำอยู่แต่อย่างใด เป็นต้น

2. คำ�จำ�กัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์คอื กระบวนการหรือกิจกรรม (Process or Activity) โดย
เกิดจาก 2 ส่วนปัจจัยหลักด้วยกันคือ 1) ทุนทางปัญญา หรือองค์ความรู้ และ 2) ทักษะ
การประยุกต์น�ำความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์ความรู้) นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเชิงพาณิชย์ โดย
1. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
สามารถอยูใ่ นรูปแบบของ “ฐานความรู”้ เดิม หรือ “ความรูใ้ หม่” ทีจ่ ะสามารถ
น�ำไปใช้ต่อยอดความคิดโดยทุนในลักษณะนี้สามารถเกิดได้จากทุนมนุษย์ (Human
Capital) เช่น ศึกษาและการฝึกอบรมที่น�ำมาสู่ความคิดใหม่ๆ ทุนทางวัฒนธรรม
(Culture Capital) เช่น วัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทย และทุนทางสังคม (Social Capital)
เช่น ขนบธรรมเนียมและองค์ความรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น
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2. ทักษะการประยุกต์ (Adaptive Skills)
ได้แก่ ทักษะที่สนับสนุนการน�ำองค์ความรู้และทุนทางปัญญานั้นมาประยุกต์
ให้เกิดการผลิต/บริการที่สามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ค�ำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” อันประกอบไปด้วยค�ำว่า 1) เศรษฐกิจ
(Economy) และ 2) สร้างสรรค์ (Creative) จะเกิดขึ้นได้ต้องมีทั้งสองส่วนนี้เกิดคู่กัน
การมีเพียงความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์ความรู้) แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้าง
ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ถา้ ความคิดนัน้ ไม่ได้นำ� ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ผสู้ ร้างสรรค์ การน�ำความคิดเข้าไปประสานกับการด�ำเนินธุรกิจท�ำให้เกิดการต่อยอด
ไปสู่ทั้งการสร้าง “ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่า” และท้ายที่สุด
เป็นการ “สร้างคุณค่า” ซึง่ ความหมายของค�ำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นสี้ อดคล้องกับค�ำว่า
นวัตกรรม (Innovation) โดย Swann (2007) ได้ระบุความหมายของนวัตกรรม
ไว้วา่ “The Successful Exploitation of New Ideas” ซึง่ หมายถึง “การใช้ประโยชน์
จากความคิดใหม่ๆ” นั้นเอง
ในปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดค�ำนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่ง
เดียวกันทัง้ โลก โดยค�ำนิยามต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั การน�ำไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศและกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ในระดับสากล การแบ่งกลุม่ ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีความแตกต่างกัน โดยมีรูปแบบ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่
1. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แยกประเภทตามชนิดสินค้า/บริการ
Department for Culture Media and Sport (DCMS) ของประเทศสหราช
อาณาจักร (DCMS Model)เป็นหน่วยงานแรกที่ได้เริ่มก�ำหนดประเภทของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1998 โดยได้ตั้งค�ำจ�ำกัดความว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ
จุดเริ่มต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์, ทักษะ, และพรสวรรค์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งและการสร้างงานจากการใช้ประโยชน์ในเชิงของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา” โดยประเทศอังกฤษได้กำ� หนดให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย
13 ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ได้แก่ 1) โฆษณา
(Advertising) 2) สถาปัตยกรรม (Architecture) 3) งานศิลปะและโบราณวัตถุ (Art
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and Antiques) 4) งานฝีมือ (Craft) 5) งานออกแบบ (Design) 6) แฟชั่น (Fashion)
7) ฟิล์มและวีดีโอ (Film and Video) 8) ซอฟต์แวร์/เกมส์ (Leisure Software)
9) เพลง (Music) 10) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 11) สิ่งพิมพ์ (Publishing)
12) ซอฟต์แวร์และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ (Software and Computer Services)
และ 13) โทรทัศน์และวิทยุ (TVandRadio) โดยรัฐบาลอังกฤษได้สร้างหน่วยงานย่อย
เพือ่ บริหารงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นโี้ ดยเป็นการท�ำงานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
ตัวแทนจากภาคเอกชน
อย่างไรก็ดี การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 13 ประเภท
ในลักษณะนีไ้ ด้สร้างข้อจ�ำกัดแก่รฐั บาลของประเทศอังกฤษบ้างจากการที่ อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
หากแต่เดิมนัน้ ได้นำ� ธุรกิจกระจายเสียง (Media) เข้ามารวมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในตอนแรก รวมถึงไม่ได้น�ำสาขาวัฒนธรรม (Culture) วรรณกรรม และ กีฬา เข้ามา
รวมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน
ในขณะที่ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(United Nations Conferenceon Trade and Development: UNCTAD)
ได้ระบุความส�ำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการประชุม ครัง้ ที่ 11 ทีป่ ระเทศบราซิล
ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2004) และได้จ�ำแนกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็น
4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มมรดก (Heritage) 2) กลุ่มศิลปะ (Arts) 3) กลุ่มสื่อ (Media) และ
4) กลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) (โดยแสดงอุตสาหกรรม
ย่อยไว้ในตารางที่ 2)
2. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แยกตามประเภทกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่
การผลิต
การจ�ำแนกในลักษณะนี้จะเน้นการจ�ำแนกตามวัฒนธรรมเป็นหลัก (เช่น แบบ
Symbolic Texts Model หรือแบบขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization: UNESCO) ตามศิลปะ (Concentric Circle Model) หรือตามระดับ
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ของความเข้มข้นของการใช้ลขิ สิทธิอ์ ย่างขององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)
ในรูปแบบของ Concentric Circle Model ในส่วนของ WIPO ได้จดั ตัง้ ส่วนงานทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry Division) ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เพือ่
ท�ำการวิเคราะห์และศึกษางานทางด้านนีโ้ ดยตรง ซึง่ ทาง WIPO จะเน้นให้ความส�ำคัญ
กับงานประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่อง Copyright Industry
ในขณะที่ UNESCO Institute of Statistics (UIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ UNESCO
ที่เก็บข้อมูลสถิติทางวัฒนธรรมและน�ำเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ใน Framework
for Cultural Statistics โดย UNESCO ได้มีการก�ำหนดของเขตของอุตสาหกรรม
ที่คล้ายๆ กับ WIPO แต่จะให้ความส�ำคัญกับสินค้าประเภทวัฒนธรรม (Cultural
Products) และได้เพิ่มแฟชั่นเข้าเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
ในกรณีของประเทศไทย ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ไว้วา่
“แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษาการ
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม
การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่” โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ซึง่ ได้กำ� หนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยยึดตามรูปแบบขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้า
และการพัฒนา (UNCTAD) และปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของ UNESCO โดยได้รวม
อาหารไทยและการแพทย์แผนไทยเข้าไว้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย พร้อมทั้งได้
จ�ำแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (และ 15
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย) ได้แก่
1) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์
แผนไทย และอาหารไทย
2) ศิลปะ (Arts) ได้แก่ ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป์
3) สือ่ สมัยใหม่ (Media) ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดที ศั น์ การพิมพ์ การกระจายเสียง
และดนตรี
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4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) ได้แก่ การออกแบบ
แฟชั่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ดี การจัดกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ยังน�ำมาสู่
ข้อสังเกต/ข้อสงสัยในด้านของการวัดมูลค่าจากการจ�ำกัดความดังต่อไปนี้
1. เป็นการยากที่จะระบุความแตกต่างหรือจ�ำแนกระหว่างการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) กับการท่องเที่ยวโดยทั่วไปการแพทย์
แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรืออาหารไทยกับอาหารอื่นๆ
ยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยว ซึ่งในหลายๆ ครั้งที่นักท่องเที่ยวอาจเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เช่น
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาสัมมนาอาจเลือกทีจ่ ะท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมด้วย
ซึ่งอาจเกิดความซับซ้อนและท�ำให้เกิดการนับซ�้ำ (Double-counting)
2. เป็นการยากที่จะจ�ำแนกส่วนประกอบของความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Elements) จากสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์
ที่ผูกติดอยู่กับสถานที่ (Location) อย่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผูกติดอยู่กับลักษณะของการออกแบบ หรือความคิด
สร้างสรรค์ทผี่ กู ติดอยูก่ บั ประเภทของกิจกรรมอย่างอาหาร หรือสปา เป็นต้น
3. เป็นการยากทีจ่ ะระบุวา่ แพทย์แผนไทยมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทมี่ ากกว่า
การแพทย์แผนปัจจุบันอื่นๆ ทั่วไปอย่างไร
4. อาหารไทย (และอาหารอืน่ ๆ) มีสว่ นประกอบของการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ไม่มากนักเนื่องจากการท�ำอาหารแต่ละประเภทมักมีเครื่องปรุงที่แน่ชัด
และไม่สามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ เข้าไปได้มากนัก
เพราะการใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปมากอาจเป็นการบิดเบือนรสชาติ
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมในท้ายที่สุด การใส่ความคิด
สร้างสรรค์ในอาหารไทยส่วนใหญ่จึงอยู่ในลักษณะของการจัดแต่งรูปทรง
ของอาหารมากกว่าการเปลี่ยนแปลง/ประยุกต์รสชาติของอาหาร
5. เป็นการยากที่จะประเมินขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบางประเภท
โดยเฉพาะในประเภทสินค้าวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ โบราณสถาน และ
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ศิลปะการแสดง เป็นต้น เนื่องจากสินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านั้นมักไม่มี
การซื้อขายผ่านกลไกทางการตลาด หรืออาจไม่มีมูลค่าทางการตลาด
(Non-Market Value)
6. การวัดการโฆษณาจ�ำเป็นต้องผ่านสื่อต่างๆ เป็นส�ำคัญ ดังนั้นมูลค่าของ
ตลาดโฆษณาจึงเป็นการวัดค่าใช้จ่ายผ่านสื่อไม่ได้เป็นการวัดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละบริษัทโฆษณา
7. หน่วยงานทีท่ ำ� การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆ ชิน้
(เช่น ทดลองทางด้านชีววิทยา และงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ชั้นสูงต่างๆ) ต่างมองว่าตัวเองก็ควรที่จะเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วย แต่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ภาครัฐจะน�ำหน่วยงานวิจัย
ดังกล่าวเข้ามารวมอยู่ในประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือไม่
ด้วยสาเหตุดงั กล่าว การก�ำหนดขอบเขตของการศึกษาในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จึงยังคงมีความซับซ้อนในการวัดขนาดมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แน่นอนว่า
“อะไรควรทีจ่ ะรวมหรือไม่รวมอยูใ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จึงอาจท�ำให้เกิดความสับสน
ว่า การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ องค์ความรูต้ า่ งๆ และงานนวัตกรรมควรเข้ามารวม
อยูใ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนัน้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเหมือนหรือ
แตกต่างจาก “เศรษฐกิจฐานความรู้” (Knowledge-Based Economy) อย่างไร
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ตาราง 2 การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย (NESDB) เปรียบเทียบ
การจัดประเภทแบบอื่นๆ

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552), หน้า 26
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3. กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ
หากเปรียบการพัฒนาประเทศเหมือนกับการขับรถทางไกลโดยมีจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเป็นการพัฒนาที่จะใช้นวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี เป้าหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไม่ได้เน้นแต่ด้านการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นไปถึงการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในทุกๆ กลุ่ม
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากระบบเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศมีความซับซ้อน
(Complexity) และเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน (Linkages) การพัฒนาประเทศจึงไม่สามารถ
อธิบายในด้านหนึ่งด้านใดได้เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนรถยนต์ไปยังจุดมุ่งหมายที่จะ
ต้องประกอบไปทัง้ การวางแผนเส้นทางในการขับขีแ่ ละลักษณะการขับขี่ การมีผขู้ บั ขีท่ ี่
มีความสามารถ และการมีรถยนต์/เครือ่ งยนต์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง จึงสามารถทีจ่ ะน�ำพา
รถยนต์ไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในงานศึกษาชิ้นนี้จึงไม่ใช่การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ระยะสั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการพยายามวิเคราะห์ถึงบทบาทและ
ความส�ำคัญของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นปัจจัยช่วยในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
กรอบการวิเคราะห์ทางด้านการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นี้จึงพยายามครอบคลุมในมิติดังต่อไปนี้
1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. การสร้างความรักและพลังในสังคมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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3.1 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว “การพัฒนา” (Development) มีความหมาย
ที่แตกต่างจาก “การเจริญเติบโต” (Growth) ตรงที่การพัฒนาเน้นไปที่การปรับปรุง
ในเชิงคุณภาพให้ดีขึ้นโดยที่ยังมีการรักษาระดับของทรัพยากรพื้นฐาน ซึ่งแสดงถึง
การเพิม่ ขึน้ ของ “คุณภาพ” หรือ “คุณค่า” ในขณะทีก่ ารเจริญเติบโต หมายถึงการเพิม่
ในเชิง “มูลค่า” ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งการเพิ่มใน “เชิงปริมาณ” และ “ราคาต่อหน่วย”
ดังนัน้ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจึงเป็นจุดมุง่ หมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจทีท่ ำ� ให้บคุ ลากร
ของประเทศมี “คุณภาพ” ที่สูงขึ้น โดยอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีการเพิ่มในเชิงปริมาณ
ในเชิงของเศรษฐกิจ จากค�ำจ�ำกัดความของส�ำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)) “การพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน” หมายถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในระยะยาว ซึ่งจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อ
(1) ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และสมดุล และ
(2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นการเจริญเติบโตทีส่ นับสนุนการกระจายรายได้ทเี่ ป็นธรรม และเกิดจาก
กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ท�ำลาย
สภาพแวดล้อม และไม่สร้างมลพิษทีจ่ ะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิตในระยะ
ต่อไป
ดังนั้น จากที่กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าจะเปรียบเทียบการพัฒนาเศรษฐกิจเสมือนกับ
“การขับรถ” เพือ่ ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคนในสังคมแล้ว
ผู้ขับรถจะต้องพยายามรักษาความสมดุลระหว่าง “ความเร็ว” และ “ความปลอดภัย”
เพราะถ้าเน้นแต่ความเร็วทีจ่ ะไปถึงจุดมุง่ หมายแต่ขาดซึง่ ความปลอดภัย รถคันนัน้ ก็จะ
มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ ในทางกลับกัน ถ้าผู้ขับจะ
เน้นแต่ความปลอดภัย (โดยการขับรถช้าๆ อย่างระมัดระวัง) รถคันนั้นก็อาจจะถูกรถ
คันอื่นๆ แซงหน้าไป และหรืออาจจะไปถึงเป้าหมายเป็นคันสุดท้าย
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ในกรณีนี้ “การขับรถ” ให้เร็วเปรียบเสมือนกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ทีม่ งุ่ เน้นทีจ่ ะสร้างรายได้ให้กบั ประเทศโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
เป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในขณะที่การขับรถโดยเน้นความปลอดภัยก็เปรียบเสมือนกับ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่พยายามให้เกิดการพัฒนาที่ตกไปสู่คนกลุ่ม
ด้อยต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะในเขตชนบทและชุมชนห่างไกลเพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ให้เท่าเทียมกันให้มากที่สุด โดยมีตัวชี้วัดทางสังคมที่หลากหลาย เช่น การสร้าง
โอกาสแก่ผดู้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเพศ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ตนเอง การสร้างทุนทางสังคม (Social Capital) การแบ่งปันองค์ความรู้การมีสว่ นร่วม
ของคนในสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การพัฒนาโดยมีทั้งตัวชี้วัดทางด้าน “ความเร็ว” (เศรษฐกิจ) และ “ความ
ปลอดภัย” (สังคม) นี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมจะน�ำมาสู่การสร้างรายได้และเพิ่มสวัสดิการแก่คนในสังคม
และชุมชน รวมถึงในชนบททีห่ า่ งไกล ในขณะทีก่ ารพัฒนาทางด้านสังคมและสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชนจะน�ำมาสู่การสร้างโอกาสและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) ซึ่งน�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
รายได้ของคนในชุมชนตามมา และในท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนทุกกลุ่มในสังคมไทย ซึ่งเป็นการสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของทุนมนุษย์
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
การวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในด้าน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจายรายได้ และผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน จึงเป็นมิตทิ คี่ วรท�ำการวิเคราะห์ให้ครอบคลุม โดยในการ
ศึกษาเชิงปริมาณจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขนาดของการจ้างงานและ
มูลค่าการจ้างงาน ผลตอบแทนในรูปแบบของก�ำไร และการกระจายรายได้
นอกจากนี้ ประเด็นในด้านความเท่าเทียมของการจัดสรรและการกระจายของ
ผลผลิตและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในทุกภาคส่วนยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความส�ำคัญและค�ำนึงถึงจากผู้วาง
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นโยบายและหน่วยงานในส่วนต่างๆ การศึกษาในเชิงคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจถึงความ
เชือ่ มโยงของแนวคิดและรูปแบบแนวทางในการขับเคลือ่ นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนไทย
ในระดับจุลภาค
3.2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงว่าจะสามารถใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ใน “การขับเคลื่อน” ไปสู่การพัฒนาได้อย่างไร ภาคใดจะมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นผู้ขับเคลื่อนดังกล่าว
ในทางทฤษฎีแล้ว การขับเคลือ่ นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึน้ ได้จาก 2 ทาง
ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนทางด้านอุปทาน และ 2) การขับเคลื่อนทางด้านอุปสงค์
1. การขับเคลื่อนทางด้านอุปทาน
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างสูง
ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
จะส่งผลกระทบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เช่น
• ผลกระทบทางตรงยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีดจิ ติ อลทีช่ ว่ ย
ในการสร้างสรรค์งานทีห่ ลากหลายในธุรกิจเพลง ธุรกิจ ภาพยนตร์ สิง่ พิมพ์
โทรทัศน์เคเบิล และการออกแบบใหม่ๆ หรือการเกิดขึ้นของระบบ
อินเตอร์เน็ตทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาของเกมส์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย
ทางสังคม
• ผลกระทบทางอ้อม เป็นการเกิดขึ้นของระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณา รวมไปถึงการขยายตลาดการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ยังน�ำมาสู่
“อุปสงค์สบื เนือ่ ง” (Derived Demand) ของการจ้างงานแรงงานทีม่ ที กั ษะเฉพาะด้าน
และการบริโภคในสินค้าอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่นโทรศัพท์แบบ Smart Phone หรือหน้าจอ
แบบระบบสัมผัส เป็นต้น
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2. การขับเคลื่อนทางด้านอุปสงค์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ การผลิตนั้นเป็นที่ยอมรับ
ของคนจ�ำนวนมากและสามารถสร้างประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization)
จากการวิเคราะห์ของ UNCTAD (พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)) กล่าวว่า ความต้องการ
(อุปสงค์) ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีบทบาทส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว โดยปัจจัยขับเคลือ่ นทางด้านอุปสงค์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถเกิด
ขึ้นได้จาก 2 ช่องทางหลัก ได้แก่
1. การส่งออกสินค้า
เนือ่ งจากการบริโภคในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็นไปในทาง
เดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของคนในประเทศ กล่าวคือประเทศที่คนมีรายได้
ต่อหัวสูง (เช่น ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว) มักจะมีสดั ส่วน/มูลค่าของการบริโภคอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ทสี่ งู กว่าประเทศทีม่ รี ายได้ตำ 
�่ ดังนัน้ จึงไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจว่าเพราะเหตุใด
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทผี่ ลิตขึน้ ในประเทศก�ำลังพัฒนาจ�ำเป็นต้องพึง่ พา “การ
ค้าระหว่างประเทศ” เช่นการส่งออกเป็นตลาดส�ำคัญ นอกจากรายได้ตอ่ หัวของประเทศ
คู่ค้าที่สูงกว่าแล้ว การส่งออกยังเป็นการเพิ่มขนาดของตลาดนอกเหนือจากการพึ่งพา
เพียงแค่ตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ด้วยความแตกต่างของรสนิยม
โดยทั่วไปผู้ส่งออกในสินค้าสร้างสรรค์จะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าสินค้าที่ขายภายใน
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมไทยและสินค้าของไทยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของคน
ไทยอยูแ่ ล้วจึงไม่ได้รบั ความสนใจมากเท่ากับคนต่างชาตินอกจากนี้ ลักษณะของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังมีความเปิดกว้างกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงงานกลุ่ม
นี้มักนิยมเรียนรู้และเปิดรับความคิดใหม่ๆ จากต่างประเทศ
2. การท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ วส่งผลกระทบเป็นอย่างสูงต่อการยอมรับในวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในหลายๆ ประเทศ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความต้องการที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปและ
สามารถดึงดูดจากสื่อโฆษณาและสื่อบันเทิงได้ง่ายกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ

