การจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
The information value of the creative industries
in connection with the Ministry of Culture.

นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม 2) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประ
เทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม 3)เพื่อเสนอผลวิจัยสำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดทำนโยบาย
การวางแผนพัฒนาประเทศ การกำหนดทิศทางและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรมได้
ผลการวิจัยพบว่ามูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมในสามกลุ่มที่ได้
ทำการศึกษาได้แก่กลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มออกแบบเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ในปี
2559 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ในปีพ.ศ.2559 มีมูลค่าประมาณ 6,244.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ปีพ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 5,925.90 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทย ในปีพ.ศ. 2559
มีมูลค่าประมาณ 187,601.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 184,295.97 ล้านบาท
และในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 57,595.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 54,571.62 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ต่อ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นระหว่างปี2558 ถึงปี2559 พบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 2.56 – 2.57 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่า ในปี2558
กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.93 กลุ่มแฟชั่นมีสัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ0.57 กลุ่มทัศนศิลป์
มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือร้อยละ0.06และมื่อพิจารณาในปี2559พบว่ากลุ่มออกแบบมูลค่าลดลงมาเป็นร้อยละ1.91
ในปี2559 กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.91 กลุ่มแฟชั่นมีสัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ
0.59 กลุ่มทัศนศิลป์มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ0.06 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม 3 กลุ่มนี้มีสัดส่วนที่ลดลงต่อเนื่อง ยกเว้นอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีค่าเพิ่มขึ้น
แต่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลการวิจ ัย จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้ม ีข ้อ เสนอแนะเพื่อ เป็น แนวทางการจัด ทำนโยบาย
การวางแผนพัฒนาประเทศการกำหนดทิศทางความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒ นธรรม 3 แนวทางได้แ ก่ แนวทางที1่ การใช้ศ ิล ปะและวัฒ นธรรมเพื่อ กระตุ้น การพัฒ นา
เศรษฐกิจ ของรัฐ แนวทางที2่ การนำเอาศิล ปะและวัฒ นธรรมไปผสานรวมกับ แผนพัฒ นาชุม ชน
และแนวทางที่ 3 การผสานรวมศิลปะและการสร้างสรรค์เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐ
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Abstract
The main objectives of this research are to study and gather technical information of
the creative industries in Thailand in association with the Ministry of Culture, 2) to analyze
data on the value of the creative industries. Thailand, in association with the Ministry of
Culture. And 3) to propose a way to The National Development Plan and to be direction
and possibilities of creative industries involved
The research showed that the value of the three group of creative industries in
association with the Ministry of Culture. The group also studied visual arts Graphic design
group And fashion and costume design in year 2559 with a change in direction, increasing in
Gross Domestic Productas follows. The visual arts industry in BC. 2559 is worth about
6244.82 million baht, an increase of Year 2558 is worth about 5925.90 million baht Thailand
industrial design in the year 2559 is estimated at 187,601.99 million baht. increase from the
year 2558 is estimated at 184,295.97 million baht and the fashion industry in Thailand the
year.. 2559 is estimated at 57,595.21 million baht, an increase from last year. Since. 2558 has
an estimated value of 54,571.62 million baht.The proportion of the value of the creative
industries in association with the Ministry of Culture, the initial product in the year 2558 to
the year 2559 showed a ratio of 2:56 to 2:57 of the gross domestic product. The ratio is not
much. When considering the industrial design group found that in 2558 accounted for 1.93
percent, the highest proportion, followed by Fashion Group. 0.57 percent The Visual
Arts There is a minimum ratio of 0.06 percent and when in the year 2559. The design
group The value fell to 1.91 percent in the year 2559 design group accounted for the
highest percentage, 1.91 Fashion Group accounted for a minor percentage, 0.59 the visual
proportions least 0.06 percent shows that creative industries. Part of This group is affiliated
with the Ministry of Culture 3 ratio continued to decline. Except for the fashion industry with
the rise,but not muchcompared to the gross domestic product.
The findings from the data collection are suggested to guide policy making. The
National Development Plan to determine the feasibility of the creative industries involved.
3.The Ministry of Culture, including the first use of the arts and culture to stimulate
development. The economy of the state, the second bringing art and culture to integrate
with the community development approach and 3rd integrating art and creativity with
strategic tour of the state.
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บทที่ ๑
บทนำ
หลักการและเหตุผล
ความคิดสร้างสรรค์จัดเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆด้านของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การกำเนิดสิ่งใหม่ๆ
เป็นส่วนสำคัญนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณค่าทั้งในด้านรูปแบบดั้งเดิม
และการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
เกิดการรับรู้และบริโภคที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสังคม บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ จึงส่ง
ผลโดยตรงทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การลงทุน การสร้างรายได้ทางภาษี
การกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพิ่มการบริโภคสร้างรายได้มากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ
การพัฒนารูปแบบทุนทางศิลปวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้น
ได้ส่งผลและแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาล
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยใน
ระบบเศรษฐกิจโลกในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และในปัจจุบันเริ่มตระหนัก
ถึงความสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ทางความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
การให้ความสำคัญในนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายที่เกี่ยวเนื่อง เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์
เป็นต้น
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ๒๕๕๒) จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยน
แปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุขและนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ การมุ่งเน้นและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์
ส่วนหนึ่งของประเทศเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แนวทางการจัดทำนโยบาย
การวางแผนพัฒนาประเทศ การกำหนดทิศทางและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรมได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) ดังนั้น
การพัฒนาทุนเทคโนโลยี การปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงจะสามารถ
บรรลุไปถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ ดังจะเห็นได้จากรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) ที่จัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งรายงานข้อมูลดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
(CPI) และนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเปรียบเทียบของขนาดกำลังการผลิตนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
ข้อมูลสรุปผลในภาพรวมดังตารางแสดงการจัดอันดับเศรษฐกิจตามดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
(ตารางที่1)จำแนกจากมากไปหาน้อย
ของอันดับในภาพรวม,อันดับของปัจจัยการผลิต
และผลผลิต
ตามค่าสีที่ปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1

แสดงการจัดอันดับเศรษฐกิจตามดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

Economy

Overall

Input

Output

Japan

1

8

4

Finland

2

6

1

Republic of Korea

3

9

8

United States

4

3

3

Taipei, China

5

7

9

New Zealand

6

5

5

Hong Kong, China

7

2

2

Australia

8

4

7

Lao People’s Democratic Republic

9

23

17

Singapore

10

1

6

People’s Republic of China

11

11

11

Indonesia

12

21

16

Malaysia

13

10

10

India

14

15

13

Thailand

15

12

12

Viet Nam

16

14

14

Kazakhstan

17

13

15

Philippines

18

17

18

Sri Lanka

19

20

19

Bangladesh

20

22

21

Fiji

21

18

20

Myanmar

22

24

23

Pakistan

23

16

22

Cambodia

24

19

24

ที่มา : Asian Development Bank: ADB.2014.
โดยมีญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ ๑ จากค่าดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์แสดงถึงประสิทธิภาพของการนำเอา
ปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างได้ผล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ถูกจัดเป็นอันดับที่ ๓ โดยรวม และเป็นอันดับที่ ๒ ของเอเชีย
และประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศที่ถูกจัดเป็นอันดับที่ ๑๐ ในภาพรวมทั้งหมด แต่มีค่าอันดับ ๑ ในด้านของกระบวนการและ
ปัจจัยการผลิตที่เอื้ออำนวยและเตรียมพร้อมมากที่สุดแม้ว่าจะมีค่าผลผลิตอยู่ในอันดับที่
๘
ก็ตาม
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๑๕ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง การเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจมาจากนโยบายการลงทุน
และการเพิ่มปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น (The Economist Intelligence Unit for the Asian
Development Bank, 2014)
จากผลการศึกษาบทบาทและสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พบว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑๐-๑๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายปียิ่งพบว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลับมีสัดส่วนที่ลดลง
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบที่เคยมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ ๖๕ แต่กลับมี
สัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๖๐ เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เคยมี
สัดส่วนรองลงมาประมาณร้อยละ ๒๗ ได้ขยับเพิ่มสัดส่วนเป็นประมาณร้อยละ ๓๑ โดยมีอัตราการเติบโต
มากที่สุดคือร้อยละ ๙ และกลุ่มสื่อขยายตัวรองลงมาคือร้อยละ ๘
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมูลค่า
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่า มีอัตราการเติบโต
ที่น้อยกว่า
ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณา
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy)
โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ได้ร้อยละ ๒๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามวัตถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนั้น ผลการศึกษาการกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะใน
ประเทศไทย ได้จำแนกดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย เป็น ๕
หมวด ซึ่งประกอบไปด้วย ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนสังคมและทุนโครงสร้าง
(สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ๒๕๕๒)
จากข้อมูลและทิศทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในภาพรวมของเศรษฐกิจในระดับประชาคมโลก
และภาพสะท้อนในภูมิภาคเอเชีย เห็นได้ว่า การจะดำเนินนโยบายในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การขับเคลื่อน
อ ุต ส าห ก รรม ส ร้า งส รรค ์เ ป ็น ไป อ ย ่า งม ีป ระส ิท ธิภ าพ แ ล ะได ้ป ระส ิท ธิผ ล น ำม าใช ้ไ ด ้ม าก ข ึ้น
ควรมีการศึกษาจำเพาะถึงข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย สำหรับนำไปใช้ในวางแผนและกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในระดับนโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังนั้น การศึกษาวิจัย
เพื่อการจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นส่วนสำคัญในการนำเอาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสร้าง
สรรค์ใ นด้า นต่า งๆ ได้อ ย่า งมีท ิศ ทาง และเป็น กลไกในการสร้า งความเข้ม แข็ง ทางเศรษฐกิจ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยว
ข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
๒. เพื่อ วิเคราะห์ข ้อ มูล มูล ค่า ของอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ใ นประเทศไทย ในส่ว นที่เกี่ย วข้อ ง
กับกระทรวงวัฒนธรรม
๓. เพื่อ เสนอผลวิจ ัย สำหรับ ใช้เ ป็น แนวทางการจัด ทำนโยบาย การวางแผนพัฒ นาประเทศ
การกำหนดทิศทางและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมได้

คำถามหลักในการวิจัย
ข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒ นธรรม
มีม ูลค่าอย่างไรบ้าง และจะนำไปใช้เป็น แนวทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมในภาพรวมเพื่อนำไป
สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างไร
กรอบแนวความคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
การวิจัยเรื่องการจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก
ระทรวงวัฒนธรรม มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๑ นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๒ ขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๓ แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
๑.๔ แนวคิดตัวแบบ ๕ Cs กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๕ การศึกษาดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
๑.๖ ดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
๒. การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ
๒.๑ การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของต่างประเทศ
๒.๑.๑สิงคโปร์
๒.๑.๒ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
๒.๒การศึกษาและสำรวจข้อมูลภาคสนามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในพื้นที่
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒.๒.๒ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒.๓ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
๒.๒.๔ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
๒.๒.๕ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ย วข้อ งกับ อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ สามารถนำข้อ มูล มูล ค่า
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ไปใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
๒. สามารถนำเอาผลวิจ ัย ไปใช้เป็น แนวทางในการสำรวจและจัด เก็บ ข้อ มูล สำหรับ อุต สาหกรรม
สร้างสรรค์ในหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องการจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรม มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๑ นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๒ ขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๓ แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
๑.๔ แนวคิดตัวแบบ ๕ Cs กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑.๕ การศึกษาดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
๑.๖ ดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
๓. การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพื้นที่ในประเทศ
๓.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓.๒ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๓.๓ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
๓.๔ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
๓.๕ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๔.การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของต่างประเทศ
๔.๑ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทวีปยุโรป
๔.๒ สิงคโปร์
๔.๓ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
๕.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๑.๑ นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(Creative Industries)นั้นเป็นเรื่องที่ยังใหม่และอยู่ในกระแส
การพัฒนาของเศรษฐกิจประชาคมโลกเป็นอย่างมาก หลายหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ให้นิยามและ
คำจำกัดความของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดังนี้
๑.๑.๑ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO :
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
ได้ให้คำจำกัดความว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ผสานกันระหว่างการสร้างสรรค์ ผลผลิต และการใช้ประโยชน์
ทางการพาณิชย์ ทั้งในส่วนวัฒนธรรมที่มีอยู่ตามธรรมชาติและในส่วนที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งรูปแบบและการให้บริการ

๑.๑.๒ องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference
on Trade and Development: UNCTAD) ได้ให้นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ (UNTAD ,
2008)
(1) เป็นวงจรของการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ กระบวนการผลิตและการสร้าง
รายได้จากสินค้าและบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวัตถุดิบ
(2) เป็น กลุ่ม กิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น บนฐานความรู้ท างศิล ปะที่ม ีศ ัก ยภาพซึ่ง นำไปสู่ก ารสร้า ง
ผลผลิตและรายได้ รวมทั้งสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
(3) เป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่ใช้เนื้อหาทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในการก่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(4) อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์เป็น การผสมผสานกัน ระหว่า งอุต สาหกรรมและการบริก าร
ที่ใช้งานช่างฝีมือและงานศิลปะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดทิศทางของการค้าและธุรกิจที่เต็มไปด้วยพลัง
แห่งความคิดสร้างสรรค์
๑ .๑ .๓ องค์ก ารท รัพ ย์ส ิน ท างป ัญ ญ าของโลก (World Intellectual Property
Organization: WIPO) ได้นิยามถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่ประกอบ
ด้วยผลผลิตทั้งสินค้าและบริการ ที่ถือว่าเป็นทรัพ ย์สินทางปัญ ญาที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เป ็น ป ัจ จ ัย ส ำค ัญ ต ่อ ก ารพ ัฒ น าใน ท างเศ รษ ฐก ิจ ส ัง ค ม แ ล ะป ระเท ศ โด ย เป ็น อ ุต ส าห ก รรม
ที่มีผลผลิตที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของตนเองในแนวทางที่แสดงออกถึงการสืบทอดและผสมผสานกันของ
ค ุณ ค ่า ท างศ ิล ป วัฒ น ธรรม ใน ห ล าย ส ่ว น ท ี่ส ืบ ท อ ด ก ัน ม าเก ิด ม ูล ค ่า เพ ิ่ม ข อ งท รัพ ย ์ส ิน น ั้น ๆ
ทำให้เพิ่มโอกาสการจ้างงานและขยายโอกาสทางการค้าต่อไปมากขึ้น
๑.๑.๔ กระทรวงวัฒนธรรม สื่อสารและการกีฬาแห่งสหราชอาณาจักร (Department
for Culture,Media and Sport: DCMS) สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมประเทศหนึ่งซึ่งได้ให้นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และความสามารถของบุคคลซึ่งมีศักยภาพ
ในการสร้างงานและความมั่งคั่งผ่านการสร้างและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา (DCMS, 2008)
๑.๑.๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทย
ได้ให้นิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยหมายรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐานของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม(Cultural Asset-Based) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือคุณค่าเพิ่มทางสังคม (nesdb.go.th,2017)
จ าก น ิย าม ข ้า งต ้น ด ัง ก ล า่ ว อ ุต ส าห ก ร ร ม ส ร ้า งส ร ร ค ์ (Creative Industries) ห ม าย ถ ึง
อุต สาหกรรมที่ม ีร ากฐานมาจากความคิด สร้า งสรรค์ ที่ป ระกอบด้ว ยผลผลิต ทั้ง สิน ค้า และบริก าร
ที่ถ ือ ว่า เป็น ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญาที่ส ร้า งสรรค์ข ึ้น อย่า งมีเ อกลัก ษณ์เ ฉพาะ โดยใช้เ นื้อ หาทางศิล ปะ
และความคิดสร้างสรรค์ในการก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๑.๒ ขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จากแนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สามารถจำแนกและจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะออกมาเป็นกลุ่มหรือสาขาต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๒.๑ สหราชอาณาจักร โดยกระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสารและการกีฬา (DCMS)