18

NIDA Economic Review

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีหรือประเทศจีนทีใ่ ช้ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เข้า
มาผูกติดกับการท่องเทีย่ วและประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูง นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ ว
ยังสามารถถูกผูกให้เชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทศิลปะและการแสดงได้
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวจะมีความส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นทางด้านอุปสงค์ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กต็ าม ผูผ้ ลิตในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ควรยังจ�ำเป็นที่จะค�ำนึงถึงความต้องการหรืออุปสงค์ภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
เนื่องจากการพึ่งพาแต่ภาคการส่งออก (และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ) แต่เพียง
อย่างเดียวอาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกได้งา่ ย ทัง้ นี้
ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมีการแบ่งสัดส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ตามแต่ความเหมาะสม
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว ผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื “ภาควิสาหกิจเอกชน” (Private Sector) เนือ่ งจากภาคเอกชนเปรียบ
เสมือนกับ “เครือ่ งยนต์” ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นรถยนต์ให้
ไปสูเ่ ป้าหมายในระยะยาว เพราะถ้าปราศจากเครือ่ งยนต์หรือเครือ่ งยนต์เกิดขัดข้อง ก็คง
เป็นไปไม่ได้ทรี่ ถยนต์คนั นัน้ จะสามารถถูกขับเคลือ่ นออกไปได้ ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้รถยนต์สามารถขับเคลือ่ นไปสูท่ หี่ มายได้ตามต้องการโดยไม่
เกิดการสะดุดระหว่างทาง ในกรณีของการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ภาค
เอกชน” ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ต่างมีบทบาททั้งการเป็น “ผู้สร้างอุปทาน” และ “ผู้แสวงหาอุปสงค์” ภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นผู้ริเริ่มผลิตงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ จากการว่าจ้างแรงงาน
ที่มีทักษะ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้น�ำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในทีน่ รี้ วมไปถึง การน�ำเสนอขายสินค้าสร้างสรรค์ออกสู่
ตลาด การส่งออกทัง้ ในเชิงการขายสินค้าหรือการให้บริการผ่านช่องทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และการขายสินค้าในลักษณะของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว ภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะต้องประสบปัญหาและอุปสรรค (ทัง้ ทางด้านอุปทานและทางด้านอุปสงค์)
ในการเป็นผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าวสามารถเกิดขึน้ ได้
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ทั้งจากโครงสร้างการผลิตและห่วงโซ่การผลิตของแต่ละองค์กร ความจ�ำกัดทางด้าน
ทรัพยากร (เช่น บุคลากรที่มีทักษะและเงินทุน) กลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละองค์กรและความ
สามารถทางการตลาดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะในตลาด
ต่างประเทศ ภาคธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ�ำเป็นต้อง
มีทักษะทั้งเชิงของการมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์และ
มีทกั ษะเชิงธุรกิจ (Business/Entrepreneur Skills) บริษทั ขนาดเล็กทางด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีความสามารถในการผลิตคิดค้นงานนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดี แต่มักขาดความ
สามารถในการน�ำงานนวัตกรรมนั้นๆ ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อก�ำหนดตายตัวว่า
ผู้ประกอบการจะต้องมีทักษะทั้งสองด้านพร้อมกัน แต่อย่างน้อย ภาคธุรกิจจะต้องมี
แนวทางในการได้มาซึ่งทักษะทั้งสองด้านดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ภาคธุรกิจที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านตลาดอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คิดค้นผลิตงานวิจัย หรือ
ผู้ที่เป็นศิลปิน/ผู้สร้างสรรค์อาจจะต้องสร้างพันธมิตรกับภาคธุรกิจในการหาทาง
เชือ่ มโยงงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ของตนให้เป็นทีย่ อมรับและน�ำไปขายออกสูต่ ลาด หรือ
ภาคธุรกิจทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการสร้างสรรค์หรือมีภมู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมอยูแ่ ล้ว อาจต้อง
พึ่งพาภาคธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดในการท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้า เป็นต้น
การศึกษานีจ้ ะวิเคราะห์ถงึ บทบาทของวิสาหกิจเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเป็นผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึง
ยังเชือ่ มโยงไปสูป่ ระเด็นท้าทายทางด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม และการจ้างงาน
และยังน�ำเสนอการปรับกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์”
(Creative Enterprise) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดในโลก
ปัจจุบนั นอกจากนี้ การเข้าใจถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องและอุปสรรค/ข้อจ�ำกัดดังกล่าวจะ
ช่วยให้ภาครัฐสามารถด�ำเนินนโยบายสนับสนุนเพื่อแก้ไขอุปสรรคนั้นได้อย่างถูกต้อง
เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจเปิด (Open Economy)
โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของ GDP มาจากการส่งออก เศรษฐกิจไทยจึงเป็นเศรษฐกิจ
ที่จะต้องพึ่งพาภาคการส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การค้าระหว่างประเทศจึงเป็น
เสมือนกับ “เส้นทางลัด” ที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้สะดวก
ยิ่งขึ้น การค้าระหว่างประเทศในที่นี้ไม่ได้นับรวมแค่การค้าสินค้า (Trade in Goods)
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แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการค้าภาคบริการ (Trade in Services) และการ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ เช่น การถือครองหุ้นส่วนในบริษัท
ทรัพย์สินทางปัญญาทีถ่ กู ผลิตขึน้ จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น การเปลีย่ นแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลท�ำให้ประเทศไทยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรี
ทางด้านการค้าและการลงทุนในระดับต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นระดับทวิภาคี (Bilateral) และ
ระดับพหุภาคี (Multilateral) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเปิดเสรีในทั้งสองระดับนี้
จะเป็นได้ทงั้ โอกาส (Opportunity) และความท้าทาย (Threat) ใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทย
ดังนั้น ในการศึกษานี้จะวิเคราะห์ถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย
ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะรวมไปถึงการวิเคราะห์หาศักยภาพ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในบริบทโลก โอกาสในการสร้างการค้า
จากการเจรจาการค้าเสรี โดยเฉพาะการเปิดตลาดเศรษฐกิจเสรีอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
3.3 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
อุปสรรคหลักอีกประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลายๆ
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนาก็คือ การขาดซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสถาบัน (Institutions Systems) ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนกระบวนการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในหลายครัง้ การมียทุ ธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นทีด่ ี อาจต้องสะดุดลงจากการ
ขาดซึง่ ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสถาบันทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยถึงแม้วา่ โครงสร้างพืน้ ฐาน
โดยทัว่ ไปจะครอบคลุมไปถึงการสือ่ สารและคมนาคมการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยั
และพัฒนาการจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการศึกษานี้จะเน้นศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 ด้าน ได้แก่
1) โครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ
2) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงสร้างพื้นฐานทั้งสองด้านมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเนื่องจากจ�ำนวน
ของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์มักเกิดขึ้นจากระบบการบริหารนวัตกรรม
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และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง ในขณะที่ระบบทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ทั้งนี้ทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการเป็นผู้สร้างงานสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถแล้ว การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
ประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนกับ “ระบบช่วงล่าง” ของรถที่ต้องท�ำหน้าที่ในการพยุง
และรักษาความสมดุลของรถ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเสมือนกับล้อทั้ง
4 ล้อของรถยนต์ โดยทั้ง 4 ล้อ ต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน ไม่มีล้อหนึ่งล้อใดที่ถูก
เติมลมมากกว่าล้ออื่น หรือล้อใดที่มีลมอ่อนกว่าล้ออื่นล้อทั้ง 4 ในที่นี้ประกอบไปด้วย
1) การสร้างสรรค์ (Innovation)
2) การคุ้มครอง (Protection)
3) การน�ำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และ
4) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)
ความสมดุลของล้อทั้ง 4 เปรียบเสมือนกับพื้นฐานส�ำคัญที่จะช่วยปกป้อง
สิทธิแก่ผู้คิดค้นงานสร้างสรรค์โดยรัฐมีการก�ำหนดกฎหมายรับรองสิทธิ (Legal
Recognition) รวมไปถึงการบังคับสิทธิตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ผู้เป็นเจ้าของสิทธิสามารถน�ำทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปสร้างประโยชน์สูงสุดในเชิง
พาณิชย์ ซึง่ จะเป็นแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญในการสร้างงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ตอ่ ไป
ในปัจจุบัน ล้อทั้ง 4 ของระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังไม่มี
ความสมดุลกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ก็คือ “โครงสร้างพื้นฐานทางทรัพยากรมนุษย์” (Human Infrastructure)
เนือ่ งจากงานสร้างสรรค์ทกุ ชนิดมักเกิดขึน้ จากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงเปรียบเสมือนกับการขับรถที่มีเจ้าของรถ/
หรือคนขับรถที่มีศักยภาพในการสร้างความผสมผสานทางความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ไปสู่จุดมุ่งหมาย
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ทัง้ นี้ เนือ่ งจากภาคการศึกษาเป็นผูเ้ ล่นส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเป็นผูส้ ร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว การจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
บุคลากรจึงเป็นเงือ่ นไขทีจ่ ำ� เป็นไปสูก่ ารสร้างคลังความรูข้ องบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ภาคการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการเป็นผู้สร้างความรู้พ้ืนฐาน ไปจนถึงภาคการศึกษาอาชีวะ
และ/หรือ มหาวิทยาลัย ในการเป็นผู้สร้างความช�ำนาญพิเศษ การสร้างบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ควรระบุถึงความส�ำคัญเฉพาะการศึกษาในด้านหนึ่งด้านใด แต่
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงระบบการศึกษาทั้งระบบของประเทศ
อย่างไรก็ดี ปัญหาของระบบการศึกษาในประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็คือ
การทีภ่ าคการศึกษาผลิตบุคลากรทีไ่ ม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานหรือบุคลากรมีทกั ษะ
ทีไ่ ม่สอดคล้องกับทีน่ ายจ้างต้องการ การขาดแคลนบุคลากรทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นประเด็นท้าทายต่อภาคการศึกษาผู้ผลิตบัณฑิตที่สามารถป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร นอกจากนี้ การศึกษาพื้นฐานโดยทั่วไปยังเน้นในด้าน
การพัฒนาทางด้านทักษะการรับรู้ (Cognitive Skill) ซึ่งอาจละเลยการพัฒนาทักษะ
ด้านอารมณ์และสังคม (Non-Cognitive Skill) ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างความมุ่งมั่น
และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่มาจากความคิดสร้างสรรค์
3.4 ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน
จากเดิมที่ประเทศไทยได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาจากระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ทีเ่ น้นให้ความส�ำคัญกับการผลิตทีใ่ ช้ทรัพยากรราคาถูกมาสูก่ ารผลิตทีใ่ ช้
ทักษะและความรู้เป็นศูนย์กลางซึ่งจะน�ำมาสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (KnowledgeBased Society) สังคมฐานความรูจ้ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องเน้นการเพิม่ ทักษะและความรู้ (Skills
and Knowledge) ของประชากรในประเทศ โดยเน้นท�ำงานที่ใช้สติปัญญามากกว่า
งานที่ใช้แรงงาน ดังนั้น แรงงานในสังคมฐานความรู้จึงเป็นแรงงานประเภทที่เชื่อฟัง
(Obedience) มีความขยันหมั่นเพียร (Diligence) เน้นท�ำงานให้ส�ำเร็จโดยมักถูกใช้
จากแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น เงินทุน การสนับสนุน ตัวชี้วัด เป็นต้น (ตารางที่ 3)
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แต่อย่างไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาแต่ฐานความรู้แต่เพียงอย่างเดียว อาจ
ไม่สามารถน�ำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การใช้ความรู้แต่เพียง
อย่างเดียว แต่ขาดซึ่งความสร้างสรรค์อันเกิดจาก “ความมุ่งมั่น” จะท�ำให้การผลิต
สินค้าและบริการจะขาดซึ่งชีวิตชีวา แรงงานหรือองค์กรในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จึงแตกต่างจากระบบสังคมฐานความรู้ตรงที่ว่า แรงงาน/องค์กรจะใช้พลังขับเคลื่อน
(Passion) และพรสวรรค์ (Talent) มากกว่าการใช้ทักษะการผลิตขั้นสูง โดยการ
ท�ำงานภายใต้กรอบของ “ความรัก” และ “ความชอบ” นอกเหนือจากการท�ำงานที่
มีความช�ำนาญ ใช้แรงบันดาลใจและความสุขเป็นแรงจูงใจมากกว่าเงินทุนหรือตัวชี้วัด
โดยท�ำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเน้นท�ำงานเพียงเพื่อให้ส�ำเร็จ ดังนั้น
การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนของคนในสังคมเป็นการพัฒนาในแบบของ
นามธรรมที่มีความส�ำคัญที่สุดในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3)
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนรถยนต์แล้ว ความมุ่งมั่นและ
พลังขับเคลื่อน (Passion) ในที่นี้จึงเปรียบเสมือนกับ “น�้ำมันหล่อลื่น” ชนิดพิเศษ
ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะแก่รถยนต์และผู้ขับขี่ให้มีพลัง ก�ำลังใจ และความรักในการ
ขับเคลื่อนรถยนต์ไปสู่จดุ มุ่งหมาย ความมุง่ มั่นและพลังขับเคลือ่ นมีบทบาทของพัฒนา
กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกๆ ระดับองค์กรและระดับสังคม
และเป็นกุญแจแห่งความส�ำเร็จ (Key Success) ที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศทั้งหมดโดยรวม และเนื่องจากการสร้างแรงขับเคลื่อนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ของการมีความรู้เป็นส�ำคัญ

แรงกระตุ้นภายนอกมาจากเงินทุนและตัวชี้วัด
จุดเด่นของแรงงานคือการเชื่อฟัง (Obedience)
และความขยันหมั่นเพียร (Diligence)

·

·

·

·

ผลิตจากพื้นฐานทรัพยากรราคาถูกที่มีอยู่
อย่างมากมาย
ผลิตโดยเน้นใช้แรงงาน/เครื่องจักร
เน้นผลิตเป็นจ�ำนวนมาก (Scale)

·

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Economy)

·

·

·

·

·
·

ผลิตโดยเน้นความรู้/ทักษะแรงงาน
เน้นที่ความเร็ว (Speed) และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value-Added)
แรงกระตุ้นภายนอกมาจากเงินทุนและตัวชี้วัด
จุดเด่นของแรงงานคือ “ความรู้และสติปัญญา”
(Knowledge and Intelligence)
·

·

·

·

ผลิตโดยเน้นใช้ความรักและความคิดสร้างสรรค์
เน้นที่การสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
และความสามารถเฉพาะตน (Unique)
แรงกระตุ้นมาจากแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อน
จุดเด่นของแรงงานคือความคิดริเริ่ม (Initiative)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความมุ่งมั่น
และพลังขับเคลื่อน (Passion)

ผลิตจากพื้นฐานความชอบและความรัก

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)

ผลิตจากพื้นฐานความช�ำนาญและทักษะ

เศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge-Based Economy)

ตาราง 3 ความแตกต่างระหว่างแรงงาน/องค์กรในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy), ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge-Based Economy) และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
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ตาราง 4 กรอบการเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศกับการขับเคลื่อนรถยนต์โดยใช้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางสังคมและชุมชน
การค้าระหว่างประเทศ
วิสาหกิจเอกชน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ความมุ่งมั่น

การขับเคลื่อนรถยนต์
การขับรถโดยเน้นแต่ “ความเร็ว”
การขับรถโดยเน้นแต่ “ความปลอดภัย”
เส้นทางลัด
เครื่องยนต์
ผู้ขับขี่ที่มีวิสัยทัศน์
ล้อรถทั้ง 4 ล้อ
น�้ำมันเครื่อง/ น�้ำมันหล่อลื่น

อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดและสมมติฐานดังต่อไปนี้
1. ถึงแม้วา่ ในแท้ทจี่ ริงแล้ว แนวคิดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และบริการ แต่เพื่อเป็นการก�ำหนดกรอบการศึกษา งานศึกษานี้จึงจ�ำกัด
เฉพาะประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ก�ำหนดโดยรัฐบาลไทย
อันประกอบไปด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (15 อุตสาหกรรมย่อย)
ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
2. การศึกษานีต้ งั้ อยูบ่ นสมมติฐานของงานวิชาการเป็นหลัก ซึง่ อาจไม่สามารถ
ตอบค�ำถามครอบคลุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกด้าน โดยผลการวิเคราะห์
ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของข้อมูลและข้อจ�ำกัดของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
วิจัย (Research Tools) ในแต่ละประเภท
3. การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต่อการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ก�ำหนด
นโยบายและนักวิชาการที่จะน�ำงานศึกษาชิ้นนี้ไปต่อยอดทางความคิด
การศึกษานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่น�ำเสนอแผนธุรกิจ หรือวิเคราะห์กรณี
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ศึกษาของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เนื่องจากนักวิจัยเห็นว่า
ผู้ประกอบการ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงน่าจะมีประสบการณ์/
ความรู้จากการเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่า
ทั้งนี้ ในส่วนต่อไปจะท�ำการอธิบายผลการศึกษาที่ได้ในแต่ละบท รวมถึง
วิเคราะห์ผลจากการเชื่อมโยงในแต่ละมิติข้างต้น เพื่อสามารถน�ำมาสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายส�ำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