กระทรวงวัฒนธรรม การสื่อสารและการกีฬา ได้จำแนกขอบเขตของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะออกเป็น 13 กลุ่มตามลักษณะของสินค้าและบริการ หรือที่เรียกว่า UK DCMS MODEL ดังนี้
(1) โฆษณา
(2) สถาปัตยกรรม
(3) ศิลปะและวัตถุโบราณ
(4) คอมพิวเตอร์และวีดีโอเกมส์
(5) งานฝีมือ
(6) งานออกแบบ
(7) งานออกแบบแฟชั่น
(8) ฟิล์ม และวีดีโอ
(9) ดนตรี
(10) ศิลปะการแสดง
(11) สื่อสิ่งพิมพ์
(12) ซอฟท์แวร์
(13) โทรทัศน์และวิทยุ
๑.๒.๒ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก (Symbolic Text
model) แบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ โฆษณา ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ดนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์และวีดีโอ
ศิลปะสร้างสรรค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบแฟชั่น ซอฟต์แวร์ และกีฬา
๑.๒.๓ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะเป็นหลัก (Concentric Circle
Model) Throsby (2001) ได้แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะเป็นหลักออกเป็น 15 กลุ่ม
ได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด การดูแลศิลปวัตถุ
และโบราณสถาน สื่อสิ่งพิมพ์ การบันทึกเสียง วีดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ โฆษณา สถาปัตยกรรม
งานออกแบบและแฟชั่น
๑.๒.๔ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO)
แบ่งออกเป็น 20กลุ่มได้แก่ โฆษณา งานสะสม ภาพยนตร์และวีดีโอ ดนตรี ศิลปะการแสดง สื่อสิ่งพิมพ์
ซอฟต์แวร์ โทรทัศน์และวิทยุ งานศิลปะและการออกแบบกราฟฟิค สื่อบันทึก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี
กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า งานออกแบบ
แฟชั่น สินค้าตกแต่งบ้าน และของเล่น
๑.๒.๕ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขององค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural
Heritage) กลุ่มศิลปะ (Arts) กลุ่มสื่อ (Media) และกลุ่มของงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional
Creation)
๑.๒.๖ การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มหลักทางวัฒนธรรม (Core Cultural Domain) ได้แก่ กลุ่มมรดกวัฒนธรรม และทรัพยากร
ธรรมชาติ(Cultural and National Heritage) กลุ่มการแสดง (Performance and Celebration)
กลุ่มทัศนศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual Arts, Craft and Design) กลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์
(Books and Digital) และกลุ่มโสตทัศน์ สื่อดิจิตอล(Audio Visual and Digital Media) และได้เพิ่มกลุ่มอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดกลุ่มและประเภทลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม

๑ .๒ .๗ ส ำน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารพ ัฒ น าก ารเศ รษ ฐ ก ิจ แ ล ะส ัง ค ม แ ห ง่ ช าต ิ
ได้จัดแบ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยเป็น 12 กลุ่มหลัก ได้แก่
(๑) กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
(๒) กลุ่มอุตสาหกรรมโฆษณาไทย
(๓) กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมไทย
(๔) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
(๕) กลุ่มธุรกิจการแพร่ภาพและกระจายเสียงไทย
(๖) กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
(๗) กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบไทย
(๘) กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทย
(๙) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ไทย
(๑๐)กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
(๑๑)กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงไทย
(๑๒)กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทย
จากขอบเขตดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยนั้น ควรประกอบไปด้วย
กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 15 กลุ่ม ภายในขอบเขตหลัก 4 หมวดของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามรายละเอียดข้างต้นและในส่วนของการศึกษาข้อมูลมูลค่าใน
งานวิจัยนี้ จะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มออกแบบเรขศิลป์ และ กลุ่มออกแบบแฟชั่น เพื่อให้ใด้มาซึ่ง
ข้อมูลผลการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หลักและนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมให้เกิดผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
๑.๓ แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
National Governors Association (NGA) เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
รัฐเขตปกครอง ของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทในการทำหน้าที่เป็นเสียงร่วมกันสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด
ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
และประสานงานการริเริ่มระหว่างรัฐ
การตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐ หรือที่
เรียกว่า"อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงแก่รัฐและชุมชน:พวกเขาสร้างงานที่ดึง
ดูดการลงทุน, สร้างรายได้จากภาษีและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวและการซื้อของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีประโยชน์มากมาย เช่นการผสมผสานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์
สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของตนและเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำ
งานร่วมสมัยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในส่วนของศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต
ทั้งในการพัฒนาชุมชน,การเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นและดึงดูดบุคคลทำงานไป
ยังพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างงานอีกด้วย
ผู้บริหารในภาครัฐจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒน
าให้พื้นที่นั้นๆได้มีความพร้อม
มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้
การนำเอาความคิดสร้างสรรค์
มาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อใหม่ และอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่เพิ่มจำนวน

และมีบทบาทสำคัญมากขึ้น
การส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนธุรกิจใน
แต่ละพื้นที่ ได้แก่ ความพร้อมของแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่ที่ให้คุณภาพที่ดีของชีวิต
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดึงดูดคนหนุ่มสาวที่มีพรสรรค์ ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่นำไปสู่การสร้างรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและรัฐในที่สุด ดังตัวอย่างจากผลการ
สำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของมลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา
พบว่ามลรัฐอาร์คันซอ(Arkansas)
ในทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป็นจำนวนมากกว่า ๒๗,๐๐๐ตำแหน่ง
และสร้างรายได้ส่วนบุคคลให้กับประชาชนในอาร์คันซอเป็นเงิน ๙๒๗ล้านดอลลาร์ จากการจ้างงานขององค์กร
รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของรัฐ
ที่ดำเนินกิจการด้านระบบการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
และอาหารแปรรูป และในปีพ.ศ.๒๕๔๙ มลรัฐนอร์ธแคโรไลน่า(North Carolina) มีการลงทุนในส่วนของ
การจ้างงานและรายใด้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นจำนวน ๓.๙พันล้านดอลล่าร์
นอกจากนั้นมลรัฐแมสซาชูเซสต์(Massachusetts)มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ในอัตราร้อยละ ๑๗.๖ ต่อปี ของภาคอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของรัฐมีมูลค่า
๔.๒๓ พันล้านดอลลาร์ (NGA,๒๐๐๘)
ผู้บริหารเมืองหรือผู้ว่าการรัฐจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยให้รัฐได้ตระหนักถึง
ศักยภาพและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภาคศิลปะและวัฒนธรรม สามารถระบุอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์
หรือกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในรัฐได้
จากนั้นใช้กลยุทธ์ในการสนับสนุนและเสริมสร้างอุตสาหกรรมเหล่านี้
ซึ่งรวมถึงการเสนอสิ่งจูงใจที่มุ่งเน้นไปที่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนรวมทั้งโครงการ
ริเริ่มการพัฒนาการฝึกอบรมผู้ประกอบการโปรแกรมการตลาดหรือภาครัฐเอกชน
เพื่อส่งเสริมการเติบโต
และการลงทุนในกลุ่มสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ดังตัวอย่างของมลรัฐมิชิแกน(Michigan)ได้จัดทำ
โปรแกรมพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ระบบภาษีที่ออกแบบ
มาเพื่อดึงดูดให้โครงการภาพยนตร์ได้เข้ามาถ่ายทำและใช้พื้นที่ในมลรัฐมิชิแกนเพิ่มมากขึ้นเป็นต้น
ในมลรัฐเคนตั้กกี(้ Kentucky)
ได้ให้ข้อเสนอโปรแกรมการตลาดหัตถกรรมกับธุรกิจและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่มีส่วนในการสนับสนุนศิลปินที่เข้าร่วมโครงการและช่วยวางแผนทำการตลาดภายใน
และภายนอกประเทศ
นอกจากนี้รัฐบางแห่งยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินนักออกแบบ และวิศวกรผลิตภัณฑ์
ด้วยเช่นกัน ดังเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียSanta Cruz ได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรม
ท้องถิ่นและเมืองSanta Cruz เพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการออกแบบSanta Cruz ซึ่งมีเป้าหมายคือ
การยกระดับความสามารถด้านการออกแบบในท้องถิ่น เพื่อขยายธุรกิจด้านการออกแบบและดึงดูดธุรกิจใหม่ๆ
เข้ามาในพื้นที่ การทำงานร่วมกันดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการคิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่สร้างสรรค์และทรัพยากรทางธุรกิจของรัฐ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของรัฐ และทำให้รัฐมีโอกาสในการปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่ และกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐและท้องถิ่นโดยการลงทุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมการดำเนิน
งานดังกล่าวแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนดังนี้
๑.๓.๑ทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่
เป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อการใช้อุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี้ รัฐสามารถจัดทำ "แผนที่" ศิลปะและ
วัฒนธรรมของตนได้
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคลังข้อมูลศิลป์อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์กลุ่ม

และการบำรุงรักษาข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งหลายรัฐได้ทำแล้ว นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการวัดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของตน การจัดการดังกล่าวนี้จำแนกอกได้ดังนี้
(๑)บริหารจัดการสินทรัพย์ศิลปะของรัฐอย่างต่อเนื่อง
เพื่อวัดการมีส่วนร่วมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อเศรษฐกิจ
ของรัฐ โดยแต่ละรัฐหรือเมืองสามารถจัดทำรายการวัดผลนี้ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การสนับ
สนุนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ข้อค้นพบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง,โปรแกรมสำรวจทรัพยากรทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน,โปรแกรมให้ทุนสนับสนุนสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆพร้อมผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจ
และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการแสดง,ภาพ,งานฝีมือหรือศิลปะวรรณกรรม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการกำหนด
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
(๒)ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างจำเพาะเจาะจง
คลัสเตอร์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้
บริโภค มีกระบวนการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกทำให้เกิดการสร้างงาน และสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มที่มีขนาดใหญ่สร้างห่วงโซ่
อุปทานการผลิตระดับนานาชาติและกลุ่มที่มีขนาดเล็กในท้องถิ่นก็จะมีการจ้างแรงงานช่างฝีมือเป็นการภายใน
แตกต่างกันไป
ผู้บริหารเมืองหรือรัฐสามารถใช้การวิเคราะห์กลุ่มเป็นเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิ
ภาพของกลุ่ม อุต สาหกรรมภายในพื้น ที่ และเป็น การยืน ยัน ได้ว ่า นโยบายรัฐ ได้ช ่ว ยทำให้เกิด ประสิท ธิภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์คลัสเตอร์ จึงเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมภายในระหว่างรัฐกับรัฐ
,ระหว่างภูมิภาค
และในระดับนานาชาติ
ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตหรือการจ้างงานที่ลดลง
สามารถใช้ข้อมูลจากกอัตราการจ้างงานของรัฐบาลกลาง และค่าจ้างข้อมูลซึ่งจัดเรียงตามสถานประกอบการ,
มณฑล,และจัดหมวดหมู่การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (NAICS: North American
Industry Classification System)

แผนภาพแสดงความหลากหลายของกลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม และการประกอบอาชีพในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(๓)มีการตรวจสอบวัดผลที่ครอบคลุม
ในการศึกษาสำรวจข้อมูลของศิลปวัฒนธรรมในภาคความคิดสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจของรัฐ
นั้น
ควรคำนึงถึงความหลากหลายและรวมการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของหน่วยงานหรืองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกนำไปคิดค่าคำนวณในข้อมูลการจ้างงานหรือการศึกษาของอุตสาหกรรม ได้แก่ องค์กรศิลปะ
จำนวนมากที่ไม่แสวงผลกำไร ,ศูนย์ศิลปะสมาคม, พิพิธภัณฑ์, สถานที่จัดงานเทศกาล,โรงเรียน และโปรแกรม
พิเศษที่จัดขึ้นในวาระต่างๆ
หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ในการดึงดูด
และการรักษา
"ระดับความคิดสร้างสรรค์"
และให้ค่าความงามให้กับชุมชน
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเหล่านี้
ยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการฝึกอบรมบุคคลหรือเป็นศูนย์บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์
รวมไปถึงการสำรวจข้อมูลที่ครอบคลุมถึงบุคคลผู้สร้างสรรค์ ทั้งที่อยู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่สามารถตรวจสอบวัดผลได้ตามระบบ และที่อยู่นอกเหนือออกไป อาทิเช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ส่วนบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงาน ๕-๑๐คน ซึ่งมักจะหายไปจากฐานข้อมูลการจ้างงานของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูลต่างๆในส่วนนี้มีความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
เศรษฐกิจที่มีมาตรฐานที่วัดทั้งอัตราการเติบโตและความเคลื่อนไหวในภาคส่วนเหล่านี้
๑.๓.๒การนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปเป็นแผนงานรัฐในระดับนโยบาย
เมื่อสินทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการรวบรวมจัดหมวดหมู่เพื่อการวิเคราะห์
แล้ว รัฐสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางกลยุทธ์พัฒนาทางเศรษฐกิจ แสดงถึงโอกาสใหม่ๆ
ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์, เห็นถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อรัฐ
รวมทั้งอีกองค์ประกอบ
สำคัญคือการนำเอาเครือข่ายและพันธมิตรทางศิลปะ
และการสำรวจรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนงานทั้งในระดับพื้
นฐานและนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๑.๓.๓การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสนับสนุนส่วนงานศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อมีการพัฒนาแผนโดยรวมแล้ว รัฐจะสามารถเริ่มใช้นโยบายโครงการหรือโครงการ
ที่ได้ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจผ่านศิลปะ โดยใช้แนวทางต่อไปนี้
(๑)กำหนดเป้าหมายการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะที่ในพื้นที่ทเี่ กี่ยวข้อง
เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม,ธุรกิจขนาดเล็กและ
ผู้ประกอบการหน้าใหม่และเครือข่ายทั้งหมด
(๒)ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปะและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรศิลปะที่ไม่แสวง
หาผลกำไร องค์กรศิลปะที่ไม่หวังผลกำไร เป็นส่วนหนึ่งที่ให้บริการด้านการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่วยในการปลูกฝังความต้องการด้านประสบการณ์ศิลปะ
องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งทำหน้าที่เป็น
พื้นที่ให้ความรู้หรือห้องเรียนสำหรับเนื้อหาการออกแบบ,การสื่อสาร,การฝึกอบรม,การศึกษาหรือพื้นที่ทำงาน
สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยทางศิลปะ และธุรกิจที่มีกำไรในด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าศิลปะ
ผลงานสร้างสรรค์ออกมาโดยตรง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดเข้ามาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
รัฐจึงควรที่จะมีการส่งเสริมศิลปะให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน ที่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ไม่หวังผลกำไร
และภาคผลกำไร
เพื่อให้มีการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจระหว่างส่วนขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไรกับองค์กร
สนับสนุน ให้เพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นทางเศรษฐกิจ
(๓)ให้การสนับสนุนธุรกิจรายย่อย
ธุรกิจขนาดเล็กทางศิลปะที่กำลังเติบโตเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล รัฐสามารถสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ โดยการใช้เครือข่ายของรัฐ
ที่มีอยู่ผ่านระบบมหาวิทยาลัยรัฐ,พัฒนาโครงสร้างเครือข่ายเสมือนจริงและการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้
ประกอบการ
(๔)สนับสนุนผู้ประกอบการรายบุคคล
ศิลปินแต่ละคนเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่สำคัญในเศรษฐกิจวัฒนธรรมของทุกรัฐ
โดยการทำงานของศิลปินแต่ละคนที่ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม มีการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กและแนวคิดการ
ออกแบบที่ล้ำสมัยเข้าสู่ตลาด
เพื่อสนับสนุนบทบาทนี้
หลายรัฐใช้ทุนขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการเป็น
ผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และส่งเสริมให้อาชีพศิลปิน และนักออกแบบมีความก้าวหน้ามากขึ้น
(๕)สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือและบริการด้านการศึกษา
รัฐ สามารถมีบ ทบาทสำคัญ ในการเชื่อ มต่อ วิส าหกิจ ศิล ป์( กิจ การศิล ปะ),ศิล ปิน
และผู้ประกอบการ แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบเครือข่ายและพันธมิตรที่ส่งเสริมการศึกษาการทำงานร่วมกัน
และการแบ่งปันทรัพยากรอยู่แล้วก็ตาม รัฐสามารถเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการเปิดตัวผ่านเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
เ ช ่น ช ่อ ง ท า ง ม ห า ว ิท ย า ล ัย แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ์ท า ง อ อ น ไ ล น ์
และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโดยตรงสำหรับโครงการศิลปะและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการผ่าน
พันธมิตรในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
(๖) ยกระดับศิลปะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
การยกระดับนี้จะทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินและ
อุต สาหกรรมดั้งเดิม มากยิ่งขึ้น ศิล ปะและวัฒ นธรรมสามารถใช้เพื่อ สนับ สนุน ธุรกิจ ในอุต สาหกรรมอื่น ๆ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในด้า นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ จากโทรศัพ ท์ม ือ ถือ ไปจนถึง รถยนต์ เฟอร์น ิเจอร์
คามคิด สร้า งสรรค์ก ลายเป็น ข้อ ได้เ ปรีย บท ี่ส ำคัญ โดยเฉพ าะเมื่อ เผชิญ กับ ตลาดต่า งประเท ศ
ที่มีการกำหนดมูลค่าเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและการออกแบบ

๑.๓.๔ นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไปผสานรวมกับแผนพัฒนาชุมชน
เราสามารถทำให้ศ ิล ปะมีบ ทบาทสำคัญ ในการพัฒ นาชุม ชนและการพัฒ นาขึ้น ใหม่ผ ่าน
การสร้า งงานและการปรับ ปรุง คุณ ภาพชีว ิต ภาครัฐ จะเป็น ตัว ช่ว ยให้ท ้อ งถิ่น รวมศิล ปะเข้า กับ แผนการ
พัฒนาชุมชนของตนผ่านเงินช่วยเหลือแก่ชุมชน ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และสิ่งจูงใจทางการเงินหรือภาษี
หลายรัฐยังเลือกพื้นที่บางแห่งจากทั่วทั้งรัฐเพื่อกำหนดให้เป็น "เมืองศิลปะ" เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ ไม่ว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ใดที่รัฐเลือกไว้จะทำให้การใช้จ่ายในท้องถิ่นเกิด
ขึ้น ดังนั้นการรวมศิลปะเข้ากับแผนการพัฒนาชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
๑.๓.๕ การผสานรวมศิลปกรรมเข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐ
ยุท ธศาสตร์ข องรัฐ ให้ค วามสำคัญ ในด้า นการส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วเป็น หลัก เพื่อ ให้
นักท่องเที่ยวจำนวนมากมีทางเลือกในการพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากจุดท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว
การสร้า งข้อ เสนอทางวัฒ นธรรมเพิ่ม เติม ขึ้น จะทำให้ ผู้เ ข้า ชมได้ว างแผนหรือ ขยายการเดิน ทาง
เพื่อเพลิดเพลินกับอาหาร ประวัติศาสตร์ศิลปะหรือดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ได้
ก า ร จ ัด ง า น เท ศ ก า ล เป ็น อ ีก ช ่อ ง ท า ง ห น ึ่ง ท ี่ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เห ล ่า น ี้ไ ด ้
ตัวอย่างเช่นในรัฐลุยเซียนานักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางไปที่เมืองนิวออร์ลีนในแต่ละปี ทั้งทีไ่ ม่ใช่เมือง
Mardi Gras แ ต ่เ ป ็น เ ท ศ ก า ล Jazz & Heritage Festival ป ร ะ จ ำ ป ีข อ ง น ิว อ อ ร ์ล นี ส ์
ซึ่งเป็นเทศกาลฉลองมรดกทางวัฒ นธรรมของรัฐลุยเซียนาผ่านการแสดงดนตรีทุกชนิด ไมว่าจะเป็น Jazz,
Cajun, zydeco, blues, R & B, rock, funk, African, Latin, Caribbean แ ล ะ folk เ ท ศ ก า ล
ในลัก ษณะนี้ส ามารถจัด ขึ้น เพื่อ นำเสนอผลงานศิล ปะจากศิล ปิน ท้อ งถิ่น , การจัด นิท รรศการพื้น บ้า น
และการสร้างสรรค์งานทำอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ต ัว อ ย่า งเช่น เท ศ ก าลภ าพ ยน ต ร์ไ ด ้ก ลายเป ็น สถาน ท ี่ท ่อ งเท ี่ย วท ี่เ ป ็น ท ี่น ิย ม และสร้า ง
ผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ ที่เกี่ย วข้อ ง ซึ่งเป็น ผลมาจากการจัด เทศกาลเหล่า นี้ เช่น เทศกาลภาพยนตร์
ซันแดนซ์ประจำปีจัดขึ้นที่มลรัฐยูท่าห์ มีผู้เข้าชมมากกว่า 45,000 คนจากทั่วโลกในแต่ละปี
กล่า วโดยสรุป ว่า ศิล ปะและวัฒ นธรรมมีศ ัก ยภาพที่จ ะนำเสนอประโยชน์ม ากมายให้แ ก่ร ัฐ
ผ่า นอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ภาครัฐ มีโ อกาสที่จ ะสร้า งงาน ดึง ดูด การลงทุน สร้า งรายได้จ ากภาษี
แ ล ะ ก ร ะ ต ุ้น เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ ใ น ท ้อ ง ถ ิ่น ผ ่า น ก า ร ท ่อ ง เ ท ี่ย ว แ ล ะ ก า ร ซ ื้อ ข อ ง ผ ู้บ ร ิโ ภ ค
นอกจากนี้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทำให้เกิดกความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานต่อผลิตภัณฑ์และบริการขอ
งอุตสาหกรรมให้มีความร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาชุมชน
รัฐ สามารถใช้ศ ิล ปะเพื่อ ส่ง เสริม เศรษฐกิจ ของตนได้ห ลากหลายวิธ ี ตั้ง แต่ก ารรวมศิล ปะ
เข้า กับ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และแผนการพัฒ นาชุม ชนเพื่อ สนับ สนุน การศึก ษาด้า นศิล ปะ
และการส่งเสริมทรัพย์สินทางศิลปะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในระยะแรกของการดำเนินการ
รัฐควรพิจารณาสำรวจสิน ทรัพ ย์ท างวัฒ นธรรมให้ค รอบคลุม ถึงอุต สาหกรรมศิล ปะตามกลุ่ม อุต สาหกรรม
ควรให้ค วามสำคัญ เป็น พิเศษในการสร้างอนุก รมวิธ านของสิน ทรัพ ย์เหล่านี้ เนื่อ งจากคำจำกัด ความของ
"เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์" มัก แตกต่า งกัน ไปตามแต่ล ะพื้น ที่ การจัด ทำรายละเอีย ดเหล่า นี้ช ่ว ยให้ร ัฐ
สามารถระบุแ ละนับ จำนวนของประชากรสร้า งสรรค์ในพื้น ทีไ่ ด้ อีก ทั้ง ทำให้ส ามารถประเมิน ศัก ยภาพ
และความเป็นไปได้ในการเติบโตของสินทรัพย์สร้างสรรค์ต่างๆได้
ห ล ัง จ า ก ท ี่ส ิน ท ร ัพ ย ์ท า ง ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง พ ว ก เข า ได ้ร ับ ก า ร จ ัด ท ำ ร า ย ก า ร แ ล ้ว
รัฐต่างๆสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐา
น กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นทั้งการสรุปคุณค่าของศิลปกรรมที่มีต่อรัฐ และเป็นการบ่งชี้ไปถึงโอกาสใหม่ๆได้อีกด้วย

การเปิดเผยเครือข่ายผู้มีส่วนร่วม และคู่ค้าที่มีศักยภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยศิลปะในรัฐ องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวางแผนที่ดีคือความเป็นผู้นำ
และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อการทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้มาจากความเห็นชอบ และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ
นอกจากนี้ร ัฐ ควรใช้ก ลยุท ธ์ท ี่ส นับ สนุน และเสริม สร้า งอุต สาหกรรมที่ส ร้า งสรรค์ใ ห้ม ากขึ้น
มีก ารริเ ริ่ม พัฒ นาการฝึก อบรมผู้ป ระกอบการ จัด ทำโปรแกรมการตลาด หรือ กำหนดความร่ว มมือ
ระหว่า งภาครัฐ และเอกชนเพื่อ กระตุ้น การเติบ โตและการลงทุน ในกลุ่ม สร้า งสรรค์ท ี่เ ฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ยังรวมถึงการยกระดับศิลปะเพื่อให้ได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
นอกจากการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วรัฐสามารถสนับสนุน
การรวมศิล ปะในยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาชุม ชนด้ว ยการมอบทุน และการสนับ สนุน อื่น ๆ แก่ท ้อ งถิ่น
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนจัดตั้งองค์กรทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ และมีการสร้างพื้นที่สาธารณะ
สำหรับงานศิลปะ นอกจากนีร้ ัฐยังสามารถใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวของรัฐ ที่มีการใช้ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์
และสถานที่ท ่อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม เพื่อ นำเงิน การท่อ งเที่ย วไปใช้ก ับ ท้อ งถิ่น สิ่ง เหล่า นี้ล ้ว นเป็น ที่
สนับสนุนธุรกิจศิลปะโดยตรงอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น รัฐจะสามารถเก็บ เกี่ยวผลประโยชน์จำนวนมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้ง ช่ว ยสร้า งแรงงานที่ม ีเ สถีย รภาพและมีค วามคิด สร้า งสรรค์ม ากขึ้น ด้ว ย มีก ารลงทุน ในศิล ปะ
และผสมผสานศิลปะกับวัฒนธรรมเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างจุดหมายการท่อง
เที่ยวใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนชุมชนน่าอยู่ได้มากขึ้น
๑.๔ แนวคิดตัวแบบ ๕ Cs กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
หรือที่เรียกสั้นว่าประเทศฮ่องกง
ได้พัฒนาตัวแบบ 5Cs สำหรับประเมินเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยตัวแบบนี้ได้พัฒนามาจากทฤษฎี
ทุนสร้างสรรค์ ของ Richard Florida (2002) และดัชนีวัดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหภาพยุโรป ของ Florida
and Tinagli (2004) โดยปรับตัวแบบ 3Ts คือ เทคโนโลยี บุคคลที่มีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์
และความอดทน มาเป็นตัวแบบ 5Cs ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม
ทุนโครงสร้างและผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ และได้ ปรับดัชนีภายในตัวแบบให้สอดคล้องกับบริบท
ของเอเชีย เช่น ได้ปรับดัชนีให้มีความเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น เนื่องจาก
ความเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชีย ดังนั้นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
จึงมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชีย
ซึ่งแตกต่างจากการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกา ที่มาจากบริษัทขนาดใหญ่ (Bacon-Shone, 2004) ตัวแบบ 5Csมีแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลจากองค์ประกอบ 4Cs ที่เหลือ
โดยผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถวัดในรูปของผลผลิตทางเศรษฐศาสตร์และรูปแบบอื่นๆ
ที่เป็นผลผลิตที่ได้จากสินค้าและบริการที่เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
๒. ทุนวัฒนธรรม Throsby (2001:46) ได้นิยามทุนวัฒธรรม ว่าหมายถึง
สินทรัพย์ที่มีการฝังตัว(embodies) สะสม (stores) และให้ (provides) คุณค่าทางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ทุนวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท คือ ทุนวัฒนธรรม
ที่สัมผัสได้ (tangible culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้น

และทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ (intangible culture) เป็นทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา
หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
(nonmaterialculture)
ได้แก่
ความคิด
การปฏิบัติ
ความเชื่อและค่านิยมที่แบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน
เช่น
ขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรม
ศิลปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม นิทาน ตำนานพื้นบ้าน ดนตรี เป็นต้น
๓.ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ได้มีการกล่าวถึงในวรรณกรรมทางด้านการบริหารธุรกิจที่มองว่า
ทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และในวรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ที่มองว่ามนุษย์
คือทุนประเภทหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ดังนั้นการนำสมรถภาพและศักยภาพของมนุษย์ไปใช้
เพื่อการสร้างสรรค์และการผลิตผลงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2546) ธำรงศักดิ์
คงคาสวัสดิ(์ 2550) ได้สรุปว่าทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะ
ความชำนาญและประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมอยู่ในตัว ดังนั้นทุนมนุษย์จึงเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
และไม่เสื่อมค่าเหมือนสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคา
๔.ทุนสังคม ทุนทางสังคม จะอยู่ในรูปของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม
รวมถึงเครือข่ายการติดต่อระหว่างสมาชิกในองค์กร หรือการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ขาย
เป็นต้น บนพื้นฐานของความคาดหวังระหว่างกัน ความเกื้อกูลกัน ความไว้วางใจกัน และการต่างตอบแทน
(Reciprocity) ทุนสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะความสัมพันธ์อันดีของบุคคลจะสามารถนำทุนต่างๆมาทำให้เกิด
ประโยชน์ เช่นการระดมเงินทุนของแต่ละบุคคลมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การอาสามา
ทำกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริการ Phillips
ระบุว่าทุนสังคมนั้นสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยผนวกทุนสังคมเข้ากับความรู้ของบุคคล (ทุนทางปัญญา)
และเงินทุน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 70)
สำหรับการวัดทุนสังคม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การวัดทางตรง โดยใช้การสังเกต
และการสำรวจโดยแบบสอบถาม ซึ่งจะเป็นการวัดทุนสังคมที่อยู่ในรูปของนามธรรม เช่นการวัดระดับ
ความไว้วางใจกัน และพิจารณาจากจำนวนกิจกรรมที่ทำโดยกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้เรียนกีฬา กลุ่มปฏิบัติธรรม
กลุ่มสหภาพแรงงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นการวัดทุนสังคมในรูปธรรม โดยการวัดทุนสังคมจะวัดผ่านทางตัวชี้วัดต่างๆ
ที่มีนักวิชาการหลานท่านได้นำเสนอ สำหรับประเทศไทย รายงานผลการศึกษา โครงการกำหนดดัชนี
ทุนทางสังคมระบุว่า
ดัชนีทุนทางสังคมของไทยประกอบด้วย
6
มิติ
คือ
มิติด้านกลุ่ม
และเครือข่ายมิติด้านความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิติด้านกิจกรรมร่วมและความร่วมมือ
มิติด้านข่าวสารและการศึกษา
มิติการรวมกลุ่มทางสังคมและการผนวกเข้าร่วม
มิติด้านการมีอำนาจ
และกิจกรรมทางการเมือง(สำนักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548:7)
๕. ทุนโครงสร้าง หมายถึงการมีและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการเงิน ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่สนับสนุนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
๑.๕ การศึกษาดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
Home Affairs Bureau, The Hong Kong Special Administrative Region
Government และ Centre for Cultural Policy Research, The University of Hong Kong
ได้ร่วมมือในการพัฒนาดัชนีวัดมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ โดยจัดทำรายงานชื่อ A Study on
Hong Kong Creativity Index ในปี2005 จากรายงานดังกล่าว ได้อธิบายถึงการพัฒนาตัวแบบ 5Cs
และการกำหนดดัชนีในแต่ละองค์ประกอบของตัวแบบ (Home Affair Bureau, The Government of the
Hong Kong Special Administrative Region,2004) ดังแสดงในภาพ

ตัวแบบ 5Cs ประกอบด้วยทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนโครงสร้างและผลผลิต
ของความคิดสร้างสรรค์โดยมีจำนวนดัชนีทั้งหมด ๘๘ ตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์สามารถวัดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรม โดยจะเป็นการ
พิจารณาถึง ผลผลิตทางเศรษฐกิจ สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม และผลตอบแทนจากความคิดสร้างสรรค์ที่
ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดของดัชนีผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
ตารางที่2 ดัชนีผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
Economic contribution of creativity
1
Value of Hong Kong’s creative industries as percentage of GDP
2
Number of person engaged in creative industries as percentage of total
employment
3
Share of cultural goods relative to total export trade in goods
4
Share of cultural goods relative to total import trade in goods
5
Percentage of business receipts from selling goods, services or information
through electronic means
Inventive activity of economic sector
6
The ability of local enterprises to sell branded products international
market
7
The ability of local enterprises to acquire new technologies
8
Total number of patent application per capita
9
Percentage of patent applications originated from local applicants relative
to gross number of patent applications

Other outcomes of creative activity
10
Daily circulation of newspaper per capita
11
Total number of book and periodical titles newly registered per capita
12
Total number of music titles composed per capita
13
Total number of lyrics written per capita
14
Total number of films produced per capita
15
Total number of film shows presented by government cultural services
per capita
16
Total number of performances by government cultural services per capita
17
Gloss floor area of new buildings per capita
๒. ทุนวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ หรือเป็นการขยายขอบเขตการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมโดยนิยามของประเทศฮ่องกงจะ
เจาะจงไปที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการวัด
ทุนวัฒนธรรมจะเป็นการพิจารณา 3 ด้าน คือพันธะสัญญาในการให้ทรัพยากรของภาคเอกชนและภาครัฐใน
การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม การวัดค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบนความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ
การศึกษาด้านศิลปะและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และ ระดับและขอบเขตของการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีรายละเอียดของดัชนีทุนวัฒนธรรม ดังนี้
ตารางที่3 ดัชนีทุนวัฒนธรรม
Cultural expenditure
1
Expenditure on “arts & culture” as percentage of total public expenditure
2
Household expenses on designated cultural goods & services as percentage
of total household expenses
Attitude towards arts, cultural and creative activities
3
Value placed on creative activity
4
Value placed on school-aged children’s creative activity
5
Value placed on arts and cultural activities
6
Value placed on school-aged children’s arts and cultural activities
7
Community leader to be a strong advocate for advancing the art and
culture of the place
Environmental factors for cultural and creative activities
8
Evaluation on milieu that encourages creative activities
9
Evaluation of milieu that encourages cultural participation
10
Value placed on the morality to buy pirated or counterfeit goods
Network quality: cultural participation
11
Number of library books borrowed per year per population
12
Royalty fees paid to copyright fees collecting agents (excl. revenue from

overseas) (in local currency) per population
13
Average house of work spent on internet for personal use as percentage of
168 hours
14
Number of visits to government cultural services’ museums per population
15
Number of attendance to performances by government cultural services
per population
Network quality: cultural participation
16
Number of attendance to film and video shows presented by government
cultural services per population
๓. ทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเคลื่อนย้าย
ของทุนมนุษย์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ถ่ายทอดทักษะและความรู้ รวมถึงก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ
ในสังคม ในการวัดทุนมนุษย์จะเป็นการพิจารณา 3 ด้าน คือศักยภาพของชุมชนที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้ การเติบโตของชุมชนและจำนวนของแรงงานที่มีความรู้ และการเคลื่อนย้าย
ของทุนมนุษย์โดยมีรายละเอียดของดัชนีทุนมนุษย์ ดังนี้
ตารางที่4 ดัชนีทุนมนุษย์
R & D expenditure & educational expenditure
1
R&D expenditure (business sector) as percentage of GDP
2
R&D expenditure (higher education) as percentage of GDP
3
R&D expenditure (public) as percentage of GDP
4
Public expenditure in education as percentage of GDP
Population of knowledge workers
5
Share of population aged 15 and above with educational attainment at
tertiary level (non-degree)
6
Share of population aged 15 and above with education attainment at
tertiary level (degree and above)
7
Number of R&D personnel as percentage of total working population
Transience/mobility of human capital
8
Total number of visitor arrivals per population
9
Total number of residents departures per population
10
Estimated number of emigrant per population
11
Number of working visas per working population
๓. ทุนสังคม ทุนสังคมในรูปของความไว้วางใจ การต่างตอบแทนและเปิดรับในสิ่งใหม่
เพื่อส่งเสริม เกื้อหนุนและร่วมมือในการดำเนินงานจะทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด ในการวัดทุนสังคมจะพิจารณา 12 ด้าน คือ ความไว้วางใจ
ทั่วไป ความไว้วางใจสถาบัน การต่างตอบแทน ความร่วมมือ การยอมรับความแตกต่าง ทัศนคติต่อสิทธิ

มนุษยชน ทัศนคติต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศ ค่านิยมสมัยใหม่ การแสดงความคิดเห็น การมี
ส่วนร่วมในการเมืองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม โดยมีรายละเอียดของดัชนีทุนสังคม ดังนี้
ตารางที่5 ดัชนีทุนสังคม
Development of social capital
Amount of approved charitable donations allowed under Salaries Tax (in
1
local currency) as percentage of GDP
Amount of approved charitable donations allowed under Profits Tax (in
2
local currency) as percentage of GDP
Expenditure on “social welfare” as percentage of total public expenditure
3
Network quality: norms & values from World Value Survey
Indicators on generalized trust
4
Indicators on institution trust
5
Indicators on reciprocity
6
Indicators on sense of efficacy (on control)
7
Indicators on cooperation
8
Indicators on attitude towards diversity
9
Indicators on acceptance of diversity
10
Indicators on attitude towards human rights
11
Attitude towards rights and wrongs of foreign immigrants
12
Attitude towards foreigners’ life style
13
Indicators on modern vs traditional values
14
15

Indicators on self-expression vs survival

Network quality: social participation from World Value Survey
16
Interest in public affairs
17
Participation in social organization
18
Social contact with acquaintance

19
20
21

Social contact with community
Indicators on sense of efficacy (on what you did)
Total number of volunteers per capita

๕. ทุนโครงสร้าง เป็นเงื่อนไขที่เอื้อภายในชุมชนซึ่งเป็นที่ที่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้น
ในการวัดทุนโครงสร้างจะพิจารณาระบบของกฎหมาย ความเป็นอิสระของการพูด พันธะสัญญาในระดับ
นานาชาติในการพัฒนาวัฒนธรรม สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางการเงินและความเป็นผู้ประกอบการโดยมีรายละเอียดของดัชนีทุน
โครงสร้าง ดังนี้
ตารางที่20 ดัชนีทุนโครงสร้าง
Independence of the legal system
1
Enumerated data about independence of the legal system
Corruption perceptions in Hong Kong
2
Percentile scoring in Corruption Perceptions Index
Freedom of expression
3
Percentile scoring on freedom of press
4
Percentile scoring on freedom of speech
Infrastructural conditions of ICT
5
Percentage of establishments using personal computers
6
Percentage of establishments with internet connection
7
Percentage of establishments with web page/web site
8
Percentage of households using personal computers
9
Percentage of households with internet connection
10
Mobile phone subscribers per population
Robustness of social and cultural infrastructure
11
Total number of NGOs per capita
12
Registered public library users per capita
13
Number of books in public libraries per capita
14
Total number of seats in all government cultural services’ performance
venues per capita
15
Number of declared monuments per city
16
Total number of museums per city
Availability of community facilities
17
Number of community halls and community centres per capita
18
Total number of civic centre per capita
Financial infrastructure of Hong Kong
19
Number of listed companies per capita