4. ผลการศึกษาจากงานวิจัยในเล่ม
4.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มบี ทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมของไทย โดย
จากการวิเคราะห์ขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต
(Input-Output Table) ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพบว่า มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีมูลค่าคิดเป็น
ร้อยละ 8.55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 87.8) รองลงมาได้แก่ภาคบริการ (ร้อยละ
12.5) และที่เหลือคือภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ดี ขนาดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทีค่ ำ� นวณได้นอี้ าจมีแนวโน้มทีต่ ำ�่ กว่าความเป็นจริงเนือ่ งจาก ไม่มตี วั เลขของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการบางสาขา เช่น การแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ทัศนศิลป์ ดนตรี การโฆษณา และซอฟต์แวร์ โดยสาเหตุหลักมาจาก
การที่กิจกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้มักยึดติดกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ท�ำให้เกิดความยากในการจ�ำแนกแต่ละกิจกรรมออกมา
ผลที่ได้จากการประมาณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้มีความแตกต่างจากตัวเลข
ของการศึกษาเดิมของสภาพัฒน์ (สศช.) และของสถาบันคีแนนอยู่บ้าง เนื่องจากการ
ศึกษานี้ใช้การค�ำนวณจากตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ของสภาพัฒน์ (สศช.) และ
ส�ำมะโนอุตสาหกรรม
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อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรมย่อยแล้วพบว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) เป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กลุ่มอื่น ๆ โดยมีมูลค่าเพิ่มทางการผลิตรวม 390.61 พันล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.019 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั้งหมด ในขณะที่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีกสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม กลุ่มสื่อ และ
กลุ่มศิลปะมีมูลค่าการผลิตคิดเป็นมูลค่า 131.65 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.692 ของ
GDP), 89.96 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.156 ของ GDP), และ 53.08 พันล้านบาท
(ร้อยละ 0.682 ของ GDP) ตามล�ำดับ
เมื่อวิเคราะห์ถึงขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย้อนหลังพบว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีการเจริญเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค โดย
มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 - 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ขยายตัวมากในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตสูง โดยเฉพาะใน
ช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2538 (ค.ศ. 1990 - 1995) ซึ่งยังเป็นช่วงที่ได้รับประโยชน์จากการ
ก้าวหน้าทางด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และ
ระบบซอฟต์แวร์ ดังนั้น หากพิจารณาถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอด
ช่วง 30 ปีย้อนหลังจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในแต่ละสาขายังมีลกั ษณะเดิม กล่าวคือ สาขางานสร้างสรรค์และออกแบบจะมีสดั ส่วน
มากทีส่ ดุ ในมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาศิลปะมีสัดส่วนในมูลค่าการผลิตน้อยที่สุด โดยสาเหตุอาจเกิดจากการที่สัดส่วน
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สว่ นใหญ่มาจากการออกแบบ ซึง่ ไม่ได้มมี ลู ค่าเพิม่ มากมายนัก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เมือ่ วิเคราะห์ถงึ ขนาดการจ้างงานพบว่า มูลค่าการจ้างงานรวมของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มีประมาณร้อยละ 9 ของมูลค่าการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ โดยที่สาขา
การผลิตที่มีการจ้างงานสูงที่สุดยังคงเป็นสาขางานสร้างสรรค์และการออกแบบ
(Functional Creation) (ร้อยละ 5.43) ในขณะทีส่ าขาทีม่ มี ลู ค่าการจ้างงานต�ำ่ ทีส่ ดุ อยู่
ได้แก่สาขางานศิลปะ (ร้อยละ 0.55) โดยจ�ำนวนคนท�ำงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มงาน
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สร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของจ�ำนวน
คนท�ำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด โดยสาขาสถาปัตยกรรมซึ่งมีจ�ำนวนคน
ท�ำงาน 22,199 คน และมีมูลค่าการจ้างงานอยู่ที่ 26.73 พันล้านบาท เป็นสาขาที่มี
ผลตอบแทนต่อคนท�ำงาน (ค่าจ้าง) สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทางด้านผลตอบแทนทางด้านทุนพบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มผี ลตอบแทน
การผลิตต่อปัจจัยการผลิตส่วนทีเ่ ป็นทุนคิดเป็นร้อยละ 8.22 ของการผลิตของประเทศ
โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ มีมูลค่าผลตอบแทนการผลิตต่อปัจจัยการผลิต
ส่วนทีเ่ ป็นทุนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของมูลค่าการผลิตของประเทศ ในขณะที่
ผลตอบแทนการผลิตต่อปัจจัยการผลิตส่วนที่เป็นทุนในกลุ่มศิลปะมีมูลค่าต�่ำที่สุด
โดยคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของมูลค่าการผลิตของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการได้สูงกว่าธุรกิจประเภท
อื่นๆ โดยเฉลี่ย
โดยสรุป จึงเห็นได้วา่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มคี วามส�ำคัญ
ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่การขยายขนาดการผลิตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเท่านัน้
แต่ยงั ส่งผลต่อการจ้างงานและสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของก�ำไรแก่ผปู้ ระกอบการ
อย่างไรก็ดี ผลได้ทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีความแตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยกลุ่มงานสร้างสรรค์และและออกแบบ (Functional Creation)
อันได้แก่ งานออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟต์แวร์ เป็นกลุ่มที่มี
ขนาดใหญ่ มีมูลค่าการจ้างงานและมีผลตอบแทนต่อปัจจัยการผลิตทุน (ก�ำไร) สูงที่สุด
ในขณะที่กลุ่มศิลปะและกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมยังเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก มีมูลค่า
การจ้างงานต�่ำ และไม่มีผลตอบแทนต่อปัจจัยการผลิตทุนที่สูงมากนัก
เมือ่ วิเคราะห์ทางด้านการใช้ปจั จัยการผลิตแล้วพบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ส่วนแบ่งรายได้จะตกอยู่กับแรงงานมากกว่าส่วนแบ่งของ
ผู้ประกอบการ (ส่วนแบ่งทุน) โดยพบว่า ร้อยละ 56.3 ของรายได้จากผลผลิตจะตกอยู่
กับแรงงาน ในขณะทีอ่ กี ทีเ่ หลือคือร้อยละ 43.7 จะตกอยูก่ บั เจ้าของปัจจัยการผลิตทุน
(หรือผู้ประกอบการ)
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แรงงานในเศรษฐกิจสร้างสรรค์สว่ นใหญ่มผี ลิตภาพการผลิต (LaborProductivity)
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ นอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ยังมี
การกระจายรายได้ (Income Distribution) ไปสู่แรงงานที่ดี (เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ) โดยพบว่า มีเพียง 2 กลุม่ อุตสาหกรรมย่อยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เท่านั้นที่มีการกระจายรายได้ไปสู่แรงงานค่อนข้างน้อย (หรือมีการกระจายรายได้ที่
ไม่ดนี กั ระหว่างแรงงานกับผูป้ ระกอบการ) ได้แก่ 1) งานฝีมอื หัตถกรรม และ 2) การพิมพ์
ในขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ย่อยส่วนใหญ่มีการกระจายรายได้ไปสู่แรงงานที่ดี
โดยเฉพาะสาขาการออกแบบ
อย่างไรก็ดี เมือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะของการเชือ่ มโยงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
พบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังมีลักษณะของการเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ
ค่อนข้าง “ต�่ำ” ซึ่งแสดงว่า ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย (ทั้งประโยชน์จากการเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางและ
ประโยชน์จากการเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย) จะมีก็แต่ภาคการออกแบบที่มีการเชื่อมโยง
ไปข้างหน้า (Forward Linkages) กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ค่อนข้างสูงซึ่งแสดงว่า
การผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีการใช้การออกแบบเป็นวัตถุดิบขั้นกลางที่ส�ำคัญ
ในขณะทีก่ ารใช้วฒ
ั นธรรมแบบดัง้ เดิม งานศิลปะ และสือ่ ยังมีบทบาทต่อการสร้างมูลค่า
เพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างน้อย
นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เองยังเป็นภาคทีใ่ ช้วตั ถุดบิ หรือสินค้า
ขัน้ กลางในการผลิตต�ำ ่ แต่ใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลผลิตสุดท้ายมาก
อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มที่สูงดังกล่าว เป็นมูลค่าเพิ่มที่
เกิดจากปัจจัยทุนมากกว่าจากปัจจัยแรงงาน ซึ่งแสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะได้รับค่อนข้างสูง
ดังนั้น การด�ำเนินนโยบายอาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ หากต้องการ
ให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นการผลิตที่ใช้ทุน (Capital Intensive) เข้มข้นการเพิ่ม
ผลิตภาพของทุน (Capital Productivity) เป็นสิ่งจ�ำเป็นในอนาคตเพราะการเพิ่ม
ผลิตภาพทุนจะช่วยให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นมาทางอ้อม ในขณะที่ หากต้องการให้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นงานทีใ่ ห้ผลตอบแทนต่อความสร้างสรรค์แก่แรงงานโดยตรง
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การสนับสนุนควรจะเน้นไปทีใ่ ห้ความส�ำคัญและให้มลู ค่าเพิม่ ทางการผลิตต่อแรงงานใน
อัตราทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพของแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดงั กล่าว
ด้วย
4.2 ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
จากประสบการณ์ในต่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ได้จ�ำกัด
แค่ในเขตเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในระดับท้องถิ่นและชุมชน (Creative Rural Economy) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ใช้
พื้นที่เป็นหลัก (Area-Base) อย่างเช่นเขตโซโห (Soho) ของประเทศอังกฤษ หรือการ
พัฒนา Creative Rural Economy ของเทศมณฑลปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ด ในรัฐออนตาริโอ
ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาที่ใช้ภูมิความรู้และวัฒนธรรมในการผลิต
สินค้าเป็นหลัก (Product Base) เช่น การพัฒนาโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์
(One Village One Product: OVOP) ที่ได้ริเริ่มขึ้นในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ใน
บางประเทศได้มงุ่ เน้นในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น อย่างในกรณีของประเทศอินเดีย โดยให้
ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ขับเคลื่อนส�ำคัญ ประสบการณ์จาก
บางประเทศได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดการย้ายถิน่ สร้างงานในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นหลัก
ในทางเศรษฐศาสตร์ โมเดลความส�ำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน
จ�ำเป็นที่จะต้องสร้างจุดดึงดูดลูกค้าในลักษณะของการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ประโยชน์แก่ทงั้ ผูซ้ อื้ และผูข้ าย โดยในฝัง่ ของผูซ้ อื้ จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาซือ้ สินค้า
ทีส่ ดใหม่และสร้างสรรค์จากผูผ้ ลิตโดยตรง ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตก็ได้ประโยชน์จากการลดค่า
ใช้จา่ ยในการขนส่งหรือขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึง่ จะท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าที่
มีประสิทธิภาพเกิดขึ้น
ในขณะที่ผลประโยชน์ทางสังคมจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
ของชุมชนจะช่วยสร้างทุนทางสังคม (Social Capital) ในลักษณะของการสร้างโอกาส
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ของการมีส่วนร่วม (Participation) และสร้างระบบความคิดของ “การเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน” ซึ่งจะท�ำให้เกิดการอนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังพบว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในระดับชุมชนที่มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งจะเกิดโอกาสการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ได้ง่ายกว่า
ในด้านของการจ้างงานในท้องถิ่น เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
ชุมชนเน้นการผลิตที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก แต่เป็นการผลิตที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น (Labor Intensive) โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ดังนั้น รายได้
ส่วนใหญ่จึงจะตกอยู่กับก�ำลังแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ด้อยโอกาสจะสามารถ
เข้าถึงงานได้ง่ายกว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานหญิง ผู้พิการ และคนชรา
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนจะสามารถ
กระท�ำได้จะต้องประกอบไปด้วยการด�ำเนินกลยุทธ์ 4P อันไปพร้อมๆ กันได้แก่
1) ชุมชน (People) 2) ผลิตภัณฑ์ (Product) 3) การท่องเที่ยว (Place) และ 4) การ
อนุรกั ษ์ (Preserve) โดยการศึกษายกกรณีความส�ำเร็จของชุมชนอัมพวาทีใ่ ช้ประโยชน์
จากชุมชนที่มี “ตลาดน�้ำอัมพวา” การผลิตสินค้าสร้างสรรค์ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็น
กลยุทธ์ขบั เคลือ่ นในการขับเคลือ่ น ในขณะทีย่ งั สามารถรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมไว้ได้
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชน โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างเช่นในกรณีของชุมชนอัมพวาท�ำให้เกิดการสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชนที่แต่
เดิมมีอาชีพเกษตรกรรม โดยรายได้เสริมมาจาก การให้บริการเรือชมหิ่งห้อย การให้
บริการที่อยู่อาศัย โดยมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
โดยจากบทเรียนของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงของพืน้ ทีอ่ ย่างชุมชน
อัมพวาพบว่า ปัจจัยส�ำคัญของความส�ำเร็จเกิดจาก
1. บทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�ำคัญ
ในการเป็นผู้ขับเคลื่อน
2. ชุมชนมีความเข้าใจสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ และสามารถ
น�ำมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่าง
เหมาะสม
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3. มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของกิจการเอง ตั้งแต่กระบวนการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ
4. มีการสร้างเครือข่ายกับนักวิชาการ นักวางแผน ตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากการวิเคราะห์ในเชิงของพื้นที่ (Area Base) แล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับชุมชนยังเกิดขึ้นได้จากการที่ชุมชนมีการพัฒนาสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ (Product Base) โดยการศึกษานี้ใช้กรณีศึกษาของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร โดยความส�ำเร็จเกิดจาก
1. ด้านการบริหารจัดการในชุมชน โดยมีการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของทุน
ทางสังคม (Social Capital) ภายในชุมชน โดยมีระบบพีเ่ ลีย้ ง (mentoring) จากมูลนิธฯิ
แก่ชุมชน ซึ่งสามารถที่จะประเมินผลส�ำเร็จได้ชัดเจน
2. ด้านการสร้างเครือข่ายโดยมูลนิธฯิ มีการสร้างระบบเครือข่ายชุมชนเกษตร
อินทรีย์ โดยมี ชุมชนบ้านดงบัง เป็นชุมชนต้นแบบ และมูลนิธิฯ เป็นตัวกลางในการ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยระบบเครือข่ายจะช่วยในการต่อยอด ส่งเสริม และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างกลุ่มชาวบ้านร่วมกับมูลนิธิฯ
3. ด้านการถ่ายทอด/ต่อยอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ โดยมูลนิธิได้มีการ
จัดท�ำฐานข้อมูลภูมิปัญญาสมุนไพรเพื่อเป็นการส่งเสริมขยายเครือข่ายการเรียนรู้
เรื่องพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ และนอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิต
บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับสถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ ในด้านของสังคม มูลนิธิยังจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเด็กพิการ
และอีกส่วนหนึ่งยังน�ำมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ :
NGO
โดยสรุป ความส�ำเร็จของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อช่วยในการพัฒนา
สังคมและชุมชน จะต้องให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
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1. ผู้น�ำในชุมชนต้องมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน (Leader and Visions)
2. ต้องมีแผนการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์และมีความเหมาะสมตาม
“สภาพปัญหา” และ “ความต้องการ” ของชุมชนและท้องถิ่น
(Problem-based and Need-based Planning)
3. ชุมชนต้องมี “ทุนจากภายใน” ท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาต่อยอดได้ (Local
Capital)
4. ชุมชนต้องมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของ (Participation and Feeling of Ownership)
5. ความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากองค์ความรู้ที่มีการต่อยอดจาก
ฐานการวิจัย (Creativity on a Basis of Innovation, Technology
Research-based Knowledge)
6. ต้องมีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร (Network and Partnership) ทั้ง
ในระดับชุมชนด้วยกันและเครือข่ายในด้านวิชาการ
7. ชุมชนต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ทั้งในด้านการจัดเก็บ ต่อยอด และถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา
8. ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริม ทั้งจากหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาท�ำงานร่วมกัน
จากองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่ได้สรุปข้างต้น ประเด็นที่เป็นส่วนส�ำคัญ
ที่สุดในกระบวนการขับเคลื่อน ได้แก่ กระบวนการและวิธีการมอง “ทุนจากภายใน”
ชุมชนและท้องถิน่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เพือ่ น�ำมาซึง่ การต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิม่ ซึง่
สิ่งเหล่านี้จะเป็น “อัตลักษณ์” ที่ส�ำคัญในการสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนและ
ท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ที่ยั่งยืน
4.3 ด้านการค้าระหว่างประเทศ
มิตทิ างด้านการค้าระหว่างประเทศในทีน่ คี้ รอบคลุมมากกว่าการส่งออก/น�ำเข้า
สินค้า แต่ยงั รวมไปถึงการได้มซี งึ่ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพือ่ น�ำมาต่อยอดทางการผลิต
โดยทัว่ ไปแล้ว บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมีการเปิดกว้างกว่าภาคเศรษฐกิจ
อื่นๆ เนื่องจากเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่นิยมเปิดรับความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
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ในด้านของการส่งออก/น�ำเข้าสินค้า การค้าระหว่างประเทศ  ในสินค้าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์มีบทบาทส�ำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทย เนื่องจาก การส่งออกเป็นการช่วยเพิ่มขนาดของตลาด นอกเหนือจาก
การพึ่งพาเพียงแค่ตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ด้วยความแตกต่าง
ของรสนิยม ผู้ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยยังสามารถตั้งราคาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้สูงกว่าสินค้าที่ขายภายในประเทศ
แต่เนือ่ งจากบริบทการค้าของโลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ข้อตกลงในระดับพหุภาคี (Multilateral Agreement) ข้อตกลงระหว่างภูมิภาค เช่น
ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน หรือข้อตกลงในระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement)
โดยประเทศจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษี (Tariff) และไม่ใช่ภาษี
(Non-Tariff) ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสแก่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในการได้รบั ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าออกสูต่ ลาด
โลก รวมไปถึงอาจส่งผลท�ำให้เกิดการปรับตัวของผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะต้องแข่งขันกับ
สินค้าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลการค้าระหว่างประเทศฐานข้อมูลของ UNCTAD
พบว่า กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (New Media) มีสัดส่วนของการส่งออกและน�ำเข้ามากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ โดยกลุ่ม New Media จาก
ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 1.68 ของการส่งออกทั้งหมดของโลก รองมา
ได้แก่ กลุ่ม Traditional Cultural Expression (ร้อยละ 1.3) และกลุ่ม Visual Art
(ร้อยละ 0.85) ในขณะที่การน�ำเข้าสินค้าสร้างสรรค์ของไทยส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้า
ทางด้าน Performing Arts (ร้อยละ 0.74 ของปริมาณการน�ำเข้าของโลก) รองมาได้แก่
Publishing and Printed Media (ร้อยละ 0.46 ของปริมาณการน�ำเข้าของโลก) ตาม
ล�ำดับ
จากผลการศึกษาโดยใช้แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model)
พบว่า การค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งผลกระทบทางบวกอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ (Positively Significant) ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุม่
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งานสื่อสิ่งพิมพ์และกลุ่มแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าการให้
ความส�ำคัญกับการส่งออกสินค้าในหมวดข้างต้นจะเป็นช่องลัดพิเศษในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันโดยใช้ดชั นีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
(Reveal of Comparative Advantage (RCA) Index) ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทยในตลาดโลกได้ผลที่สอดคล้องกับปริมาณการค้า โดยพบว่า กลุ่มสื่อสมัย
ใหม่ (New Media) และกลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional
Cultural Expression) เป็น 2 กลุม่ ทีป่ ระเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูง
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ ASEAN (ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่า
การส่งออกที่สูงในสินค้าดังกล่าวเช่นเดียวกัน)
ในขณะทีป่ ระเทศไทยเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการเป็นผูน้ ำ� เข้าสินค้าสร้างสรรค์
ของโลก อันได้แก่ กลุ่มศิลปะการแสดง กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มการออกแบบ และกลุ่ม
New Media โดยถึงแม้ว่าการพึ่งพาน�ำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้อาจจะท�ำให้ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยจะต้องประสบภาวะแข่งขันเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากสินค้าในกลุ่ม
ดังกล่าวมีความหลากหลาย (Differentiate Products) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อผู้บริโภคคนไทยในการได้รับความคิดใหม่ๆ จากการน�ำเข้าสินค้าดังกล่าว โดย
สามารถน�ำมาประยุกต์และต่อยอดทางความคิดต่อการผลิตสินค้า/บริการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น การน�ำดนตรีจากประเทศเกาหลีมาต่อยอดผลิต
ดนตรีของไทย หรือการน�ำการออกแบบสวนบาหลีของประเทศอินโดนีเชียมาต่อผสม
ผสานกับการออกแบบสวนของงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์การส่งออกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
ควรทีจ่ ะค�ำนึงถึงโอกาสในการเพิม่ ปริมาณการค้าทีส่ นิ ค้าไทยจะได้รบั จากการรวมกลุม่
ทางการค้าเสรีในแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความต้องการทางการตลาด
ต่อสินค้าไทยในแต่ละประเทศ โดยประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการปรับลดอัตราภาษีจากการ
บังคับใช้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี จะยิ่งเป็นแรงส่งเสริมการส่งออกสินค้าของไทย
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ในการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงกรณีการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) พบว่า การส่งออกในกลุ่มการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม และกลุม่ New media จะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทจี่ ะ
ได้ประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณการค้ามากที่สุดเมื่อมี AEC โดยประเทศคู่ค้าที่น�ำเข้า
ส�ำคัญได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยประเทศไทยอาจไม่จ�ำเป็นต้องสร้าง
ความเข้มแข็งหรือสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มของสินค้านี้มากนักแต่ควรเน้นกลยุทธ์ทางด้าน
การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เป็นส�ำคัญ ในขณะที่คู่แข่งที่ส�ำคัญ
ของไทยในด้านนี้ได้แก่ ประเทศอินโดนีเชีย
ในขณะที่ยังมีอีกบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการ
ส่งออกมากนัก แต่กลับพบว่า อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดอาเซียนเป็น
อย่างมาก โดยสินค้าดังกล่าวได้แก่ กลุม่ งานศิลปะ กลุม่ งานศิลปะการแสดง กลุม่ งานสือ่
สิ่งพิมพ์ กลุ่มงานโสตทัศน์ และกลุ่มการออกแบบ โดยประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน
ทีพ่ บว่ามีศกั ยภาพในการน�ำเข้าทีส่ งู ส�ำหรับสินค้าในกลุม่ นีไ้ ด้แก่ ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์
การเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และศักยภาพของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
ในด้านการน�ำเข้า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการน�ำเข้ากลุ่มสินค้า
ในหมวดศิลปะการแสดง สือ่ สิง่ พิมพ์ และการออกแบบ โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์
โดยการสนับสนุนการน�ำเข้าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะช่วยในการเพิม่ สวัสดิการแก่ผบู้ ริโภคไทย
ให้ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ และการออก
แบบใหม่ๆ ดังกล่าว ซึง่ กลุม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้ อาจเป็นกลุม่ ทีร่ ฐั บาลไทย อาจพิจารณา
ให้มกี ารปรับลดการกีดกันการน�ำเข้าจากต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์จากการน�ำ
เข้าสินค้าและบริการในกลุ่มนี้ได้ในราคาที่ต�่ำลง
โดยสรุปจะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการไทยจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกลยุทธ์ทแ่ี ตกต่างกัน
ในการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ในแต่ประเภท โดยอาจมุ่งเน้นการท�ำการเจาะตลาด
ในสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้วอย่าง กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม และกลุ่ม New Media แต่ควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึง
การช่วยเหลือทางด้านการส่งออกกับสินค้าประเภท กลุ่มงานศิลปะ กลุ่มงานศิลปะ
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การแสดง กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานโสตทัศน์ และกลุ่มการออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่ม
สินค้าที่มีความต้องการในตลาดอาเซียน
นอกจากจะพิจารณาถึงประโยชน์จากการลดลงของภาษีนำ� เข้าจากการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้ประกอบการในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังควรพิจารณาถึง
มาตรการที่ไม่ใช่ทางด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะสาขา
จากการเปิดเสรีภาคการค้าบริการ (Horizontal/Specific Commitment) ข้อผูกพัน
จ�ำแนกตามสาขาบริการ เช่น การท่องเที่ยว การบริการธุรกิจ และความตกลงว่าด้วย
เรือ่ งของทรัพย์สนิ ทางปัญญา มาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์ที่