20

Capitalization of stock market (in local currency) per GDP
Capitalization of stock market (in local currency) per GDP
21
Venture capital under the place’s management (in local currency) per
GDP
Robustness of entrepreneurship
22
Share of SMEs to total number of establishments
23
Percentile scoring in Labour Productivity Index (Whole Economy)
๑.๖ ดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรร
ค์ทางศิลปะในประเทศไทยซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับกา
รกำหนดดัชนีวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะจำแนกตามตัวแบบ 5Cs ที่ประกอบ
ด้วย ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนโครงสร้าง มีผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนี้(ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ และศิริวัฒน์ แสนเสริม (๒๕๕๒)
หมวดที่ 1 ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มย่อยมีความสอดคล้องกันว่า การวัดผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์ควรวัดเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงิน โดยวิธีที่นิยมใช้ คือ การวัดมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งสามารถใช้วัดทั้งขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นอกจากนี้ การวัดผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ยังครอบคลุมถึงการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ระดับทุติยภูมิ (The Secondary Economic Impact) โดยหาผลกระทบที่ต่อเนื่อง (Multiplier Effect)
ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินลงในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้นโดย
พิจารณาความเกี่ยวข้องกันในทางโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรืออาจจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมต้นน้ำ
อุตสาหกรรมกลางน้ำ
และอุตสาหกรรมปลายน้ำ
ในแต่ละอุตสาหกรรม
ถึงความเชื่อมโยง (Linkage) ในลักษณะของแนวดิ่ง หรือแนวราบ ซึ่งจะทำให้เห็นขอบเขตของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนมากขึ้น
นอกจากจะวัดผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวเงินแล้วการวัดในรูปแบบของการจ้างงาน
นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ ซึ่งอาจเป็นการจ้างงานโดยตรงในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ หรือเป็นการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การวัดการจ้างงานนั้นควรวัดแยกระหว่างแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Creative Worker)กับ
แรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Non-Creative
Worker) เช่น นักบัญชี เจ้าหน้าที่การตลาด นักบริหาร พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น เพื่อความ
ชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะค่อนข้างลำบากในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของแรงงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และแรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในแต่ละกลุ่มของอุตสาหกรรมที่มีความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะ เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ประการสุดท้าย ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์สามารถอยู่ในรูปของความคิดหรือชิ้นงานที่มีการจด
ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ยังอาจขยายการวัดไปถึงจำนวนการขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าในการกำหนดดัชนีวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะจะระบุ
ถึงดัชนีที่ใช้ในการวัดได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะยากต่อการคำนวณดัชนี เนื่องจากเหตุผล
บางประการ ดังนี้
1)ข้อมูลที่ได้มาคำนวณอาจไม่ทันสมัย เพราะคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทำการสำรวจตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 5 ปี/ครั้ง
2)อุตสาหกรรมที่ระบุในวิจัยนี้อาจมีนิยามไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมที่ระบุโดยคณะกรรมการพัฒนากา
รเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น ตัวเลขที่ได้มาจึงอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
3) นิยามของฐานข้อมูลในแต่ละองค์กรแตกต่างกัน เช่น การกำหนดฐานนิยามของฐานข้อมูลของ
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และของอังค์ถัด (UNCTAD) มีการกำหนดฐานข้อมูลที่
ต่างกัน ฐานข้อมูลที่กำหนดในที่ต่างๆ ก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันด้วย การแบ่งฐานข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล
เพื่อคำนวณในภาพรวมจะมีปัญหา
4) หน่วยงานต่างๆ มีระบบการจัดเก็บตัวเลขที่ต่างกันในฐานข้อมูล เช่น การจัดกลุ่มของฐานข้อมูล
ของระบบฮาร์โ มไนซ์ (Harmonize System)1 กับ ตารางปัจ จัย การผลิต ผลผลิต จะไม่เ หมือ นกัน
และระบบฮาร์โมไนซ์(Harmonize System) กับอีฟิก ไอฟิกก็จะคนละแบบเช่นกัน
นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มย่อยยังได้ระบุถึงข้อควรระมัดระวังที่อาจเกิดขึ้น
ในทางปฏิบัติ ได้แก่ การวัดผลผลิตในเชิงมูลค่านั้นฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลที่ถูกวัดในเชิงปริมาณไม่ได้วัดตัว
ข้อมูลในลักษณะเชิงคุณภาพ ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ สิทธิบัตรหรือนวัตกรรมใหม่ๆบางอย่าง
ที่ไม่ได้ถูกจดลิขสิทธ์จะไม่ได้ถูกนำมาบันทึกในฐานข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้น การประเมินมูลค่าบางครั้งอาจจะ
ต่ำกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
การแยกแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานสร้างสรรค์ออกจาก
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ (Creative Talent) เป็นสิ่งที่ควรทำในการกำหนดหรือคำนวณดัชนี แต่ในทางปฏิบัติยาก
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเล็กๆ
จะกระทำได้ยากมากเพราะบุคคลๆ
หนึ่งอาจมีหลายบทบาท
และทำงานหลายหน้าที่
ดังนั้น ดัชนีในการวัดผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะในบริบทของสังคมไทยจากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ ดังนี้
1) มูลค่าสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2) มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
3) สัดส่วนของมูลค่าของการส่งออกของสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อมูลค่าการ
ส่งออกรวม
4) การจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อการจ้างงานทั้งหมด
5) จำนวนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า
ฯลฯ ต่อจำนวนประชากร 1 ล้านคน
6) จำนวนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
ฯลฯ จากผู้ประกอบการไทยต่อจำนวนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

หมวดที่ 2 ทุนวัฒนธรรม
ทุนวัฒนธรรมหมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียน รูปปั้น และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความคิด
การปฏิบัติ ความเชื่อและค่านิยมที่แบ่งปั้นระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม
ศิลปการแสดง เพลง งานวรรณกรรม เป็นต้น ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะ
การวัดทุนวัฒนธรรมควรจะวัดอยู่ในรูปของมูลค่าและคุณค่าควบคู่กันไป ในการวัดมูลค่าของ
ทุนวัฒนธรรม สามารถวัดในรูปของงบประมาณที่ภาครัฐมีต่อการพัฒนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม หรือ
วัด ความต้อ งการของผู้บ ริโภคในสิน ค้า และบริก ารวัฒ นธรรมโดยพิจ ารณาถึง ค่า ใช้จ ่า ยในการซื้อ สิน ค้า
และบริการวัฒนธรรมของผู้บริโภคในช่องทางการซื้อขายแบบปกติ หรือการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ง เป็น ที่น ิย มของผู้บ ริโภคในปัจ จุบ ัน สำหรับ การวัด คุณ ค่า ของทุน วัฒ นธรรมนั้น เป็น การวัด ความรู้ส ึก
หรือความนึกคิดของบุคคลที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยสามารถวัดคุณค่าของทุนวัฒนธรรมนี้ ผ่าน
ทางการวัด ทัศ นคติข องบุค คล หรือ ชุม ชน ในการเข้าร่วมกิจ กรรมต่างๆ ทางศิล ปะและวัฒ นธรรม ดังนั้น
ดัชนีในการวัดทุนวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของสัง
คมไทยจากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อรายจ่ายสาธารณะทั้งหมด
2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวัฒนธรรมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน
3) มูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการวัฒนธรรมผ่านทาง E-Commerce
4) ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
5) ทัศนคติของผู้นำชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน
6) การประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ
7) จำนวนของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมต่อจำนวนประชากรทั้งหมด
หมวดที่ 3 ทุนมนุษย์
บุคลากรที่มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์
(Talents)
เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป
(Florida, 2002) ทุนมนุษย์สามารถวัดได้ในขอบเขตกว้างกับขอบเขตแคบ ขอบเขตกว้างหมายถึง
ทุนมนุษย์ทั้งประเทศไม่สนใจว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก่อให้เกิดผลกระทบที่เชื่อมโยงต่อผลผลิตมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างไร แต่นิยามทุนมนุษย์ในความหมายแคบจะเจาะจงทุนมนุษย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในหมวดอุตสาหกรรมนี้ เช่น ถ้าจะวัดทุน
มนุษย์โดยพิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) การวัดทุนมนุษย์ในขอบเขตกว้างจะพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาโดยรวม ในขณะที่การวัดทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เป็นต้นศิลปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม เป็นต้น ตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ ที่ส่งเสริมการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะการวัดทุนวัฒนธรรมควรจะวัดอยู่ในรูปของมูลค่าและคุณค่าควบคู่กันไป
ในการวัดมูลค่าของทุนวัฒนธรรมสามารถวัดในรูปของงบประมาณที่ภาครัฐมีต่อการพัฒนาและบำรุงรักษาศิลป
วัฒนธรรมหรือวัดความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าและบริการวัฒนธรรมโดยพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าและบริการวัฒนธรรมของผู้บริโภคในช่องทางการซื้อขายแบบปกติ
หรือการซื้อขายผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันสำหรับการวัดคุณค่าของทุนวัฒนธรรมนั้นเป็นการวัดความ
รู้สึก หรือความนึกคิดของบุคคลที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยสามารถวัดคุณค่าของทุนวัฒนธรรม
นี้ผ่านทางการวัดทัศนคติของบุคคล หรือชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรมดังนั้น
ดัชนีในการวัดทุนวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของสัง
คมไทยจากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อรายจ่ายสาธารณะทั้งหมด
2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวัฒนธรรมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน
3) มูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการวัฒนธรรมผ่านทาง E-Commerce
4) ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
5) ทัศนคติของผู้นำชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน
6) การประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ
7) จำนวนของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมต่อจำนวนประชากรทั้งหมด
หมวดที่ 3 ทุนมนุษย์
บุคลากรที่มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ (Talents) เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป (Florida, 2002) ทุนมนุษย์สามารถวัดได้ในขอบเขตกว้างกับขอบเขต
แคบ ขอบเขตกว้างหมายถึง ทุนมนุษย์ทั้งประเทศไม่สนใจว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก่อให้เกิดผลกระทบที่เชื่อม
โยงต่อ ผลผลิต มูล ค่า เพิ่ม ของอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์อ ย่า งไร แต่น ิย ามทุน มนุษ ย์ใ นความหมาย
แคบจะเจาะจงทุนมนุษย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลผลิ
ตในหมวดอุต สาหกรรมนี้ เช่น ถ้า จะวัด ทุน มนุษ ย์โดยพิจ ารณาถึง ค่า ใช้จ ่า ยด้า นวิจ ัย และพัฒ นา (R&D)
ก า ร ว ัด ท ุน ม น ุษ ย ์ใ น ข อ บ เข ต ก ว ้า งจ ะ พ ิจ า ร ณ า ถ ึง ค ่า ใช ้จ ่า ย ด ้า น ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า โด ย ร ว ม
ในขณะที่การวัดทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เป็นต้น
ดังนั้น ดัชนีที่ใช้ในการวัดทุนมนุษย์ในวิจัยนี้จึงเป็นการวัดถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมอยู่ในบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยพิจารณา
จากการลงทุนในการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของชุมชน
จำนวนแรงงานที่มีความรู้
รวมถึงการเคลื่อนย้ายของแรงงานสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะของซึ่งกัน
และกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดังนั้น
ดัชนีในการวัดทุนมนุษย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของสังคมไ
ทย จากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
3) อัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate)
4) จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อจำนวน

คนในวัยทำงานทั้งหมด
5) จำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ต่อจำนวนคนในวัย
ทำงานทั้งหมด
6) จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับอุดมศึกษา ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 4 ทุนสังคม
ทุนสังคม หมายถึง ลักษณะทางสังคมที่ปัจเจกชนและองค์กรทางสังคมมีเครือข่าย มีความ
ไว้วางใจ และเปิ ดรับในสิ่งใหม่ เพื่อส่งเสริม เกื้อหนุนและร่วมมือในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ทำให้สังคม
องค์กร และตนเองบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน การมีเครือข่ายและการเปิดรับในสิ่งใหม่ จะมีส่วนสำคัญ
ที่ทำให้เกิดการถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม
แนวคิดในการเปิดรับในสิ่งใหม่นั้น อาจมองได้สองมุมตามบริบทของประเทศไทย กล่าวคือ
1)
การยอมรับวัฒนธรรมแตกต่างกันจะก่อให้เกิดนวัตกรรม
เพราะการรับความคิดที่ใหม่ๆ
เข้ามาจะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งแนวคิดที่สอดคล้องกับวรรณกรรมด้านทุนสังคมและตัวแบบ 3Ts
ดังเช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่มีการวัดการเปิดรับสิ่งใหม่ของประเทศตน โดยผ่านทางการวัดทัศนคติ
ของพลเมืองในประเทศนั้นต่อชนกลุ่มน้อย โดยใช้ Euro Barometer Survey ของ European Monitoring
Center on Racism and Xenophobia (EUMC) และดัชนีวัดค่านิยม (Value Index)
เป็นการวัดระดับในการรักษาความดั้งเดิมและการต่อต้านค่านิยมสมัยใหม่ เป็นต้น
2) วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมซึ่งหากพิจารณาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควรจะเป็นการมองจากภาย
ในสู่ภายนอก (Inside Out) ไม่ใช่จากภายนอกสู่ภายใน (Outside In) ซึ่งหมายถึงว่า สิ่งที่เรามีอยู่เดิมสะสม
มาเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบุรุษถูกนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากหรือยัง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมุมมอง
เกี่ยวกับทุนสังคมนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและสามารถดำเนินไปได้พร้อมๆ กัน และต่างมีส่วนสำคัญในการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ในการกำหนดดัชนีจะต้องมีการกำหนดขอบเขตและนิยามให้มีความชัดเจน
ดังนั้น ดัชนีในการวัดทุนสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะในบริบทของสังคมไทยจากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ ดังนี้
1) ทัศนคติและการยอมรับต่อความหลากหลายของวัฒนธรรม
2) ทัศนคติและการยอมรับต่อความหลากหลายของรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น ความ
หลากหลายของชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ
3) ค่านิยมที่มีต่อวัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม
4) การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน
5) การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอื่นนอกชุมชน
6) การเข้าร่วมทำงานที่เป็นประโยชน์โดยรวมของชุมชนต่อปี
7) การเข้าร่วมงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อปี
8) การเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมต่อปี
หมวดที่ 5 ทุนโครงสร้าง
ทุนโครงสร้าง หมายถึง การมีและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ
เช่น
สาธารณูปโภคพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเงิน

ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ยังอาจจะรวมถึง การสนับสนุน
จากสถาบันต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไร เช่น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน
รวมถึงองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อยได้ระบุว่า
ทุนโครงสร้างมีสองประเด็นหลักที่ควรพิจารณา
คือ
เรื่องโครงสร้าง
และการบังคับใช้กฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบจากสถาบันทางสังคม เช่น กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายด้านลิขสิทธ์ ภูมิปัญญา
ที่มีลิขสิทธ์ไม่ได้มองแค่มีโครงสร้างเท่านั้นแต่มองถึงว่าในสถาบันมีบทบาทอย่างไร
ดังนั้น
ดัชนีในการ
วัดทุนโครงสร้าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในบริบทของสังคมไทย
จากการอภิปรายกลุ่มย่อยสรุปได้ดังนี้
1) ความเป็นอิสระในการแสดงออกทางความคิด
2) ร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลภายในประเทศ
3) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
4) ร้อยละของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือภายในประเทศ
5) สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน
หมู่บ้านวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ ต่อจังหวัด
6) แหล่งเรียนรู้นอกระบบ และพื้นที่เปิดสำหรับการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ต่อจังหวัด
7) จำนวนของหน่วยงานเอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรในชุมชนที่ให้การสนับสนุน
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ต่อจำนวนประชากร 1 ล้านคน
8) มูลค่ากองทุนสนับสนุนการลงทุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากภาคเอกชน ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
9) ร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ ต่อจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๓๐
มิถุนายน
๒๕๕๘
เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒
ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้อ งกัน ภัย คุก คามจากภายนอก รวมทั้ง สร้า งความเชื่อ มั่น ในกลุ่ม ประเทศอาเซีย นและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓ ) ก า ร ร ัก ษ า ค ว า ม ม ั่น ค ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ค ว า ม ส ง บ เ ร ีย บ ร ้อ ย ภ า ย ใ น
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ว มมือ ระหว่า งประเทศทุก ระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕ ) ก า ร พ ัฒ น า เส ร ิม ส ร ้า ง ศ ัก ย ภ า พ ก า ร ผ น ึก ก ำ ล ัง ป ้อ ง ก ัน ป ร ะ เท ศ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(๑)การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม และมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัล และการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุต สาหกรรม โดยพัฒ นาอุต สาหกรรมศัก ยภาพ ยกระดับ การพัฒ นาอุต สาหกรรม
ปัจ จุบ ัน ที่ม ีศ ัก ยภาพสูง และพัฒ นาอุต สาหกรรมอนาคตที่ม ีศ ัก ยภาพ โดยการใช้ด ิจ ิท ัล และการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น

-ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
(๓)การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อ เร่ง อนุร ัก ษ์ฟ ื้น ฟูแ ละสร้า งความมั่น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ และมีค วามมั่น คงด้า นน้า
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) การวางระบบบริห ารจัด การน้ำ ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพทั้ง ๒๕ ลุ่ม น้ำ เน้น การปรับ ระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
จากร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐
ปีจะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการนำไปใช้ดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม ในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรและบริการ
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาทุนมนุษย์
แนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา” ประเทศไทย 4.0”
อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 มิติ สำคัญ คือ
๑. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
๒. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ “ผลิตสินค้า” ไปสู่การเน้นภาค “บริการ” มากขึ้น
๓. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
แผนพัฒนาดังกล่าว เป็นการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ
“ความหลากหลายเชิงชีวภาพ”
และ
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม”
ให้เป็น
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ด้วยวิทยาการด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นแบบแผนในการสร้าง
“New Startups” ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4.กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence, & Embedded Technology)
5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture, & High
Value Services)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี และแผนงานไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการ วิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถขับเคลื่อน ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาและเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในที่สุด
๓. การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพื้นที่ในประเทศ
๓.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 31’ ตะวันออก
มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองหลวง และเมืองศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา
การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ และการสื่อสาร ฯลฯ มีประชากรมากที่สุด
นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก (กินเนสบุ๊ค 169 ตัวอักษร)
มีแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี (เดิมฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร)
เมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก มีสถานที่
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งวิมานเมฆ และวัดต่างๆ รวมถึงมีแหล่งชอปปิ้ง
และร้านค้าขายที่สำคัญมากมาย เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะในปี
พ.ศ.
2555
องค์กรการท่องเที่ยวโลก
(UNWTO)
ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่มีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของเอเซีย
มีคนเดินทางเข้ามามากกว่า 26.5 ล้านคน
ทั้งนี้ข้อมูลจัดอันดับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
ประจำปี
พ.ศ.
2557
ยังพบว่ากรุงเทพมหานคร มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวมากถึง 16.42 ล้านดอลลาร์
คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
มีสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษแบบนิติบุคคล โดยมิได้เป็นจังหวัด นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร
ยังใช้เป็นคำเรียกสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครปัจจุบันใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบ
ท้องถิ่นโดยตรง
กรุงเทพมหานครได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมาจำนวน
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากจำนวน 1 ล้านคนแรกเป็น 2 ล้านคนในเวลา 10 ปี จาก 2
ล้านคนเป็น 3 ล้านคนในเวลา 8 ปี จาก 3 ล้านคนเป็น 4 ล้านคนในเวลา 7 ปี และ 4 ล้านคนเป็น 5

ล้านคนในเวลาประมาณ 5 ปี ทั้งๆ ที่อัตราเพิ่มสุทธิของจำนวนประชากรลดลง แสดงให้เห็นว่า
การขยายตัวของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วนั้น
ส่วนหนึ่งมาจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากร
และสำหรับพื้นที่เมืองนั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง
และพื้นที่ความเป็นเมือง (Built-up Area) ซึ่งในการศึกษาเรื่องการขยายตัวของเมืองนั้น พื้นที่ความเป็นเมือง
(Built-up Area) จะแสดงให้เห็นความเป็นจริงของกิจกรรมเมืองที่เกิดขึ้นได้มากกว่าขอบเขตการปกครอง
และจากการศึกษาของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.ต่างๆ
พบว่า ในปี พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ชุมชน (Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร
พบว่าเมืองได้ขยายตัวออกไปถึงจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรี
ด้านตะวันตกอยู่บริเวณ
เขตธนบุรีและพื้นที่ติดต่อรวมถึงทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวไปตามแนวถนนสุขุมวิทและจากการศึกษา
ภาพถ่ายทางอากาศในปีต่อมาเป็นช่วงๆ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543
ได้พบว่าพื้นที่ความเป็นเมืองได้ขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก เป็นจำนวน 347.39 , 585.54 และ 672.339
ตารางกิโลเมตรตามลำดับ
โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองได้ครอบคลุมจดพื้นที่จังหวัดต่างๆ
ในบริเวณปริมณฑลและในแนวทางด้านตะวันออกและด้านเหนือของศูนย์กลางเมืองเดิม และเป็นการเปลี่ยน
แปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
อาณาเขต
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร
มีสถานะเป็นนิติบุคคล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ คือสภากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครดำเนินงานร่วมกัน
แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ (วังหลวงเดิม) ประกอบด้วย 9 สำนักงานเขต คือ บางซื่อ ดุสิต พญาไท
ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และบางรัก
2. กลุ่มบูรพา ประกอบด้วย 9 สำนักงานเขต คือ ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จตุจักร
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ และลาดกระบัง
3. กลุ่มศรีนครินทร์ ประกอบด้วย 8 สำนักงานเขต คือ สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก
ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง และคันนายาว
4. กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วย 9 สำนักงานเขต คือ ดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา
พระโขนง สาทร บางคอแหลม และ ยานนาวา
5. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 8 สำนักงานเขต คือ บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง
ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน และบางแค
6. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย 7 สำนักงานเขต คือ บางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กรุงเทพมหานครยังมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นกลุ่มเขตใหม่ จาก
6 เป็น 12 กลุ่มเขต ตามนโยบายการพัฒนาเมืองเพื่อการบริหารจัดการเมืองที่เป็นระบบ ตามศักยภาพ
หรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่มีลักษณะความหนาแน่นสูง (Compact City) ได้แก่ พื้นที่ในแนวถนน
วงแหวนรัชดาภิเษก
เนื่องจากมีความพร้อมด้านการให้บริการ
โดยเฉพาะการขนส่งมวลชนระบบราง
ตามแผนแม่บทรางในระยะเร่งด่วน 6 ปี เป็นแหล่งงาน ย่านธุรกิจการค้าและบริการที่สำคัญ พื้นที่ในกลุ่มของ
Compact
City
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะของพื้นที่และแนวทางการพัฒนาพื้นที่
ในอนาคต ดังนี้
พื้นที่ กท 1 เรียกว่า กลุ่มรัตนโกสินทร์ เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางบริหาร
ราชการ (เขตดุสิต) ย่านธุรกิจพาณิชยกรรมเฉพาะ (สำเพ็ง พาหุรัด เยาวราช โบ๊เบ๊) และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประกอบ 4 เขต คือ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
และเขตดุสิต
พื้นที่ กท 2 เรียกว่า กลุ่มลุมพินี เขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการและ
การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ประกอบด้วยเขต 4 เขต คือ ปทุมวัน บางรัก สาทร และวัฒนา
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ธุรกิจ พานิชยกรรมระดับชาติ ศูนย์รวมของโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยว
พื้นที่ กท 3 เรียกว่า กลุ่มวิภาวดี เขตเศรษฐกิจใหม่ แหล่งจ้างงาน ย่านการค้าบริการ
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ประกอบด้วยเขต 6 เขต ได้แก่ จตุจักร บางซื่อ พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง
และราชเทวี
โดยเขตจตุจักรเป็นย่านธุรกิจใหม่กระจุกตัวตามแนวถนนวิภาวดี
และถนนรัชดาภิเษก
ในอนาคตเป็นที่ตั้งของศูนย์คมนาคม (ศูนย์พหลโยธิน) ขณะที่เขตราชเทวีจะมีการพัฒนาของศูนย์คมนาคม
(ศูนย์มักกะสัน) และจุด Boarding Pass เข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เขตพญาไท เป็นย่านที่อาศัยหนาแน่นมาก
และเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน
เขตดินแดงเป็นย่านสถาบันราชการ
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ส่วนเขตห้วยขวางเป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และเป็นย่านสถานบันเทิง
พื้นที่ กท 4 เรียกว่า กลุ่มเจ้าพระยา เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รองรับการขยายตัว
ของวงแหวนอุตสาหกรรม ประกอบด้วยเขต 5 เขต คือ เขตคลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา พระโขนง
และเขต บางนา โดยเขตเขตคลองเตยจะมีการพัฒนา ปรับปรุงบริเวณท่าเรือคลองเตย เป็นย่านสำนักงาน
พาณิชยกรรม และโรงแรมริมแม่น้ำ เขตบางคอแหลม ยานนาวา เป็นเขตเศรษฐกิจพระราม 3
ส่วนเขตพระโขนง บางนา จะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาตามโครงการวงแหวนอุตสาหกรรม
พื้นที่ กท 5 เรียกว่า กลุ่มกรุงธนบุรี เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรี แหล่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยเขต 5 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี
บางกอกใหญ่ คลองสาน บางกอกน้อย และเขตบางพลัด โดยกลุ่มเขตนี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ การสถาปนา
กรุงธนบุรี มีวัด โบสถ์ มัสยิด ที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม
ยังคงวิถีชีวิตของชุมชนนานาชาติ (จีน ฝรั่ง แขก เขมร ลาว) และขนบประเพณีไทยดั้งเดิม
พื้นที่ กท 6 เรียกว่า กลุ่มตากสิน เขตเศรษฐกิจการจ้างงานใหม่ และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากรองรับ
ศูนย์คมนาคม (ศูนย์ตากสิน) ศูนย์ธุรกิจพาณิชยกรรม และศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ประกอบด้วยเขต 3 เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ จอมทอง และราษฎร์บูรณะ โดยเขตภาษีเจริญและเขตจอมทอง
อยู่ในเขตอิทธิพลของศูนย์ตากสินและเขตราษฎร์บูรณะเป็นเขตส่งเสริมการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
ที่มีสภาพแวดล้อมดีตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่พัฒนาตามลักษณะเฉพาะ ได้แก่ พื้นที่นอกแนวถนน
วงแหวนรัชดาภิเษก ซึ่งผังรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2)กำหนดเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัยน้อย
เขตอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
โดยมีศูนย์ชุมชนชานเมือง
และย่านการค้า
และบริการระดับต่าง ๆ กระจายตัวเพื่อให้บริการประชาชนโดยทั่วไป พื้นที่ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็น
กลุ่มย่อยตามลักษณะของพื้นที่และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
พื้นที่ กท 7 เรียกว่า กลุ่มพระนครเหนือ เขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ด้านตะวันออก
ตอนเหนือ ประกอบด้วยเขต 5 เขต ได้แก่ เขตบางเขน หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และลาดพร้าว ซึ่งสภาพ
ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
และการย้ายสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
จะทำให้บทบาทของเมืองเปลี่ยนไป ในกลุ่มนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีศูนย์ชุมชนชานเมือง
(ศูนย์สะพานใหม่) เป็นแหล่งงานย่านการค้าและบริการเพื่อให้บริการประชาชน
พื้นที่กท 8 เรียกว่า กลุ่มบูรพา เขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง (Transition Zone)
ด้านตะวันออกตอนใต้ ประกอบด้วย 6 เขต คือ บางกะปิ คันนายาว วังทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง
และสวนหลวง สภาพปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง
พื้นที่กท 9 เรียกว่า กลุ่มสุวินทวงศ์ ์ เขตเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี
ประกอบด้วยเขต 2 เขต คือ คลองสามวา และหนองจอก สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และในอนาคตได้มีโครงการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดี
พื้นที่ กท 10 เรียกว่า กลุ่มศรีนครินทร์ เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน ประกอบด้วย เขต 3
เขต
คือ
ลาดกระบัง
มีนบุรี
และประเวศ
เป็นเขตพัฒนารองรับสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยการพัฒนาศูนย์ชุมชนลาดกระบัง เป็นแหล่งงาน ย่านการค้าและบริการ เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า (ICD) และสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง เป็น Logistic
Center ส่วนเขตประเวศ และมีนบุรีเป็นที่อยู่อาศัยรองรับแหล่งงาน
พื้นที่ กท 11 เรียกว่า กลุ่มมหาสวัสดิ์ เขตเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อม
ผสมผสานพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย เขต 4 เขต คือ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค และหนองแขม
เป็นการพัฒนาตามสภาพปัจจุบันและตามที่กำหนดโดยผังเมืองรวม
พื้นที่
กท
12
เรียกว่า
กลุ่มสนามชัย
เขตเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ที่อยู่อาศัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประกอบด้วยเขต 3 เขต ได้แก่ บางขุนเทียน บางบอน และทุ่งครุ
โดยเขตบางขุนเทียนและบางบอนเป็นเขตอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
เขตทุ่งครุเป็นเขตที่อยู่อาศัย
และเกษตรกรรม
พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และแบ่งกลุ่มเขต
ตามลักษณะพื้นที่เป็น 12 กลุ่มเขต
นอกจากนั้นยังแบ่งเขตการพัฒนาตามบทบาทการพัฒนาเมืองเป็น 6 เขต ประกอบด้วย
- เขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มรัตนโกสินทร์และกลุ่มกรุงธนบุรี
- เขตเศรษฐกิจของเมือง ได้แก่ กลุ่มวิภาวดี กลุ่มลุมพินี กลุ่มเจ้าพระยา และกลุ่มตากสิน
- เขตที่อยู่อาศัย ได้แก่ กลุ่มพระนครเหนือ
- เขตอุทยานนคร ได้แก่ กลุ่มสุวินทวงศ์ และกลุ่มมหาสวัสดิ์
- เขตชุมชนใหม่รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ กลุ่มศรีนครินทร์ โดยมีเขตชุมชนใหม่ 2 พื้นที่ คือ
ศูนย์ชุมชน ชานเมืองมีนบุรี และศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง
- เขตควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง ได้แก่ กลุ่มสนามชัย ครอบคลุมเขตบางขุนเทียน
และป่าชายเลน ทั้งหมด
กรุงเทพมหานครมีประชากร 5,701,394 คน ในปี พ.ศ. 2553 เป็นชาย 2,709,568 คน เป็นหญิง
2,991,826 คน สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 91