ประเทศไทยยังมีอยู่ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการกีดกันทางการค้าในด้านการค้าบริการ
สร้างสรรค์) ยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญ ดังนัน้ หากประเทศไทยต้องการให้ได้รบั ประโยชน์
จากการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ ผูก้ ำ� หนดนโยบายของประเทศควรพิจารณาปรับลด
กฎเกณฑ์และมาตรการกีดกันทางการค้าทีเ่ คยเป็นอุปสรรคทัง้ ในด้านการค้าสินค้าและ
ในด้านการค้าบริการ เพือ่ เปิดรับการน�ำเข้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์ ทีจ่ ะมีสว่ นช่วย
ให้เกิดการต่อยอดทางความคิดเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าสร้างสรรค์ไทย นอกจากนี้ ผูก้ ำ� หนด
นโยบายควรพิจารณาถึงมาตรการสนับสนุนทีส่ ง่ เสริมให้อตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ไทยได้
รับการพัฒนาและแข่งขันได้ในตลาดโลก
4.4 ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจเอกชนมีความส�ำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการเป็นผู้คิดค้น (หรือน�ำความรู้ที่มีอยู่เดิม) ไปใช้การในการผลิตสินค้า/บริการ
ออกสู่ตลาดเพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีสัดส่วน กว่าร้อยละ 99 ของจ�ำนวนวิสาหกิจของไทยทั้งหมด
ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั ความคิดสร้างสรรค์สามารถท�ำได้ไม่ยากนักส�ำหรับวิสาหกิจ
ขนาดย่อม เนือ่ งจากมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
ความคิดทีง่ า่ ยขึน้ แต่ปญ
ั หาอุปสรรคส่วนใหญ่ทภี่ าควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบคือ การน�ำความคิดสร้างสรรค์ (จากองค์ความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่) ไป
ผลิตสินค้า/บริการออกสู่ตลาดและแสวงหาโอกาสในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ วิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (เมือ่ เปรียบเทียบกับ
วิสาหกิจขนาดใหญ่) การไม่ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และการขาดซึ่งประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่
อย่างไรก็ดี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทที่แตกต่างกัน
ในห่วงโซ่มูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Value-Chain) โดยสามารถเป็น
ทั้ง 1) ผู้สร้างสรรค์โดยตรงในขั้นตอนการออกแบบ (เช่น นักประพันธ์ งานออกแบบ
แฟชั่น ซอฟต์แวร์ เป็นต้น) 2) ผู้สนับสนุนการผลิตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
ขนาดใหญ่ เช่น การผลิตหนังหรือเพลง และ 3) ผู้น�ำความรู้เดิมไปสร้างประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้านอาหาร การแพทย์แผนไทย)
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายหนึง่ ๆ สามารถเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทใดบทบาทหนึง่
หรือทั้ง 3 บทบาทได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้บทบาทที่แตกต่างกันนี้ท�ำให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่แตกต่างกันตามมาด้วย
โดยจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของวิสาหกิจทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูส้ ร้างสรรค์เป็นหลักจะ
เน้นแต่เพียงการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ แต่อาจขาดประสบการณ์หรือก�ำลังทางการ
ตลาดในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า/บริการของตนออกสู่ตลาดและประสบผลส�ำเร็จในเชิง
พาณิชย์
ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้สนับสนุนในสายการผลิต
ขนาดใหญ่จำ� เป็นต้องพึง่ พากับสายการผลิตนัน้ เป็นส�ำคัญ โดยผูป้ ระกอบการในกลุม่ นี้
จะต้องพึ่งภาคการผลิตขนาดใหญ่ที่มีทุนเข้มข้น (เช่นบริษัทผลิตหนัง หรือค่ายเพลง)
ในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบ (Humdrum Factor) โดยผู้ประกอบการขนาดเล็ก
จะได้รับรายได้จากการจัดสรรปันส่วน (Revenue/Income Sharing) จากสภาวะ
การแข่งขันที่สูงจึงท�ำให้ผู้ประกอบการในลักษณะของการเป็นผู้สนับสนุนในวงจร
การผลิตนี้จะไม่มีโอกาสในการด�ำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจมากนัก โดยการตัดสินใจ
เลือกจ้างจะมาจากผู้ผลิตหรือตัวกลางที่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นส�ำคัญ
ในกรณีที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
ผู้ส่งมอบงานสร้างสรรค์ออกสู่ตลาดต้องประสบกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการที่
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วิสาหกิจท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย โดยพึง่ พาสินค้า/บริการทีผ่ กู ติดกับภูมปิ ญ
ั ญาและ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเป็นส�ำคัญ (เช่นอาหารไทย แพทย์แผนไทย) แต่ไม่มีบทบาทใน
การเป็นผูส้ ร้างสรรค์งานใหม่ๆ มากนัก ผูป้ ระกอบการในกลุม่ นีอ้ าจขาดแคลน ซึง่ ความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างสรรค์งานใหม่ๆ จะมีกเ็ พียงแค่การน�ำงานทีม่ อี ยูเ่ ดิมมาตกแต่งเพิม่
เติมเท่านัน้ โดยผูป้ ระกอบการต้องประสบความท้าทายในการผสมผสานวัฒนธรรมทีม่ ี
อยู่แล้วเพื่อให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของตลาด
ในด้านของการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาพบว่า
วิสาหกิจเอกชนไทยยังมีการลงทุนในการสร้างงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยสาเหตุส�ำคัญเกิดจากการขาดแคลนบุคคลากร/
แรงงานทีม่ ที กั ษะ และยังขาดแคลนเงินทุนในการลงทุนสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการเห็นว่า การได้รับแรงจูงใจทางอ้อม เช่น การลดหย่อนภาษีและการ
ช่วยเหลือเชิงเทคนิค เป็นมาตรการส�ำคัญที่ภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยเหลือ โดยจาก
การส�ำรวจพบว่า ร้อยละ 81.1 ของบริษัทที่ส�ำรวจเห็นว่าภาครัฐควรใช้แรงจูงใจทาง
อ้อม (เช่น การลดหย่อนภาษี) ในขณะที่ร้อยละ 69.4 เห็นว่าการช่วยเหลือเชิงเทคนิค
จากภาครัฐก็มีความส�ำคัญเช่นกัน
ในขณะที่ผู้ประกอบการยังเห็นว่า การสร้างความเข้มแข็งของการปกป้องการ
สร้างระบบการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เข้มแข็งขึน้ หรือการสนับสนุนการเข้าสู่
ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจในการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมากนัก โดย
สังเกตได้จากการที่ วิสาหกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยยังไม่ให้ความ
ส�ำคัญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการไทยยัง
ไม่เห็นผลประโยชน์จากการจดทะเบียนที่เป็นรูปธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่
ต้องสูญเสียไป ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงิน (เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าว่าจ้างนักกฎหมาย) และ
ต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (เช่น ค่าเสียเวลา) โดยผู้ประกอบการแต่ละรายได้ให้ความเห็นถึง
สาเหตุของการไม่จดทะเบียนทีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็น ความล่าช้าในการจดทะเบียน
ทีก่ นิ ระยะเวลานานเกินไป โดยเฉพาะกับสินค้าสร้างสรรค์บางประเภททีม่ กั มีวงจรชีวติ
สั้น นอกจากนี้ โครงสร้างการผลิตของผู้ประกอบการไทยจ�ำนวนมากยังมีลักษณะของ
การเป็นผู้รับจ้างการผลิตและการขาดความรู้ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
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ยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการตระหนักถึงการน�ำสิ่งประดิษฐ์ทางปัญญาไปจดทะเบียน
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิ์
ในด้านของปริมาณการจ้างงาน จากการศึกษาพบว่า วิสาหกิจเอกชนไทยไม่ได้
ประสบกับปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรที่จบจากระดับอุดมศึกษามากนัก สาเหตุ
ส�ำคัญเกิดจากการทีผ่ จู้ บการศึกษามักส�ำเร็จการศึกษาในสาขาของสังคมศาสตร์ ซึง่ เป็น
สาขาทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากและล้นตลาด ในขณะทีผ่ สู้ ำ� เร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลับเป็นสาขาที่ขาดแคลนอย่างรุนแรง ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในสาขา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มักได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงท�ำให้
ผูป้ ระกอบการสามารถสรรหาแรงงานทีอ่ ยากต้องการเข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมนีไ้ ด้
อย่างไม่ยากเย็นนัก
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการพบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยก�ำลัง
ขาดแคลนซึ่ง “แรงงานที่มีทักษะในระดับกลาง” โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบจากสาขา
อาชีวศึกษา ในปัจจุบัน สาขาอาชีวศึกษามีผู้เข้าเรียนเพียงแค่ร้อยละ 40 (ในขณะที่อีก
ร้อยละ 60 เรียนในสาขาสามัญศึกษา) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต�่ำกว่าความต้องการในตลาด
ในด้านคุณภาพพบว่า ภาคเอกชนประสบปัญหาการขาดแคลนทักษะแรงงาน
ในเชิงของคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐาน (Basic Skill)
อย่างเช่นทักษะทางด้านภาษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทักษะในเชิงสร้างสรรค์
(Creative Skill) เนื่องจากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มกั เกีย่ วข้องกับการจ้างงานคนรุน่ ใหม่
ที่มีพรสวรรค์ (Young Talent) พร้อมที่จะเข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจ
ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นนั้ จะยังคงมีการผลิตงานใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างสม�ำ่ เสมอ
จากการส�ำรวจพบว่าประมาณร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการไทยเห็นว่า แรงงานไทย
ยังไม่มีทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Skill) ดีพอ ในขณะที่ประมาณ
ร้อยละ 90-100 เห็นว่าแรงงานไทยยังขาดซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานอย่าง ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการค�ำนวณ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ในภาคการศึกษาบังคับ (Formal Education) และการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Skill
Development) ในตลาดแรงงานมีความส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาให้อปุ ทานของแรงงานไทย
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สอดคล้องต่อความต้องการของอุปสงค์ในการจ้างงาน โดยเฉพาะในบริบทที่การ
จ้างงานมีความต้องการทีห่ ลากหลายและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมา
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบถึงการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อให้ได้รับทักษะ
ที่เหมาะสมก็ตาม แต่หลักสูตรการพัฒนาดังกล่าวก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากฝั่งของ
นายจ้างและภาคเอกชนมากนัก
นอกจากความต้องการที่หลากหลายในเชิงของทักษะแรงงานแล้ว การบริหาร
จัดการแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพือ่ ให้สอดคล้องต่อความต้องการจ้างงาน ยัง
มีความยากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะทางด้านอุปทานแรงงาน
เนื่องจาก
1. การส�ำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มักมีจ�ำนวนที่ “ต�่ำกว่า
ความเป็นจริง” ท�ำให้มีการวางแผนจัดการก�ำลังคนท�ำได้ยาก โดยแรงงาน
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาจรวมถึงแรงงานสร้างสรรค์ทที่ ำ� งานนอกภาค
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือแรงงานทีท่ ำ� งานสร้างสรรค์แบบสมัครใจหรือ
ท�ำเป็นงานเสริม
2. การประเมินองค์ความรูห้ รือระดับของทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์นนั้
ไม่สามารถท�ำเป็นระดับหรือเป็นคะแนนได้เหมือนทักษะพื้นฐานอื่นๆ
อย่างเช่น ภาษาหรือคณิตศาสตร์ ดังนัน้ จึงเป็นการยากทีจ่ ะท�ำการประมาณการ
ของระดับความคิดสร้างสรรค์ของแรงงานว่าอยู่ในระดับใด
3. ความต้องการแรงงานไทยเริ่มมีมากกว่าแค่การมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ความขยันหมั่นเพียร และการท�ำงานตามค�ำสั่ง แต่องค์กรต้องการแรงงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม และมีความรักและพลังขับเคลื่อน
ไปกับองค์กร ซึ่งเป็นระดับของทักษะที่ไม่สามารถสร้างได้ในระบบสถาบัน
การศึกษาหรือจากการฝึกอบรม
ทั้งนี้ การส�ำรวจความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงสถานะของการจ้างงานและความต้องการแรงงาน (ทั้งด้าน
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คุณภาพและด้านปริมาณ) ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดังนัน้ ในการทีอ่ งค์กรใดองค์กรหนึง่ จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ เพิม่
ศักยภาพแก่องค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องที่ท�ำขึ้นโดยใครก็ได้หากแต่ต้องมีบุคลากรที่มีความ
สามารถด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยตรงการพัฒนาองค์กรไปสูก่ ารเป็น “องค์กร
สร้างสรรค์” (Creative Enterprise) จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินกลยุทธ์ระดับองค์กร
ไม่วา่ จะเป็นการให้ความส�ำคัญกับการผลิตทีห่ ลากหลายและแตกต่าง (Differentiation
and Uniqueness) และด�ำเนินกลยุทธ์นา่ นน�ำ้ สีขาวและสีเขียวในการผลิตสินค้าทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมและสร้างประโยชน์แก่สงั คม นอกเหนือจากการผลิตทีเ่ น้นการผลิต
จ�ำนวนมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business
Network) การปรับเปลีย่ นการใช้สอื่ เทคโนโลยี Internet, E-Commerce, และ Social
Network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรักและพลังขับเคลือ่ นภายใน
องค์กรเป็นกลยุทธ์สำ� คัญในการยกระดับองค์กรไปสูก่ ารเป็นองค์กรสร้างสรรค์ดงั กล่าว
4.5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา
ในทฤษฎีของทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) การศึกษามีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และส่งต่อไปสู่การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ ภาคการศึกษาท�ำหน้าที่
เป็นผู้สร้างระบบความคิด โดยความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. Technological Creativity (Innovation) การพัฒนา ค้นพบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ท�ำให้เกิดเครื่องมือ หรือปัจจัยทุนที่มีศักยภาพสูงขึ้น
สามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการผลิต
2. Economic Creativity (Entrepreneurship) ความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบการทั้งการพัฒนาองค์กร การคิดค้นการประกอบธุรกิจ
แนวใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการประกอบการจะช่วยเพิ่มสัดส่วน
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระบบเศรษฐกิจ
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3. Artistic Creativity (Cultural Creativity) ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่สินค้า
ให้เป็นที่รู้จัก
ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะจ�ำกัดสาขาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อยู่ที่ 15 สาขา
ก็ตาม แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในทุกสาขาอาชีพ
ทุกประเภท ทุกอุตสาหกรรม และทุกระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้อาชีพอุตสาหกรรมหรือ
เศรษฐกิจนั้นๆ เกิดการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดทางความคิดอยู่เสมอ
โดยทั่วไปแล้ว นักการศึกษาจะให้ความส�ำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
“Ordinary Creativity” ที่สามารถพัฒนาได้จากการเรียนการสอนมากกว่าความคิด
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นลักษณะของพรสวรรค์ดงั นัน้ การบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้
ในชัน้ เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องสนับสนุนให้ทงั้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนค�ำนึงถึงผลกระทบ
ของความคิดทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยชั้นเรียนควรประกอบด้วยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ทัง้ นี้ กระบวนการเรียนการสอนในแบบทีช่ ว่ ยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้
กับผู้เรียน มีลักษณะที่ส�ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) เป็นการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
2) ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การเรียนรู้ตามค�ำสั่ง
4) มีสงิ่ ใหม่เกิดขึน้ จากการเรียน อาจจะเป็นทักษะใหม่ ความรูใ้ หม่ หรือความ
เข้าใจใหม่
จากลักษณะส�ำคัญ 4 ประการจะพบว่าการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
(Creative Learning & Creative Teaching) มีหลักเกณฑ์ส�ำคัญอยู่ที่เสรีภาพทาง
ความคิดของผู้เรียน เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสามารถใช้ได้
ในทุกสาขาวิชา
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมระบบการเรียนการสอนให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์
อาจจะท�ำได้ยากในทางปฏิบตั เิ นือ่ งจาก ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สงิ่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้
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โดยบุคคลเดียว อย่างน้อยความคิดนั้นต้องเป็นที่ยอมรับของคนในแวดวง หรืออีก
นัยหนึ่งต้องมีกลุ่มคนที่ตัดสินว่าความคิดนั้นมีคุณค่าพอที่จะนับว่าเป็นความคิด
สร้างสรรค์หรือไม่
ปัญหาที่ยังคงมีอยู่และเป็นที่วิตกกังวลของภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ
ของ ประเทศไทยก็คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการก�ำลังคนและ
การผลิตก�ำลังคนของประเทศ ปัญหาความไม่สอดคล้องนี้เกิดขึ้นในหลายสาขาวิชา
อาทิ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ เนื่องจากการขยาย
ตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
ทีซ่ ำ�้ กันออกมามากเกินไป นอกจากนัน้ ยังมีความไม่สอดคล้องกันด้านคุณภาพ คุณภาพ
ของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ได้
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อตอบสนองต่อการด�ำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงไม่สามารถกระท�ำได้จากภาคการศึกษาแต่เพียง
อย่างเดียว โดยการพัฒนาในตลาดแรงงานจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน
ระหว่างท�ำงาน (On-the Job Training) มีบทบาทส�ำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้
ของทรัพยากรบุคคลจากสถาบันการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันในการ
ออกแบบหลักสูตรและให้ใบรับรองทีร่ บั ประกันจากภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวมแล้ว
นโยบายเพื่อสนับสนุนการ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Life-Long Learning) จึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอันจะเป็นกุญแจส�ำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.6 การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) เป็นยุคที่มีการน�ำหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาก�ำหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการท�ำงาน ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
อ�ำนาจเด็ดขาด ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีวิธี
การท�ำงานที่ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลงานตามต้องการ โดยไม่ต้องการให้พนักงานมี
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อ�ำนาจมาขัดขวางทัดทานกระบวนการผลิตและเสนอแนะความคิดเห็นใดๆ ดังนัน้ ในยุค
นี้ ผูบ้ ริหารจึงต้องการแรงงานทีเ่ ชือ่ ฟัง ยอมรับและปฏิบตั ติ ามทิศทางทีผ่ บู้ ริหารก�ำหนด
รวมทั้งมีความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด อย่างไร
ก็ตามจากการต่อต้านแนวคิดดังกล่าวจากกลุม่ มนุษยนิยมทีเ่ รียกร้องให้ผบู้ ริหารค�ำนึงถึง
ความส�ำคัญของทรัพยากรมนุษย์ผนวกกับการเปลีย่ นผ่านจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสูย่ คุ
สารสนเทศ (Information Age) ท�ำให้องค์กรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้น
เมื่อสังคมเศรษฐกิจโลกก�ำลังอยู่ในช่วงของยุคสารสนเทศตอนปลาย ซึ่งก�ำลัง
จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Age) ซึ่งเป็นผลพวงจากยุค
สารสนเทศท�ำให้ความเจริญแผ่ขยายไปทั่วโลก คนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
ส่งผลให้คุณสมบัติ 3 ประการของแรงงานที่พึงประสงค์ไม่เพียงพออีกต่อไปแต่ในยุคนี้
องค์กรเรียกหาแรงงานที่มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
และความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion)
ในระดับองค์กร ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) และภาวะผูน้ ำ�
เชิงปฏิบัติการ (Operational Leadership) เป็นสองปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดความ
มุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนให้กับคนในองค์กร (Employee Passion) และความมุ่งมั่น
และพลังขับเคลื่อนนี้เป็นกุญแจดอกส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความทุ่มเทอุทิศตนให้กับลูกค้า
และน�ำไปสู่องค์กรที่มีชีวิตชีวาที่พร้อมจะที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ไม่เฉพาะทางด้าน
การเงินแต่รวมถึงด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
จากการเก็บข้อมูลจากพนักงานทัว่ ไปและพนักงานทีเ่ ป็นคนเก่งในองค์กรเอกชน
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานทั่วไปจ�ำนวน 365 คน พบว่า ระดับความมุ่งมั่นและ
พลังขับเคลือ่ นองค์กรเฉลีย่ ของพนักงานทัว่ ไปโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างสูง
โดยเมือ่ พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านการมุง่ มัน่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ด้านความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ล�ำดับที่สาม คือการทุ่มเทสร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศ ในล�ำดับถัดมาคือ ด้านการระลึกถึงองค์กรในทางบวก และท้ายสุดคือ
ด้านความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กร นอกจากนี้ การศึกษายังจ�ำแนก
ความแตกต่างระหว่างพนักงานทั่วไปกับพนักงานที่มีความเก่ง (Talent) และได้ผลว่า
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ระดับความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนองค์กรของพนักงานทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงปาน
กลางค่อนข้างสูง และมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ความต้องการหลัก 5 ประการ ที่บุคลากรยินดีที่จะ
ได้รบั เพือ่ เป็นแรงขับเคลือ่ นในการสร้างพลังและแรงขับเคลือ่ น  ได้แก่ 1) ความต้องการ
ได้รับการยอมรับและให้เกียรติ 2) ความต้องการเรียนรู้ และเติบโต 3) ความต้องการ
ความรู้สึก “เป็นคนใน” 4) ความต้องการท�ำงานที่มีคุณค่า และ 5) ความต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความส�ำเร็จ ผู้น�ำและองค์กรที่ดีต้องสามารถเติมเต็มความ
ต้องการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพราะในขณะที่ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนนี้สามารถ
สร้างได้ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะคงอยู่อย่างถาวร หากผู้น�ำหรือองค์กรนิ่งนอนใจ หรือหาก
มีปัจจัยอื่นๆ มากระทบ ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนนี้ก็อาจลดระดับลงได้เช่นกัน
หากความต้องการส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง
นอกจากในระดับของบุคคลและองค์กรแล้ว ในบทนี้ยังน�ำกรอบการวิเคราะห์
หลัก 5 ประการ ข้างต้น มาอธิบายถึงการสร้างความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ นของสังคม
ในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น
1. ความต้องการได้รับการยอมรับและให้เกียรติ
โดยจ�ำเป็นต้องสร้างการยอมรับและเห็นคุณค่า ในคนทุกคนว่ามีศักยภาพที่
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการ รวมถึงมีโครงการที่สนับสนุน
ให้รางวัล และยกย่องชื่นชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ควรมีการเปิดโอกาสและเปิดใจรับ ความคิดกระบวนการใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับ
แนวทางขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกีย่ วกับนวัตกรรมจากประชาชน เช่น การออกไป
พบปะประชาชน และมีความคงเส้นคงวา จากการสือ่ สารอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ว่าในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั้ ประชาชนต้องท�ำอย่างไร รัฐมีความคาดหวัง
อะไรบ้าง รวมถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในสิ่งทุกสิ่งที่พูดและท�ำ โดยแสดงให้ประชาชน
เห็นว่ารัฐพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปฏิบัติตาม
ค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
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2. ความต้องการเรียนรู้ และเติบโต
ในด้านความต้องการเรียนรู้และเติบโตนั้น สังคมต้องกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการเรียนรู้และสร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถด้านการคิดและสร้างสรรค์
ในระบบการศึกษา ทัง้ ในแง่ระบบการศึกษาทีช่ ว่ ยให้คนเห็นความส�ำคัญของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์รวมถึงการสร้างเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์
3. ความต้องการความรู้สึก “เป็นคนใน”
ความรู้สึกเป็นคนใน ทวีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมุ่งมั่นและพลัง
ขับเคลือ่ นในระดับชาติ หากต้องการให้คนอุทศิ ตน ทุม่ เท แรงกายแรงใจในการสนองตอบ
ต่อนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่รัฐบาลก�ำหนด จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
อารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมและผูกพันกับประเทศไทยอย่างแรงกล้า ดังเช่นประเทศ
ญีป่ นุ่ และเกาหลี ทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จะเห็นว่าประชาชน
ในชาติมคี วามรักชาติ ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ รูส้ กึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่า และมีสว่ นร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเต็มที่
4. ความต้องการท�ำงานที่มีคุณค่า
สังคมสามารถตอบสนองความต้องการในด้านนีจ้ ากการสร้างความรูส้ กึ ดีทจี่ าก
การได้ทำ� สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่เฉพาะแค่มปี ระโยชน์ตอ่ ตนเอง แต่มปี ระโยชน์ตอ่ สังคมและ
ประเทศชาติได้โดยการสือ่ สารให้คนในชาติเข้าใจถึงความส�ำคัญและเป้าหมายของการ
ขับเคลือ่ นไปสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในลักษณะทีท่ ำ� ให้คนรูส้ กึ ว่า การผลิตสินค้าและ
บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้กับตนเอง องค์กร หรือประเทศชาติอย่างไร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยกระดับ
ความรู้สึกของพนักงานไปสู่ความผูกพัน และความรับผิดชอบในงานที่ตนสร้างสรรค์
มากขึ้น นอกจากนั้น รัฐบาลยังต้องสื่อสารให้เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่คน องค์กร
ชุมชน ท�ำกับเป้าหมายของชาติให้มคี วามชัดเจน ซึง่ จะสร้างความรูส้ กึ ถึงคุณค่าในสิง่ ทีท่ ำ�
และภาคภูมิใจว่าตนสามารถสร้างความแตกต่างและทวีความรู้สึกมุ่งมั่นและมีพลัง
ขับเคลื่อนในสิ่งที่ท�ำ
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5. ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความส�ำเร็จ
ในส่วนความต้องการในระดับทีส่ งู สุดนัน้ จะได้รบั การตอบสนองก็ตอ่ เมือ่ คนใน
ทีม องค์กร ชุมชน สังคม รวมไปถึงคนในชาติร่วมมือท�ำงานประสานกันเป็นอย่างดี
ทักษะต่างๆ ทั้งหมดข้างต้นมาผนวกไว้ด้วยกัน ถึงแม้ภาครัฐจะต้องอาศัยการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการที่คนมีวิญญาณแห่งการ
ท�ำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ นในระดับทีส่ งู รัฐบาลสามารถ
ช่วยเร่งระดับความส�ำเร็จได้โดย การสื่อสารเน้นย�้ำให้เห็นคุณค่าในการสนับสนุนให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และต้องกระตุ้นให้คนเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ควรมีการฉลองความส�ำเร็จทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ เป็นก�ำลังใจและสร้างความ
ภูมิใจให้คนในชาติ
การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการผลิต
น�ำ้ มันหล่อลืน่ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่ จะน�ำเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อไป

5. การวิเคราะห์บริบทความเชื่อมโยงในแต่ละมิติ
นอกจากการศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแต่ละบริบทของการพัฒนาประเทศ
แล้ว การวิเคราะห์ถงึ ความเชือ่ มโยงในมิตติ า่ งๆ ยังมีความส�ำคัญเพือ่ ให้เห็นถึงข้อจ�ำกัด
ในแต่ละประเด็น และสามารถน�ำมาวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้
อย่างเหมาะสม
ยั่งยืน

5.1. บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
เนือ่ งจากเป็นระบบเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พาการผลิตทีใ่ ช้ความรูเ้ ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญเพือ่ ต่อยอด
ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความรู้และนวัตกรรม
ปัจจุบัน (โดยเฉพาะทางด้านความคิดสร้างสรรค์) สามารถสร้างได้จากบุคคลเพียง
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คนเดียวจนไปถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงสามารถเพิ่ม
ศักยภาพและผลิตภาพของแรงงานได้โดยตรง ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
(Knowledge-Transfer) และเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องพึ่งพา
แรงงานราคาถูก หรือการผลิตที่สร้างมลพิษอย่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างนวัตกรรมจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทเี่ กีย่ วข้องกับการออกแบบ
วัฒนธรรม และความรู้ท้องถิ่นกับการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างการลงทุน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว การลงทุนในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
ช่วยสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่า
5.2 บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการการพัฒนาทางสังคมและชุมชนสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน จากการสร้าง
งานและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการมีเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างการ
มีสว่ นร่วมภายในชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนช่วยส่งเสริมความรูส้ กึ การ
เป็นเจ้าของร่วมกันซึง่ ช่วยสร้างทุนทางสังคมทีเ่ ข้มแข็ง ในด้านของสังคม จากการศึกษา
พบว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังช่วยลดช่องว่างทางสังคมอันเกิดขึ้นจากส่งเสริมการจ้าง
งานในกลุ่มแรงงานสตรี แรงงานคนชรา และคนพิการ ดังนั้น การสนับสนุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับชุมชนจึงช่วยในการกระจายรายได้ พัฒนาชุมชนให้สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยลดการที่แรงงานอพยพออกไปท�ำงานในเขตเมือง นอกจากนี้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังเป็นกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถเชื่อมไปสู่บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.3 บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและชุมชน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มสี ว่ นช่วยในการลดปัญหาความยากจนจากการเป็นผูเ้ ชือ่ มโยง
ระหว่างเศรษฐกิจกับสังคมเข้าด้วยกัน จากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส่วนใหญ่สง่ เสริมการกระจายรายได้ทดี่ โี ดยรายได้สว่ นใหญ่ของการผลิตในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์จะตกไปสูแ่ รงงาน แรงงานทีท่ ำ� งานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมีผลิตภาพ
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การผลิตทีส่ งู เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชว่ ยสร้างการเชือ่ มโยงของการผลิตทีพ่ งึ่ พาองค์ความ
รู้ในชุมชนโดยตรง เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างงานศิลปะ การออกแบบ
การแพทย์แผนไทย ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นต้องพึง่ พากับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทัง้ สิน้ และการเชือ่ ม
โยงดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหภาคควบคู่ไปกับการ
สร้างงานและรายได้ของคนในชุมชน การศึกษายังพบว่าสาขางานฝีมือ/หัตถกรรม
ซึ่งเป็นสาขาที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากแรงงานในชุมชน ยังไม่ได้ส่งเสริมให้มีการกระจาย
รายได้ที่ดีเพียงพอ
5.4 บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการค้าระหว่างประเทศโดยเชื่อมต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและชุมชน
การส่งออกสินค้าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มสี ว่ นส�ำคัญในการสร้างความเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุม่ งานสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ สมัยใหม่ และกลุม่ แสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่จากการศึกษาพบว่า การส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าว
จะส่งผลอย่างมีนยั ส�ำคัญไปสูก่ ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งออกทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่จะได้ประโยชน์ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้เป็นกลุ่ม
ทีป่ ระเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงอยูแ่ ล้ว ในด้านของการน�ำเข้า การน�ำเข้า
ศิลปะการแสดง สือ่ สิง่ พิมพ์ และการออกแบบ จะสร้างประโยชน์กบั เศรษฐกิจของไทย
เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันโดยประโยชน์ที่ได้ก็คือ การได้รับทราบถึงความคิดใหม่ๆ
ทีส่ ามารถน�ำมาต่อยอดการผลิตและการลงทุนในประเทศได้ นอกจากนี้ การสนับสนุน
การน�ำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสวัสดิการแก่ผู้บริโภค
ไทยให้ได้รับความสุขจากการบริโภคสินค้าทางด้านศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ และ
การออกแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ในด้านการค้าภาคบริการ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นผู้เชื่อมโยงผลผลิต/บริการจากชุมชนเพื่อ
ต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึง่ กรณีศกึ ษาของชุมชนอัมพวาเป็นตัวอย่างหนึง่
ของความส�ำเร็จดังกล่าว
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5.5 บทบาทของวิสาหกิจเอกชนในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
การค้าระหว่างประเทศ
ถึงแม้ว่า วิสาหกิจเอกชนไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์
ออกสู่ตลาดในต่างประเทศก็ตาม แต่เนื่องจากระเบียบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ข้อตกลงการเปิดเขตการค้าเสรีต่างๆ ส่งผลให้ภาคเอกชนไทยต้องเตรียมความพร้อม
และก�ำหนดกลยุทธ์ในการขายอย่างเหมาะสม จากกรณีศึกษาของการเปิดเขต
การค้าเสรีอาเซียนพบว่า กลุม่ การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดัง้ เดิม และกลุม่ New
Media จะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างโอกาสทางการค้าแก่ประเทศไทย
มากที่สุดเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
อยูแ่ ล้ว และยังได้ประโยชน์จากอัตราภาษีนำ� เข้าทีจ่ ะปรับลดลงในอนาคต โดยประเทศ
คู่ค้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในขณะที่คู่แข่งที่ส�ำคัญของไทย
ในด้านนี้ได้แก่ ประเทศอินโดนิเชีย ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มนี้ควรเน้นที่การ
เจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เป็นส�ำคัญ ในขณะที่ยังมีอีกบางกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขันมากนัก แต่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนเป็นอย่างมาก การเน้นพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมดังกล่าวจะสร้างผลประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากภายใต้กรอบ
เจรจาการค้าเสรีอาเซียนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สินค้าดังกล่าว ได้แก่ กลุม่
งานศิลปะ กลุ่มงานศิลปะการแสดง กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานโสตทัศน์ และกลุ่ม
การออกแบบ โดยประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียนที่พบว่ามีศักยภาพในการน�ำเข้าที่สูง
ส�ำหรับสินค้าในกลุ่มนี้ คือ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
5.6 บทบาทของวิสาหกิจเอกชนในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง
ภายในประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การลงทุนทางด้านนวัตกรรมในภาคเอกชนมีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถท�ำได้ง่ายขึ้นภายใต้วิสาหกิจ
ขนาดย่อม เนือ่ งจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ทางความคิดที่ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประสบก็คือ การน�ำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปผลิตสินค้าและแสวงหา
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โอกาสในเชิงพาณิชย์ ซึง่ จะเป็นการเชือ่ มโยงไปสูก่ ารสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ และการ
ขาดซึ่งประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประสบปัญหาในการส่งมอบสินค้าไปสูผ่ บู้ ริโภคภายในประเทศ
โดยการบริโภคสินค้าสร้างสรรค์ในประเทศไทยยังได้รบั ความสนใจน้อยในกลุม่ ผูบ้ ริโภค
คนไทย โดยสาเหตุอาจมากจากทัง้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (เช่น รายได้) และรสนิยม สาเหตุ
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะให้ความส�ำคัญกับตลาด
ต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้
ทางด้านการลงทุน ยังพบว่า บริษัทของไทยยังมีการลงทุนทางด้านนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่น้อยมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเจริญเติบโตในระยะ
ยาว ทั้งนี้จากการส�ำรวจพบว่า ผู้ประกอบการเห็นว่า การได้รับแรงจูงใจทางอ้อม เช่น
การลดหย่อนภาษีและการช่วยเหลือเชิงเทคนิค ควรเป็นมาตรการที่รัสามารถเข้ามา
ช่วยเหลือ โดยการสร้างความเข้มแข็งของการปกป้อง การสร้างระบบการคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เข้มแข็งขึน้ หรือการสนับสนุนการเข้าสูร่ ะบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยังไม่ได้เป็นสิ่งจูงใจในการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมากนักในระยะยาว การปรับตัว
องค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์” เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญของการยกระดับวิสาหกิจ
เอกชนไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมฐานความรู้ในอนาคต
5.7 บทบาทของวิสาหกิจเอกชนในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชน
วิสาหกิจชุมชนมีบทบาทส�ำคัญในการน�ำความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสู่
กระบวนการผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะด้านการจ้างงานเนื่องจาก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนจะเน้นการผลิตที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก
รายได้ส่วนใหญ่จึงตกอยู่กับแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ขาดโอกาส เช่น ผู้หญิง
และคนชรา จากบทเรียนจากมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพบว่า การด�ำเนินการแบบ
วิสาหกิจเป็นการสร้างแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพต่อการเข้าร่วมของคนในชุมชน
โดยส่งเสริมความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน และความเข้มแข็งทางทุนทางสังคม
นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหาร
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ส่วนต�ำบล มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีส่วนส�ำคัญในการ
พัฒนาชุมชนนั้นๆ เช่นเดียวกัน
5.8 บทบาทของการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภาคการศึกษามีบทบาทส�ำคัญต่อ 1) การสร้างบุคคลากรที่มีความรู้และมี
ความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาดแรงงาน และ 2) การสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากการศึกษาพบว่า วิสาหกิจเอกชนไทยไม่ได้
ประสบปัญหาในการขาดแคลนบุคคลากรในเชิงของปริมาณที่ผลิตจากมหาวิทยาลัย
แต่ขาดแคลนซึ่งคุณภาพและทักษะของบัณฑิตที่จบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
พื้นฐาน (Basic Skill) หรือทักษะในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Skill) ความต้องการฝีมอื
แรงงานส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ (Young Talent) ที่พร้อมที่จะเข้ามา
ท�ำงานในอุตสาหกรรม โดยมีความส�ำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น
จะยังคงมีผู้ที่พร้อมเข้ามาการผลิตงานใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอ ถึงแม้ว่า
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแรงงาน
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แต่การเข้าถึงและการใช้บริการของ
ผูป้ ระกอบการยังอยูใ่ นระดับทีต่ ำ 
�่ ในขณะทีด่ า้ นการสร้างองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ใหม่ๆ
พบว่า ภาคเอกชนไทยยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทยน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
สถาบันการศึกษาไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ในภาคเอกชนเพือ่ ต่อยอดไปสูป่ ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มากเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในด้านของภาคการศึกษาเองยังจ�ำเป็นต้องสนับสนุนระบบ
การศึกษาโดยใส่หลักสูตรการสร้างความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอน
โดยควรให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มคุณภาพ ไม่ใช่เฉพาะแค่ในระดับอาชีวะศึกษา/
มหาวิทยาลัย แต่ยงั รวมไปถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ น้นไปด้วยเรือ่ งของทักษะพืน้ ฐาน
โดยนอกจากจะเป็นทางด้านทักษะแล้ว ยังพบว่า ภาคการศึกษายังไม่ได้มีการผลิต
บัณฑิตที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมมากเท่าที่ควร
ซึ่งสาขาเหล่านี้เป็นสาขาที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างงานนวัตกรรม ในขณะที่บัณฑิต
ส่วนใหญ่ที่จบมาจะอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์
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5.9 การสร้างความมุ่งมั่นและแรงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในสังคม
การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion) เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
ต่อการทีอ่ งค์กรจะก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กรสร้างสรรค์ ความรักและความปรารถนาทีอ่ ยู่
ในองค์กรจะท�ำให้เกิดความทุม่ เทสร้างผลงานและต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่รู้สึกย่อท้อต่ออุปสรรค และเกิดความรู้สึกดีต่อองค์กร ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความรักและพลังขับเคลื่อนนี้ องค์กรจะต้องมีการก�ำหนด “แรงจูงใจ” ที่เหมาะสม ทั้ง
แรงจูงใจทางด้านการเงินและ แรงจูงใจทีไ่ ม่ใช่ทางด้านการเงิน จากการศึกษาพบว่า แรง
จูงใจทีไ่ ม่ใช่ทางด้านการเงิน เช่น การสร้างการยอมรับและการแสดงออกถึงการยอมรับ
และเห็นคุณค่าในคนทุกคนว่ามีศักยภาพ การให้รางวัลการสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรม
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมากกว่าแรงจูงใจทางด้านการเงิน ซึ่งระบบ
ของการให้การยอมรับนีม้ บี ริบททีส่ ำ� คัญเป็นอย่างมากของการท�ำงานภายใต้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ทงั้ ในระดับบุคคล ระดับองค์กร (ไม่วา่ จะเป็น
วิสาหกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่) ระดับชุมชน และระดับประเทศ นอกจากนี้ การสร้าง
ความเชื่อถือ (Reliability) โดยแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นเรื่องที่กระท�ำอย่างเต็มที่และพยายามปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ (Keep
Commitments) ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญไม่เฉพาะเพียงช่วยปกป้องนวัตกรรมต่างๆ ที่สรรค์สร้างมาด้วยความล�ำบาก
แต่ยังสามารถรักษาความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนที่จะสร้างงานสร้างสรรค์อื่นๆ
ตามมา นอกจากนี้ การกระตุ้นให้เกิดความรักในการเรียนรู้และปลูกฝังความสามารถ
ด้านการคิดและสร้างสรรค์ในสังคมไทยยังเป็นสิ่งส�ำคัญอีกด้วย