กล่าวคือ ในจำนวนประชากรเพศหญิง 100 คน มีจำนวนประชากร เพศชาย 91 คน
จำนวนบ้านทั้งหมด 2,400,540 หลังคาเรือน มีจำนวนคนโดยเฉลี่ย 2.52 คนต่อหลังคาเรือน
เมื่อพิจารณาประชากรรายเขตพบว่าเขตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ เขตบางแค มี 193,190 คน
ส่วนเขตที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ เขตสัมพันธวงศ์ มีประชากรเท่ากับ 28,617 คนปี พ.ศ. 2558
เขตสายไหมเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครแทนที่ เขตบางแค มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
197,715 ราย
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอันดับที่ 13 ของโลกในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 3,634
คนต่อตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ประชาชนจากต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎรที่กรุงเทพมหานครจำนวนมาก
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนของ
ประชากรทั้งหมด 12.7% ซึ่งหมายความว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่ยุคแห่งสังคมของผู้สูงวัย
ล่าสุดปี 2558 กรุงเทพมหานครมีจำนวนชุมชนทั้งหมด 2060 ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 2097727
คน มีครอบครัวทั้งหมด 470212 ครอบครัว และมีบ้านเรือนทั้งหมด 472601 หลังคาเรือน
ในปีพ.ศ. 2543 พบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดเป็นสัดส่วนร้อยละ
94.50
รองลงมาศาสนาอิสลาม
ร้อยละ
4.34
และศาสนาคริสต์ร้อยละ
1.02
เมื่อเปรียบเทียบสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 กับ พ.ศ. 2543 ยังพบว่า
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ
49.79
รองลงมาศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.75
และศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.81
ขณะที่ศาสนาฮินดูมีการเปลี่ยนแปลงลดลงถึงร้อยละ 89.30
กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครเอง 9 แห่ง
(ไม่นับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
มีศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน 2 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์เอราวัณ สังกัดสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร และศูนย์นเรนทร สังกัดโรงพยาบาลราชวิถี
มีโรงพยาบาลเอกชน 93 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
มีศูนย์รักษาเลสิคและสายตา 1 แห่ง คือโรงพยาบาลจักษุรัตนิน
และโรงพยาบาลของรัฐที่รักษาเกี่ยวกับจักษุทั้งหมด 34 แห่ง
มีสถาบันจิตเวช 3 แห่ง เป็นสถานพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง
โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมทองหล่อ โรงพยาบาลฟัน
ศูนย์ทันตกรรม Bangkok International Dental Center และโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลเฉพาะด้านโรคไต 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โรงพยาบาล
รักษาด้วยวิธีสมุทัยเวชศาสตร์ ได้แก่ โรงพยาบาลเบทเทอร์บีอิ้ง
โรงพยาบาลเฉพาะโรคผิวหนัง 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก รวมแล้วกรุงเทพมหานคร
มีสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 136 แห่ง โดยมี 7 แห่งใน 136
แห่งเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง และมีสถาบันสถานพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์รวมถึงคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง

ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐแบ่งเป็น สังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ไม่นับคณะแพทยศาสตร์วชิร
พยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5
แห่ง
ในสังกัดกระทรวงศึกษา 2 แห่ง สังกัดกระทรวงกลาโหม 5 แห่ง สังกัดสำนักงานแพทย์ใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2 แห่ง สังกัดกระทรวงยุติธรรม 1 แห่ง สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แห่ง
สังกัดสภากาชาดไทย 1 แห่ง สังกัดมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ 1 แห่ง สังกัดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 แห่ง
สถาบันจิตเวชสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง สถาบันจิตเวชสังกัดรัฐบาล 1 แห่ง
ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นสังกัดโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครโดยตรง
แต่เป็นโรงพยาบาล
ในกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลเดชา ถูกกระทรวงสาธารณสุขสั่งปิดกิจการ นอกจากนั้น
ยังมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่รับบัตรประกันสังคม และโรงพยาบาลที่ไม่รับบัตรประกันสังคม
เศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร มีรายได้ปีละ 60,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากภาษีอากรประมาณ 57,500
ล้านบาท รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเก็บขยะ ค่าปรับ ค่าบริการ รวม 1,050 บาท
และรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าแผง 700 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีก 677
ล้านบาท
ถ้าคิดเฉพาะภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มมีสัดส่วนในรายได้สูงสุด 22,500 ล้านบาท ตามด้วยภาษีรถยนต์
11,000 ล้านบาท
จากการศึกษาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 3 สาขาการผลิตหลัก ได้แก่ สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ พบว่าในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในสาขาตติยภูมิ
(กลุ่มสาขาการผลิตที่ประกอบด้วยคมนาคมและการสื่อสาร,
การค้าปลีก,
การธนาคาร,
ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่อาศัย
บริหารราชการและการป้องกันประเทศ
การบริการ)
สาขารองลงมาคือ ทุติยภูมิ (กลุ่มสาขาการผลิตที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมก่อสร้าง และไฟฟ้า ประปา)
สำหรับสาขาปฐมภูมิ (กลุ่มสาขาการผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง
เหมืองแร่และย่อยหิน มีสัดส่วนน้อยที่สุดไม่ถึงร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกรุงเทพมหานคร
และเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมจำแนกตามสาขาการผลิตย่อย จะเห็นว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร
มีภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงเป็นแกนนำ
โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ
30
และมีอัตราขยายตัวต่อเนื่องตลอดมาจนทำให้กรุงเทพมหานครได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของนานา
ชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนั้นยังพบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51
ของผลผลิตรวมของประเทศ
และในอนาคตกรุงเทพมหานคร
จะเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อย
ละ 25 มาจากรุงเทพมหานคร โดยมาจากการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุด ร้อยละ 24.31 รองลงมาได้แก่
อุตสาหกรรมโรงงาน ร้อยละ 21.23 อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร ร้อยละ 13.89
โรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 9.04มีรายได้หลักจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในอดีตที่ผ่านมารายได้นี้
มีมากกว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุน
ปี พ.ศ. 2532-2537 กรุงเทพมหานครมีอัตราการขยายตัวของสาขาการผลิตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 13.08
และไม่มีการผลิตใดมีอัตราการขยายตัวติดลบเลย โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงสุด คือ ร้อยละ 36.91

ในสาขาการธนาคาร
ประกันภัย
และอสังหาริมทรัพย์หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2537-2541 เริ่มติดลบ คือ เฉลี่ยปีละ 2.26
โดยสาขาการผลิตที่หดตัวมากที่สุด
คือ
สาขาการธนาคาร
ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์
และอีกสาขาหนึ่งที่ติดลบมาก คือ สาขาการค้าส่งค้าปลีก
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานคร ยังเป็นเมืองที่มีกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากการ
ขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก
ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
การคมนาคมเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอื่นเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศ
ยานดอนเมือง รวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 250 สาย
กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โครงการ 2 และ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
แต่เมื่อปี พ.ศ. 2552 นับเป็นปีแรกๆ ในรอบห้าปี โครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครหดตัวลง
ยกเว้นภาคธนาคาร และภาคบริหารของรัฐ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (อีไอยู)
หน่วยงานวิจัยในเครือ อีโคโนมิสต์ กรุ๊ป จึงรายงานการจัดอันดับ ว่าเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปี
คือ
กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่
61
ของโลก
ตลอดทั้งในปี
พ.ศ.
2559
มีรายงานการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์) เปิดเผยว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างประเทศสนใจ
เข้ามาเปิดร้านจำหน่ายสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก
กรุงเทพมหานครเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วัดพระแก้ว)
วัดอรุณราชวราราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระที่นั่งอนันตสมาคม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถนนสีลม
สยามสแควร์
มาดามทุซโซต์
กรุงเทพ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (เจริญกรุง)
มีวัดทั้งหมด 449 วัด และเขตที่มีวัดมากที่สุดได้แก่เขตบางกอกน้อย มีทั้งสิ้น 32 วัด
มีพระราชวัง 8 แห่ง และวังทั้งหมด 17 แห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 1 ของสุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และเป็นอันดับ 3 ของโลก (จัดลำดับเมืองท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2555 การจัดลำดับโดย Master Card Global
Deslination Cities Index 2012 และ ในปี พ.ศ. 2556 MasterCard Global Destination Cities Index
2013 ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 ของโลก)
ปี พ.ศ. 2557 MasterCard Global Destination Cities Index 2014
ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 16.42 ล้านคน
ปี พ.ศ. 2558 บริษัทวิจัย Euromonitor International ของอังกฤษ
เปิดเผยรายงานการศึกษาประจำปี 2017 ชื่อ Top 100 City Destinations Ranking
โดยในรายงานระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 รองจากฮ่องกงโดยมีนักท่องเที่ยว 18.7
ล้านคน
ประเภทเมืองท่องเที่ยว
การจัดอันดับของนิตยสารทราเวลแอนด์เลเชอร์ (Travel and
Leisure)กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกใน พ.ศ. 2551, 2553, 2554 และ
2555

ด้านเว็บไซต์ TripAdvisor ได้เปิดเผยผลสำรวจว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ประหยัด
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 3 จาก 48 เมืองทั่วโลก[70]ในปีพ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเอเซียและอันดับที่ 13 ของโลกจากเว็บไซต์ TripAdvisor
เว็บไซต์ economist.com ได้เปิดเผยผลสำรวจในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ท่องเที่ยวปลอดภัยอันดับ 39 ของโลกจาก 50 อันดับ และได้การอันดับ 14 จาก 18 อันดับของเอเซีย
เว็บไซด์ www.agoda.com ได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมในการมาท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดลำดับเป็นลำดับ 1
และในปี พ.ศ. 2559 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกกรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ใน 23 เมือง ที่มีอาหารข้างถนน
หรือ Street food ดีที่สุดในโลก
จากการสำรวจสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 ในระดับการศึกษาของ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปพบว่าในปี พ.ศ. 2543 กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจำนวน
5,913,700 คน มีประชากรที่มีการศึกษาจำนวน 5,582,700 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.40
ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ขณะที่ประชากรไม่มีการศึกษามี 306,300 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18
สำหรับระดับการศึกษาของประชากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ พบว่า ระดับประถมศึกษามี
2,055,800 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.76 (มากที่สุด) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,196,900 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.24 และในระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนต้น
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.53 และร้อยละ 15.09 ตามลำดับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัดที่ตั้งเป็นศูนย์วิทยบริการและศูนย์การศึกษาในกรุงเทพมหานคร
อาทิเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น
โดยแบ่งได้ดังนี้
1
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกำกับของรัฐบาล 39 แห่ง
2
มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง
3
มหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
4
มหาวิทยาลัยของเอกชน 22 แห่ง
5
วิทยาลัยของเอกชน 10 แห่ง
6
วิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง
7
สถาบันของเอกชน 5 แห่ง
โรงเรียน
1. โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 53 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 37 โรงเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 434 โรงเรียน
2. โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยมีทั้งหมดจำนวน 8 โรงเรียน
3. โรงเรียนเอกชน แบ่งเป็นโรงเรียนสามัญศึกษา จำนวน 101 โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ จำนวน
28 โรงเรียน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)

ประเด็นที่1.มหานครปลอดภัยคือพยายามปฏิบัติและบูรณาการให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองปลอ
ดจากปัญหาและพิษภัยในหลายๆ ด้าน เช่น ปลอดมลพิษ ปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพติด ปลอดอุบัติเหตุ
ปลอดภัยพิบัติและสิ่งก่อสร้าง และปลอดโรคคนเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2.เรื่องมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ในบริบทของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) แผนพัฒนา-กรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2560)
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี
พ.ศ.
2558
นั้นคณะทำงานของ
กรุงเทพมหานครพยายามผลักดันโดยกำหนดแนวทางใน 3 ประเด็น/ยุทธศาสตร์ย่อย ประกอบด้วย
1) มีภูมิทัศน์สวยงาม ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง
2) มีพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
3) มีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.มหานครสำหรับทุกคน ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเป็น “มหานครสำหรับ
ทุกคน” โดยกำหนดให้มีการดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ 1) จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2) เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ 3)การศึกษาสำหรับทุกคน 4)
สังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4.มหานครกะทัดรัด
การสร้างกรุงเทพให้เป็น
“มหานครกะทัดรัด”
นั้นเป็นแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในผังแนวความคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนาผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งวางภาพอนาคตของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลักของภาคและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของประเทศ
เชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างเมืองศูนย์กลางระหว่างภาคและระหว่างประเทศ
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนที่สะท้อนจากการจัดทำแผนวิสัยทัศน์ของประชา
ชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพ
มหานครระยะ 20 ปี หรือ “วิสัยทัศน์ กรุงเทพฯ 2575” ที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็น
“มหานครกะทัดรัด”
เนื่องจากมีความเห็นร่วมกันว่ากรุงเทพมหานครยังมีการพัฒนาไม่ทั่วถึงเต็มพื้นที่
ทำให้ขาดความสะดวก
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดสาธารณูปโภค
ในเรื่องของการเดินทาง
กรุงเทพมหานครควรมีการเติบโตแบบกระชับ
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ
ให้มีศูนย์กลางการให้บริการและพัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5.มหานครประชาธิปไตย ตามแนวคิดหลักคือมุ่งส่งเสริมให้มหานครกรุงเทพ
ดำเนินไปในแบบบูรณาด้วยการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฉบับใหม่
ซึง่ จะมีมาตราที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคได้
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
รวมถึงปรับข้อมูล
ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบางส่วน
และปรับรูปแบบการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวใหม่
ทั้งนี้มหานครประชาธิปไตย จะมีกรอบความคิดหลักดังนี้
ก.การเมืองธรรมาภิบาล
ข.การกระจายอำนาจสู่ประชาชน โดยเมื่อเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อระดมความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป
ค.เพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเรื่องอำนาจสอบสวนคดีอาญาบางประเภทเช่นเดียวกับ
นายอำเภอ ด้านจราจรและด้านขนส่งมวลชน