6. ข้อเสนอแนะและทิศทางเชิงนโยบายสำ�หรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ถึงแม้วา่ รัฐบาลไทยจะจ�ำกัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพียง 4 กลุม่ หลัก
(15 อุตสาหกรรมย่อย) ก็ตาม เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จ�ำเป็นต้องแทรกอยู่ในทุกอาชีพ ทุกอุตสาหกรรม และทุกระบบเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้อาชีพอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจนัน้ ๆ เกิดการปรับปรุง พัฒนาต่อยอดทางความคิด
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และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ได้ จากการทีร่ ะบบธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ด�ำเนินไปในทิศทางที่เน้นระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึ้น ท�ำให้ปริมาณอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่งผ่านเทคโนโลยี และพัฒนา
นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
จากการส�ำรวจ บริษัทในประเทศไทย 1,385 บริษัท พบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง
ของผู้ประกอบการมีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จ�ำเป็น และส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับ
การท�ำงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนทางด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งยังมีสัดส่วนที่ต�่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้น�ำ
ทางด้านนวัตกรรมอื่นๆ
การเพิม่ ความสามารถในการผลิต ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จากปัจจัยหลายประการ เช่น
การผลักดันการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชนยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย ยังไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำ
ในเอเชีย มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยไม่มากนักและงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ถูกน�ำไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิต
ทีต่ ำ�่ ในการสร้างสรรค์ศกั ยภาพด้านเทคโนโลยีของตนเอง การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยส่วนใหญ่อาศัยก�ำลังแรงงานที่มีอยู่เหลือเฟือ และการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทุน มิใช่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ล�ำดับที่ 17 ในด้านการส่งออก
สินค้าด้านวัฒนธรรมในรายงานของ UNCTAD 2008 แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิต และเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือเป็นหลัก จึงเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลิตก�ำลังแรงงาน ในการพัฒนา แรงงานให้มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้คุณลักษณะของแรงงาน ตรงกับความต้องการของตลาด การวาง
รากฐานระบบการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การศึกษาทีด่ อ้ ยคุณภาพและความขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อการก้าวไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสังคมฐานความรู้ของประเทศไทย
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ถึงแม้ว่าทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงานส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาขั้นประถมและมัธยมศึกษา
เป็นส่วนที่วางรากฐานที่แข็งแรง ให้กับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้น ดังนั้น การวางแผนการ
ศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงต้อง ท�ำให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ไิ ด้อยูใ่ นภาคการศึกษาในระบบ เช่น
การอบรมแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในภาพรวม เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินควบคู่
ไปกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การสร้างบรรยากาศทีก่ อ่ ให้เกิดเสรีภาพในการด�ำเนินธุรกิจ การลงทุนอย่างต่อเนือ่ งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ ต่างเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต (Total Factor Productivity) หรือหมายถึงการพึ่งพาการผลิตจากการใช้
เทคโนโลยี/ทักษะแรงงานเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้บรรยากาศที่ดีทางเศรษฐกิจมหภาคที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ดังกล่าว นอกจากแรงผลักดันทางด้านอุปทานแล้วยังจ�ำเป็นต้องพึ่งพาแรงขับเคลื่อน
จากอุปสงค์ที่จะสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์จากสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการ
บริโภคสินค้า/บริการสร้างสรรค์ทผี่ ลิตจากในประเทศ การส่งออกสินค้าทีม่ ขี ดี ความสามารถ
ในการแข่งขันสูงในประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ รวมไปถึงการเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจ
ในภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว
นอกจากนี้ เนื่องจากในโครงสร้างทางสังคมไทย แรงงานส่วนใหญ่ยังเป็น
แรงงานนอกระบบ (Informal Workers) ที่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรมและมีรายได้
ค่อนข้างต�่ำ  การพัฒนาระบบสวัสดิการ/ประกันสังคม เพื่อระบบสวัสดิการครอบคลุม
แรงงานทุกกลุ่มจึงมีความส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของแรงงานในการเข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ความรู้เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อน การ
พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มนี้จึงเป็นนโยบาย
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ทีส่ ำ� คัญในการสร้างความพร้อมของสังคมในการเข้าสูก่ ารเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดังกล่าว เช่นเดียวกับประเทศที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่ต่างก็ด�ำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น
จากผลการศึกษาทีไ่ ด้อธิบายไว้ขา้ งต้น ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องก�ำหนดทิศทาง
เชิงนโยบายในแต่ละมิตใิ นการใช้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาประเทศ โดยสามารถระบุได้ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับรูปแบบการพัฒนาประเทศ
6.1.1 สร้างความเป็นองค์รวมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควรก�ำหนดกรอบของอุตสาหกรรม
ให้เป็นองค์รวมโดยควรครอบคลุมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่
• เป็นกิจกรรมการผลิตที่ใช้ฐานความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่า
(หรือความรู้ดั้งเดิม) หรือความรู้ใหม่ และ
• สามารถต่อยอด/ประยุกต์ความรู้นั้นไปสู่การสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ดังนั้น ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงควรครอบคลุมมากกว่า
15 อุตสาหกรรมย่อยที่ก�ำหนดโดยภาครัฐตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น แต่สามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เช่น การพัฒนา
สายพันธุก์ ารผลิตใหม่ๆ ในภาคการเกษตร การให้ความส�ำคัญกับกระบวนการออกแบบ
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ การใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์สมัยใหม่ในภาค
บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ภาครัฐยังควรที่จะน�ำการลงทุนในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ชัน้ สูงมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นการลงทุนทีจ่ ะส่งผลต่อความ
ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศมากกว่า
6.1.2 สร้างแบ่งหน้าที่และความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนราชการ
เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกยกให้อยู่ในบริบทหนึ่งของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับปัจจุบนั (ฉบับที่ 11) การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์จงึ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ “ทุกกระทรวง” โดยความรับผิดชอบในระดับ
กระทรวงดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบของการผลิตรายสาขา เช่น กระทรวงวัฒนธรรม
ที่ดูแลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดูแลทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลทางด้านการเกษตร
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลทางด้านอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีด่ แู ลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ดูแลทางด้านโทรทัศน์และวิทยุ และกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล
ทางด้านการแพทย์แผนไทย
ในขณะทีห่ น่วยงานภาครัฐอืน่ สามารถท�ำหน้าทีใ่ นลักษณะของการ
สนับสนุน เช่น กระทรวงศึกษาธิการทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการผลิตบุคลากรจากการศึกษาภาค
บังคับที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระทรวงแรงงานที่ท�ำหน้าที่ในการเป็นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กระทรวงยุติธรรม
ที่ท�ำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือในกระบวนการละเมิด กระทรวง
มหาดไทยที่ท�ำหน้าที่ในการสนับสนุนการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับ
ชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท�ำหน้าที่ในการใช้ประโยชน์
จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจ้างงานในกลุม่ ทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง (Vulnerable Groups)
เช่น คนชราหรือผูห้ ญิง ในขณะทีก่ ารได้รบั การสนับสนุนทางด้านแรงจูงใจทางด้านภาษี/
หรือการสนับสนุนอื่นๆ จากกระทรวงการคลังก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน นอกจากนี้
การสร้างระบบขนส่งสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพจากกระทรวงคมนาคม และการช่วยเหลือ
ในการติดต่อกับตลาดในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศผ่านกระทรวง
การต่างประเทศเองยังมีบทบาทส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ความท้าทายที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ
การสร้างระบบการท�ำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างๆ และก�ำหนดล�ำดับหน้าที่
ของแต่ละกระทรวงได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งเพื่อไม่เกิดความซ�้ำซ้อนของการจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ท�ำให้เกิดการสิน้ เปลืองทรัพยากรโดยไม่จำ� เป็น ในประเทศผูน้ ำ� ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่าง เกาหลีใต้และเนเธอร์แลนด์ได้ใช้การจัดตั้งสถาบันเพื่อประสานงานขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในประเทศ เช่น Korea Creative Content Agency ของ
เกาหลีใต้ที่จัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมองค์กรและสถาบันด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น
สิ่งพิมพ์ โฆษณา เกมส์ ภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการผลิตสาระเชิงสร้างสรรค์ หรือ The
Dutch Organization for Scientific Research (NWO) ของเนเธอร์แลนด์ทรี่ บั ผิดชอบ
ประสานงานระหว่างงานวิจัยวิทยาศาสตร์กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส�ำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) คณะรัฐมนตรี
มีมติให้จัดตั้งส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) “Thailand Creative Economy
Agency” หรือเรียกโดยย่อว่า “TCEA” โดยจะเป็นหน่วยงานภายในส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ
(กบศส.) ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ (TCEA) จะเป็นหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบดูแลทั้งในเรื่องการเสนอแนะนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลการน�ำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจริง
รัฐบาลจะต้องค�ำนึงถึง
• การประสานงานและติดตามดูแลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและตอบโจทย์เป้าหมายของการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทรี่ ฐั บาลได้ประกาศไว้การจัดตัง้
ส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางทีด่ ใี นการบูรณาการ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
• ความรวดเร็วในการด�ำเนินงาน ความเชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อน่ื ๆ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(สบร.) หรือ OKMD ซึง่ เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ภารกิจของส�ำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติตอ้ งควบคุม
ดูแลไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงานของหน่วยงานที่
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เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทัง้ ดูแลให้นโยบายและ
การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องและส่งเสริม
ซึง่ กันและกัน ท�ำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชือ่ มโยงต้องเกิดขึน้ ไม่เพียงแค่หน่วยงานในภาคการผลิต
เท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยงานในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หน่วยงานด้านกฎหมาย และหน่วยงานในท้องถิ่น
และชุมชนอีกด้วย
6.1.3 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น
เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างเมืองและชนบทค่อนข้างมาก นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาพรรวมจึงยัง
ควรให้ความส�ำคัญกับการลดช่องว่างดังกล่าว โดยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มักมีโอกาสที่
จะเกิดขึน้ และกระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท (โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ประเภทการออกแบบ สื่อ/สิ่งพิมพ์ โฆษณา) การน�ำเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน (Creative Rural Economy) และน�ำมา
พัฒนาศักยภาพของสังคมโดยสร้างโอกาสกับแรงงานที่ด้อยโอกาสเช่น แรงงานสตรี
และคนชรา จึงเป็นนโยบายที่ขาดไม่ได้ ทั้งนี้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนโดย
บริหารจัดการในรูปแบบของวิสาหกิจจะช่วยในการถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในสังคมจะช่วยสร้างความยั่งยืนของโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับชุมชนสามารถกระท�ำได้จาก 1) การพัฒนาจากเชิงของพืน้ ที่ (AreaBase) อันได้แก่การใช้ทรัพยากรที่แต่ละท้องถิ่นมีอยู่ (เช่นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
ทะเล/ภูเขาประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม) เป็นจุดเริ่มต้น ดังเช่นในกรณีของตลาดน�้ำ
อัมพวา หรือ 2) การพัฒนาจากเชิงสินค้า โดยแต่ละท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและเป็นตัวแทน (Logo) ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ดังเช่นสินค้าหนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือกรณีของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การยึดจุดใด
จุดหนึง่ ดังกล่าวนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นในการพัฒนาสินค้า/บริการในชุมชนและสร้างวิสาหกิจ
สร้างสรรค์ในระดับท้องถิน่ จะเป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนา
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สังคมในระดับชุมชนควบคู่กันไป โดยทางปฏิบัติแล้ว การพัฒนาโดยใช้จุดเริ่มต้นจาก
Area-Base จะค่อนข้างง่ายกว่าการพัฒนาจากเชิงสินค้าเนื่องจากชุมชนได้ใช้สิ่งที่มี
อยู่แล้วเช่น วัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อม (ทะเล ภูเขา) มาเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งจะ
ง่ายกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
นอกจากลักษณะของการผลิตสินค้า/บริการที่สร้างสรรค์ในแต่ละ
ชุมชนแล้ว กระทรวงมหาดไทยอาจก�ำหนดให้แต่ละชุมชน (อาจจะในลักษณะของราย
จังหวัด) คิดรูปแบบการมีตัวการ์ตูนที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดความ
เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจังหวัดได้งา่ ยยิง่ ขึน้ โดยตัวการ์ตนู นัน้ อาจเชือ่ มโยงไปกับนิทาน
หรือวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่น พระอภัยมณี ในจังหวัดระยอง เชื่อมโยงไปกับทีมกีฬา เช่น
ตัวการ์ตูนของทีมฟุตบอลอาทิ ตัวการ์ตูนฉลามในจังหวัดชลบุรี หรืออาจเชื่อมโยงไปสู่
ผลิตภัณฑ์/เทศกาลหลักของแต่ละจังหวัด เช่น มนุษย์ข้าวหลาม มนุษย์แตงโม หรือ
มนุษย์บญ
ุ บัง้ ไฟ เป็นต้น การสร้างเอกลักษณ์โดยใช้ตวั การ์ตนู นีป้ ระสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น เช่น ตัวการ์ตูนเฮลโลคิตตี้ (Hello Kitty) ที่เรียกได้ว่าเป็นตัว
การ์ตูนของประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว หรือโดเรมอน อัลตร้าแมน และตัวกวางที่เมืองนารา
ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าและการท่องเทีย่ วของประเทศญีป่ นุ่ ได้เป็นอย่างมาก
6.1.4 การเก็บข้อมูลและสร้างระบบฐานข้อมูลของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยูม่ ากไม่วา่ จะเป็น ข้อมูลของเศรษฐกิจสร้างสรรค์บางประเภท
เช่น ดนตรีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจอาหารไทย ธุรกิจแพทย์แผนไทย
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งส่งผลท�ำให้การประมาณการขนาดของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์อาจไม่สอดคล้องกับค่าในความเป็นจริง การส�ำรวจความต้องการแรงงานใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซึง่ จากเดิมมีเพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรม) ซึง่ สามารถด�ำเนิน
การโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และตัวเลขการค้าสินค้าในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ทั้งที่ผ่านกระบวนการศุลกากรและไม่ได้ผ่านกระบวนการศุลกากร เช่น
E-Commerce) ที่สามารถจัดเก็บได้โดยกรมศุลกากรนอกจากนี้ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยังประกอบไปด้วยหน่วยงานอิสระต่างๆ เช่น สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
สมาคมสิ่งทอสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติส�ำนักงาน
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คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ และส�ำนักพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลรายบริษทั ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ตัวเลขสถิติที่แม่นย�ำ  ถูกต้อง และทันสมัยมีความส�ำคัญต่อภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินนโยบาย สนับสนุน ตัดสินใจ และออกมาตรการ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ 
6.2 ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการขับเคลื่อนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.2.1 เพิ่มศักยภาพในด้านการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรสร้างสรรค์
การลงทุนในการวิจยั และการพัฒนาในภาคเอกชนยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่
โดยเฉพาะในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาครัฐยังคงเป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ซึ่งแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่ภาคเอกชน
จะมีบทบาทในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่มี
แรงจูงใจในการลงทุนทางด้านนวัตกรรมเพียงพอ และยังไม่สามารถปรับตัวให้หลุดพ้น
จากการเป็นผู้รับจ้างผลิตจากการใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูก การสร้างแรงจูงใจ
ทางอ้อม เช่น การลดหย่อนภาษี การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรมการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถน�ำงานสร้างสรรค์มาเป็นหลักทรัพย์
ในการขอกูจ้ ากสถาบันการเงินเป็นกลยุทธ์สำ� คัญในการสนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรม
ของภาคเอกชนไทย
นอกจากนี้ เมือ่ สังเกตจากตัวเลขการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ยังพบว่า ประเทศไทยยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำงานที่คิดค้น/สร้างสรรค์ออกมา
เข้าสู่วงจรทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการน�ำงานที่คิดค้นไปแสวงหา
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในอนาคต เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่วิสาหกิจเอกชนไทยจะต้องสร้าง
ความเข้มแข็งจากการปรับโครงสร้างองค์กรไปสูก่ ารเป็น “องค์กรสร้างสรรค์” (Creative
Enterprise) มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการผลิตในสินค้าจากการใช้ปัจจัยการผลิต
และความรู้ที่หลากหลาย การด�ำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นมิตร
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การเน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นเครือข่ายสังคม และการสร้าง
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ความรักและพลังขับเคลื่อนภายในองค์กร ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิสาหกิจเอกชนสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
ความช่วยเหลือเชิงเทคนิค เช่น เทคนิคด้านการผลิต เทคนิคด้านการบริหารจัดการ
ความช่วยเหลือทางการเงิน และการแสวงหาโดยโอกาส (และข้อพึงระวัง) ทางการตลาด
โดยเฉพาะจากการส่งออกสินค้าไปประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
เขตการค้าเสรี (ทั้งในระดับพหุภาคีภูมิภาคและทวิภาคี) เป็นต้น
6.2.2 ใช้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและการเปิดเขตการค้าเสรี
เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต้องพึ่งพา
การค้าระหว่างประเทศ การก�ำหนดยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
และชุมชนผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ โดยหากพิจารณาในด้านของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลควรก�ำหนดยุทธศาสตร์โดยเน้นการส่งออกสินค้า
และบริการสร้างสรรค์ในกลุม่ งานสือ่ สิง่ พิมพ์  และในกลุม่ การแสดงออกทางวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม และให้ความส�ำคัญกับการน�ำเข้าสินค้าและบริการในกลุ่มการออกแบบ
กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม และกลุ่มงานศิลปะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อให้
เกิดการต่อยอดทางความคิดและก่อให้เกิดการปรับปรุงสินค้าให้มเี อกลักษณ์และช่วยเพิม่
มูลค่าสินค้าที่ผลิตต่อในประเทศ โดยการส่งออกและน�ำเข้าสินค้า/บริการสร้างสรรค์
เหล่านี้พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจส�ำหรับ
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา อย่างไรก็ดี การก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่เหมาะสม
ของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ยังจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงศักยภาพและความ
สามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงทาง
การค้าเสรีทงั้ ในด้านการค้าสินค้าและในด้านการค้าบริการอย่างมากมาย แต่มาตรการ
กีดกันทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย
ยังคงมีอยู่ ประเทศไทยจึงควรปรับลดมาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุนในกลุม่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจบริการ ซึง่
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ส่วนหนึง่ มาจากข้อก�ำหนดในกฎหมายภายในประเทศและขอบเขตของข้อผูกพันต่างๆ ที่
ประเทศไทย ได้ผูกพันไว้
ดังนัน้ หากประเทศไทยต้องการได้รบั ประโยชน์จากการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ ผูก้ ำ� หนดนโยบายของประเทศไทย
ควรพิจารณาปรับลดกฎเกณฑ์และมาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุนทีเ่ คยเป็น
อุปสรรค เพื่อเปิดรับการน�ำเข้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์และการลงทุนจากต่าง
ประเทศ ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยให้เกิดการต่อยอดทางความคิดเพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าสร้างสรรค์
ไทย และยังช่วยกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ไทย นอกจากนี้ ผู้ก�ำหนดนโยบายของประเทศไทย ยังควรพิจารณาถึงมาตรการ
สนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยได้รับการพัฒนาและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก
6.3 ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.3.1 ด�ำเนินนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากผลของการเปิดกว้างในโอกาสทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้ขาดแคลนปริมาณบุคลากรจากรั้วมหาวิทยาลัยมากนัก แต่
ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะขั้นกลางส�ำหรับปฏิบัติการจากระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้
ภาครัฐจ�ำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและให้การสนับสนุนในการเพิ่มปริมาณบุคลากรและ
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือสาขาช่าง
ซึง่ เป็นสาขาทีข่ าดแคลนมากในปัจจุบนั นอกจากการออกแบบสร้างสรรค์โดยทัว่ ไปแล้ว
แรงงานทักษะทางช่าง (เช่น ผู้ผลิตอัญมณีในโรงงาน ช่างไม้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือช่าง
พิมพ์ในโรงพิมพ์) เป็นสาขาที่ขาดแคลนเป็นอย่างสูงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการเพิ่มปริมาณในสาขาดังกล่าว
ในด้านคุณภาพ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะ
เชิงสร้างสรรค์เป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง สาเหตุส�ำคัญเกิดจากการที่ตลาดแรงงาน
มักมีความต้องการทีห่ ลากหลาย (Heterogeneous Labor Demand) และเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ในขณะที่หลักสูตรการสอน (และทักษะของผู้สอน) ในสถาบันการศึกษา
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ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ภาคการศึกษาควรก�ำหนด
หลักสูตรที่มีความหลากหลายในลักษณะของสหวิชา (Multi-Discipline) และสร้าง
กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยถึงแม้ว่า ทักษะในเชิงวิชาชีพที่ได้จาก
การศึกษาในระดับของอาชีวะและมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทส�ำคัญกว่าระดับพื้นฐาน
ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรในเศรษฐกิจสร้างสรรค์กต็ าม แต่ทว่าการเน้นพัฒนาพืน้ ฐาน
ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Education) เช่น ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ก็มีส่วนส�ำคัญเช่นเดียวกันส�ำหรับการสร้างฐานความรู้พื้นฐาน (Cognitive Skill) และ
ทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Non-Cognitive Skill) ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างความ
มุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ การส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการ
สร้างระบบการเรียนตั้งแต่แรกเกิด (จากครอบครัว) ไปสู่การเรียนรู้จากการฝึกอบรม
ในระหว่างการท�ำงาน (On-the-Job Training) เป็นกระบวนการส�ำคัญในระบบ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทัง้ นีก้ ารมีหลักสูตรการฝึกอบรมทีม่ ี
รูปแบบคุณลักษณะทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติทมี่ กี ารออกใบรับรองแก่ผทู้ เ่ี ข้ารับการ
ฝึกอบรมอันเป็นทีย่ อมรับแก่นายจ้างซึง่ เป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ วรพิจารณา เนือ่ งจากใน
ปัจจุบันนายจ้างหลายรายยังไม่ยอมรับหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยภาครัฐ
6.3.2 การสร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในสังคมไทย
สังคมไทยจ�ำเป็นต้องมีการสร้างความมุง่ มัน่ และพลังขับเคลือ่ น ใน
ทุกระดับในเชิงของขนาดแล้ว การสร้างความมุง่ มัน่ ในระดับบุคคลและในระดับองค์กร
จะสามารถท�ำได้ง่ายกว่าในระดับสังคมและประเทศ ประกอบกับค่านิยมของคนไทย
ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในบริบทสังคมไทยเรื่องการรักษาหน้าของทั้ง
ตนเองและผู้อื่นอาจส่งผลท�ำให้คนไทยไม่ค่อยกล้าเสนอความคิด กลัวความผิดพลาด
จึงท�ำให้ลังเลที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ที่มีอาวุโสใน
ทางวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือต�ำแหน่งอยู่ด้วยแล้ว ความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนที่จะเสนอ
ความคิดใหม่ๆ ยิง่ ถูกลดทอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการถกเถียงพูดคุยและหาทางออกใหม่ๆ ร่วมกันซึ่งจะน�ำไปสู่

66

NIDA Economic Review

การตัดสินใจที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้คนเรียนรู้ในด้านจิตสาธารณะ
ยังสามารถน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนให้กับคนไทย
ในหลากหลายบริบท รวมไปถึงการที่คนไทยเชื่อในการพึ่งพาอาศัยกันและชอบ
อะไรที่สนุกสนาน ดังนัน้ หากมีการสอดแทรกความสนุกสนานในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ให้เห็นว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สนุก และเชื่อมโยงสู่ความส�ำเร็จที่ชัดเจน
ก็จะช่วยให้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปถึงที่หมายเร็วขึ้น
นอกจากนโยบายในแต่ละด้านแล้ว การเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในการติดต่อสื่อสาร ยังมีส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การมีโครงข่ายโทรคมนาคม
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ของประเทศในราคาที่สมเหตุสมผล การมี
ห้องสมุดทั้งในรูปแบบของกระดาษ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การมีระบบการ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ (Logistic) ที่ดี เป็นต้น นอกจากนี้ การสร้างสภาพ
แวดล้อมทางสังคม เพือ่ ให้สมาชิกในสังคมมีความคิดทีเ่ ปิดกว้าง และมีการแลกเปลีย่ น
ทางความคิด ตลอดจนการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การมีห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้แบบใหม่โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเตอร์เน็ต และ
มีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการยังเป็นปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่ส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
อย่างไรก็ดี จากที่โบราณว่าไว้ว่า “สิ่งใดมีคุณอนันต์ก็ย่อมมีโทษ
มหันต์” ถึงแม้วา่ การศึกษาฉบับนีจ้ ะมองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมุมบวกว่ามีความส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวก็ตาม แต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็อาจน�ำมาซึ่งผลเสีย
ได้บ้างในกรณี เช่น
1) การเกิด “การท�ำลายล้างของความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเกิดขึ้น
ในกรณีที่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจน�ำมาซึ่งการถดถอยของ
ภาคธุรกิจและส่งผลกระทบต่อการลดการจ้างงานในสาขาอื่นๆ เช่น การใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แทนแรงงาน การปิดให้บริการของธุรกิจโทรเลขจากความเจริญก้าวหน้า
ของการมีโทรศัพท์มือถือ การใช้กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลแทนที่กล้องโพลาลอยด์
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เป็นต้น ซึง่ การเกิด “Creative Destruction” นีจ้ ะส่งผลท�ำให้เกิดการว่างงาน/ตกงาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกทดแทนจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2) การเกิดปัญหา “การผูกขาด” จากผูส้ ร้างสรรค์ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว
งานสร้างสรรค์จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมถ้างานชิ้นนั้นถูกน�ำไปเสนอต่อในเชิงพาณิชย์
และมี “ราคาถูก” ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อหาได้ แต่ทว่า ในบางครั้งที่ผู้สร้างสรรค์
อาจท�ำการผูกขาด (Monopoly Power) และใช้ประโยชน์จากการมีอ�ำนาจทางการ
ตลาดจากการผูกขาดมาเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างความสูญเสียต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การตั้งราคาขายที่สูงกว่าต้นทุนที่แท้จริงมาก การตั้งราคาที่หลากหลาย (Price
Discrimination) หรือการควบคุมปริมาณการขายเพื่อปั่นราคาให้สูงขึ้น พฤติกรรม
ของการด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะของการผูกขาดเหล่านี้ อาจส่งผลท�ำให้
เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นจ�ำนวนมาก กรณีดงั กล่าวสามารถเห็นได้จากธุรกิจผูกขาด หรือ
ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เช่น การผูกขาดของ
บริษัทไมโครซอฟท์ การมีบริษัทผลิตหนัง/ภาพยนตร์เพียงไม่กี่แห่ง เป็นต้น
3) การเกิดความล่าช้าในการถ่ายโอนนวัตกรรมไปสู่ผลิตภาพ
การผลิต โดยการลงทุนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการเห็น
ผลกระทบไปสูก่ ารเรียนรู้ การสร้างมูลค่าเพิม่ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความล่าช้าของการถ่ายโอนไปสู่การพัฒนานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะ
เป็นการทีน่ วัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไม่ได้นำ� มาประยุกต์ใช้ได้งา่ ย หรือการทีจ่ ำ� เป็น
ต้องมีการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ใช้
4) การเกิดปัญหา Productivity Paradox จากการทีใ่ นช่วงเวลาหนึง่
ที่ผลิตภาพทางการผลิตของการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์นั้นอาจเริม่ ปรับลดลง ซึง่ เป็นผล
จากสภาวะผลตอบแทนทีล่ ดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Return) ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อันมีสาเหตุจากการที่ตลาดอาจมีการใช้นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นั้น
มากเพียงพออยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกที่คอมพิวเตอร์ได้ถูกผลิตขึ้นและ
น�ำออกมาใช้ การใช้คอมพิวเตอร์ในภาคธุรกิจจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งจุดหนึ่งที่คอมพิวเตอร์เริ่มมีราคาถูกลง
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และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Benefit) จากการ
ใช้คอมพิวเตอร์นั้นก็เริ่มที่จะลดลง
5) การเกิดช่องว่างในเชิงของพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาจส่งผลท�ำให้ช่องว่างระหว่างเมือง
กับชนบทมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
6) การขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจส่งผลท�ำให้วงจรชีวิต
ของสินค้า/บริการต่างๆ “สั้นลง” จึงส่งผลท�ำให้ผู้ผลิตต้องรับแรงผลักดันในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ ซึ่งตัวอย่างนี้จะเห็นได้จากกรณีของโทรศัพท์มือถือ
ซอฟต์แวร์ เพลงหรือภาพยนตร์ที่ออกมาใหม่ แต่ไม่สามารถด�ำรงอยู่ได้นานเพราะจะ
มีสินค้า/บริการใหม่ๆ ออกมาแข่งขันและทดแทนอยู่เสมอ
7) นอกจากนี้ ในหลายกรณีทเี่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจน�ำมาซึง่ การ
ท�ำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประเพณีอันดีงาม ในหลายครั้งที่มีผู้กล่าวอ้างว่า
รายการบันเทิงจากต่างประเทศมีผลท�ำให้ประเพณีเดิมๆ ของคนไทยเริ่มหายไป หรือ
การลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บางประเภทที่อาจท�ำการผลิตในลักษณะของ
การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) อาจส่งผลท�ำให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงได้
ผลกระทบทางด้านลบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการศึกษามากขึ้นจากการผลิตงานวิจัยดังกล่าวนี้ให้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วย
ท�ำให้เกิดการพัฒนาและด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
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