ง.การเมืองสีขาว ประกอบด้วย
1.เร่งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและข้าราชการ (ร้อยละ 60
ของประชาชนที่เชื่อมั่น) ในช่วง 5 ปีแรก พ.ศ. 2556-2560
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จ.พลเมืองกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โดยมีข้อสังเกตว่าจะสามารถดำเนินการได้หาก
มีการดำเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.
มหานครเศรษฐกิจและการเรียนรู้
ผลักดันให้กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย
รวมถึงเป็นศูนย์การการเรียนรู้
วิทยาการในด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า
กรุงเทพมหานครมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 34,761,852 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม
1,049,617.80
ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ
10.505
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี
2558
รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเมืองน่าเที่ยวอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับที่ 3 ในเอเชีย
รวมทั้งผลจากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยมีความประทับใจพึงพอใจในบริการของ
แหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้ว่า
ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ซึ่งทั้งนี้การท่องเที่ยวนั้นจัดว่าเป็นโครงการ
หน่วยหนึ่งของแผนดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. การบริหารจัดการ มี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยต่างๆ ด้วยกันคือ
กฎหมาย การบริหารแผนและประเมินผล การบริหารทรัพยากรบุคคล การคลังและงบประมาณ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 1839 มีอายุกว่า 720 ปีมาแล้ว
เดิมชื่อเมือง "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาของไทย
มาตั้งแต่สมัยพระยามังราย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ได้ทรงสถาปนาให้พระยากาวิละขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่คนแรกในฐานะเมืองประเทศราชของ
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งสภาพพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.พื้นที่ภูเขา อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด (คิดเป็น 80% ของพื้นที่
โดยมากเป็นพื้นที่แบบป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก)
และ 2. พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้
ตามที่ราบลุ่มน้ำปิง ที่ลุ่มน้ำฝาง และที่ลุ่มน้ำแม่งัด(เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเกษตร)
พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางสองฝั่งแม่น้ำปิง
มี “ดอยอินทนนท์” เป็นภูเขาที่สูงที่สุด และสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
2,565เมตร นอกจากนั้น ยังมีภูเขาและดอยอื่นๆ ที่มีความสูงลดหลั่นลงมาอีกจำนวนมาก เช่น ดอยผ้าห่มปก
(สูงจากระดับน้ำทะเล2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (สูงจากระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร) ดอยสุเทพ
(สูงจากระดับน้ำทะเล 1,601 เมตร)
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 69.92%

(8,787,656 ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 17.26% (2,167,971
ไร่)
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)
ทิศใต้ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย, อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง,
อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย
อำเภอแม่สะเรียงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขตชายแดนที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีมากถึง 5 อำเภอ ได้แก่
1) อำเภอแม่อาย 4 ตำบล ได้แก่ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว และตำบลท่าตอน
ติดต่อกับเมืองเมือง “ยอน” รัฐฉาน
2) อำเภอฝาง 2 ตำบล ได้แก่ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน ติดต่อกับ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน
รัฐฉาน
3) อำเภอเชียงดาว 1 ตำบล ได้แก่ตำบลเมืองนา ติดต่อกับ บ้านน้ำยุม เมืองต่วน รัฐฉาน
4) อำเภอเวียงแหง 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง และตำบลแสนไห ติดต่อกับ
บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน
5) อำเภอไชยปราการ 1 ตำบล ได้แก่ตำบลหนวงบัว ติดต่อกับ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน
ลักษณะภูมิอากาศ
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบทั้งปี มีอุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 25.4
องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยราวๆ 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20.1
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนราวๆ 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร
โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน อำเภอเมืองมีประชากรมากที่สุด
235,329 คน (คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของประชากรทั้งหมด) รองลงมาเป็นอำเภอฝางมีจำนวนประชากร
117,935 คน( คิดเป็นร้อยละ 6.81) และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คืออำเภอกัลยาณิวัฒนา
มีจำนวนประชากร 12,032 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.7)
ประชากรที่แยกตามกลุ่มวัย และช่วงอายุ กลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน มีจำนวนมากที่สุด 1,015,925
คน คิดเป็นร้อยละ 63.38 รองลงมาเป็นวัยสูงอายุจำนวน 261,209 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29
มีส่วนราชการกลาง 166 หน่วย งานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 211 หน่วย แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร
จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 116 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 89 แห่ง
ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่า 194,893 ล้านบาท ลดลงจากปี
พ.ศ. 2557 จำนวน 26,323 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 221,216 ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 112,874 บาท ลดลงจากปี พ.ศ.
2557 มูลค่าจำนวน 15,629 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 128,503 บาท)
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งคมนาคม การบริการด้านสุขภาพ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2557 ขึ้นอยู่กับภาคนอกการเกษตร ร้อยละ
77.85 (172,207 ล้านบาท) และภาคเกษตรร้อยละ 22.15 (49,008 ล้านบาท)
สาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 22.04
อันดับ 2 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 15.63 อันดับ 3 สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ ร้อยละ 11.88
อันดับ 4 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 7.76 อันดับ 5 สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 6.89 อันดับ 6
สาขาการศึกษาร้อยละ 6.68 อันดับ 7 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 5.41 อันดับ 8 สาขาการขนส่ง ฯ
ร้อยละ 5.25 และสาขาอื่นๆ ร้อยละ 18.46
ในปี พ.ศ. 2557 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 32,893 ล้านบาท โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขายส่ง
การขายปลีกเป็นสาขาที่ขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาขาอุตสาหกรรม
การขนส่งคมนาคม การ บริการการศึกษา บริการสุขภาพ ชุมชนและบริการส่วนบุคคลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทั้งนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มขยายตัว
แต่จะชะลอลงจากปีก่อน
จากการผลิตภาคบริการ คาดว่าขยายตัวร้อยละ 7.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 7.0 – 7.4)
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.9 ในปีก่อน เนื่องจากปัจจัยบวกในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ที่ได้รับเลือกให้
เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ
2
ของโลก
ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นเป้าหมาย
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าขยายตัวร้อยละ 6.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 5.8 –
6.3)
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ
5.9
ในปีก่อน
จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล
ทำให้ผู้ประกอบการขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
ส่วนการผลิตภาคเกษตร
คาดว่าหดตัวร้อยละ
-5.4
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ (-5.5) – (-5.3)) ลดลงจากการหดตัวร้อยละ -3.2 ในปีก่อน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง
ปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนที่สำคัญลดลง ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พบว่าอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ
ทั้งในแง่สัดส่วนมูลค่าที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2553 -2557) คือ
1) เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร (ร้อยละ 30.9)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์และเครื่องไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมซอฟแวร์ (ร้อยละ 29.5)
3) บริการและสาธารณูปโภค (ร้อยละ 26.1)
หากพิจารณามูลค่าเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติสะสม (9 เดือน) ในปี 2558 ยังอยู่ในระดับ
สะท้อนภาคการลงทุนภาคเอกชนของ
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ยังคงอ่อนแอ
สอดคล้องกับภูมิภาค
จากภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในและนอกประเทศที่ยังชะลอตัว ความเชื่อมั่นนักลงทุนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 แบ่งเป็นภาคการผลิต
ประกอบไปด้วย
1. ภาคบริการ จำนวน 11 สาขาการผลิตร้อยละ 67.83

1) สาขาการก่อสร้าง
2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้
ในครัวเรือน
3) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
4) สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
5) สาขาตัวกลางทางการเงิน
6) สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
7) สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
8) สาขาการศึกษา
9) สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
10) สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
11) สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
2.ภาคเกษตร จำนวน 2 สาขาการผลิตร้อยละ 22.15
1) สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้
2) สาขาประมง
3.ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาการผลิตร้อยละ 10.12
1) สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
2) สาขาอุตสาหกรรม
3) สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ในปีการศึกษา 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 781 แห่ง
โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ประกอบด้วยระดับระดับประถมศึกษา (สพฐ.) 716 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา (สพฐ.) 34 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา
(รัฐและเอกชน) 19 แห่ง ระดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
มีบุคลากรทางการศึกษา ครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 14,990 คน มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้น
287,569 คน (เท่ากับอัตราส่วนระหว่างครู ต่อนักเรียน นักศึกษา เป็น 1 : 19)
จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดตลอดทั้งปี อาทิ เดือนมกราคม
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ,วัดป่ายางหลวงหรือวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม,เดือนมีนาคม
ประเพณีปอยหลวง, ปอยน้อย, เดือนเมษายน ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีสืบชะตาบ้าน
ประเพณีปอยส่างลอง /อำเภอเมืองเชียงใหม่, งานสืบสานตำนานไทลื้อ /อำเภอดอยสะเก็ด
พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ /อำเภอเมืองเชียงใหม่ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์
อำเภอจอมทอพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ /อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์/อำเภอจอมทอง
เดือนพฤษภาคม ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ อำเภอดอยเต่า

เดือนมิถุนายน ประเพณีเข้าอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีสืบชะตาเมือง /ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจ่งเวียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,เดือนกรกฎาคม
ประเพณีวันเข้าพรรษา, ประเพณีคนเฒ่าเข้าวัดจำศีล ,จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม งานวันแม่แห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่, เดือนกันยายน ประเพณีปุพพเปตพลี ,จังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม
ประเพณีทานก๋วยสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณีใส่บาตรเทโว, ประเพณีทานผ้ากฐิน,
ประเพณีวันออกพรรษา, เป็งปุ๊ด(ตักบาตรเที่ยงคืน) จังหวัดเชียงใหม่, เดือนพฤศจิกายน ประเพณีเดือนยี่เป็ง
จังหวัดเชียงใหม่ ,งานแอ่วเฮือน เยือนพญา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เดือนธันวาคม งานวันพ่อแห่งชาติ, ประเพณีเข้าโสสานกรรม จังหวัดเชียงใหม่,
งานประเพณีของดีอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย และงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์
/อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม
บูติค
รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก
จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว
สำคัญระดับโลก และมีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ที่สามารถสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม
และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน
2) การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
การพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่การพักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติ
และในรูปแบบเมือง
3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบำบัด
รักษาฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น
4) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการ แก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษายังสถาบันใน
จังหวัดเชียงใหม่
5) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ
และความพร้อมในการเป็น MICE City
นอกจากนี้ จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่
มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ปี พ.ศ. 2553 นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดเมืองแห่งปีจากการจัดอันดับนิตยสาร
Lonely Planet
- ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็น 1 ใน
100 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนจำนวนมากที่สุดของโลก (Top 100 Cities Destination)
โดยเป็น 1 ใน 4 เมืองของประเทศไทยที่อยู่ในการจัดอันดับดังกล่าวนอกเหนือจากกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต

- ปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดลำดับจากนิตยสารการท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ นิตยสาร
Travel & Leisureจัดอันดับให้เป็น TOP Cities ของเอเชียลำดับที่ 3 รองจากกรุงเทพฯ และเกียวโตTrip
advisor จัดอันดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการเดินทาง TOP 25 Destinations ของเอเชีย อันดับที่ 6
และเป็น Top 10 Cities ของเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสาร Conde Nest Traveler
ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นดังกล่าวของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ภาคการท่องเที่ยว
เป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทยโดยรวม
ในปี 2558 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัด 82,570.24 ล้านบาท
แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 53,690.39 ล้านบาท (65%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 28,879.85
ล้านบาท (35%) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 8,812.79 ล้านบาท หรือ 11.95% และเพิ่มขึ้นจากปี 2554
ร้อยละ 91.71 โดยมีค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมทั้ง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 18.36
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย มีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 140,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 สามารถสร้างรายได้สู่ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย โรงพยาบาลเอกชน 70,000 ล้านบาท (ร้อยละ50)
การท่องเที่ยว 50,000 ล้านบาท (ร้อยละ36) การส่งเสริมสุขภาพ 20,000 ล้านบาท (ร้อยละ14)
(ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย พ.ศ. 2555) มีผู้รับบริการชาวต่างชาติปี 2556 รวม 1.4 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ
22 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า
(ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2556)
สอดคล้องกับข้อมูล Bloomberg.com รายงานว่า
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางมาใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก
(bloomberg.com,2013)
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ นั้น
มีศักยภาพที่โดดเด่นในด้านธุรกิจบริการสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Health
Tourism โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพตั้งแต่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม บริการสปา
นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในป
ระเทศและต่างประเทศทั้งด้านการแพทย์และทันตกรรม การบริการเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพบริหารและจัดอย่างได้ผลได้แก่
1. โครงการเชียงใหม่ MICE City
โดยช่วยยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของโลกในด้านการท่องเที่ยว
ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัดชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเ
ชียตะวันออกเฉียงใต้
อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้ออันเป็นผลทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษ
ฐกิจได้ตลอดทั้งปี เกิดประโยชน์แก่ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน
ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในหลายภาคส่วนส่งผลให้รายได้ของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติเป็นต้น
2.โครงการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
ช่วยยกระดับธุรกิจบริการสุขภาพ
ของจังหวัดเชียงใหม่ให้พัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพ
สูงเพื่อสร้างมูลค่าการค้าเชิงพาณิชย์และรายได้สูงขึ้น
ตลอดทั้งสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
จนสามารถก้าวสู่การเป็น
Health
Hub
ในภูมิภาคหรืออาเซียน
และก่อให้เกิดมูลค่า

การค้าของสาขาธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ
ธุรกิจบริการในจังหวัดเชียงใหม่เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพ มาตรฐานการบริการ และพัฒนาสู่การเป็น Medical
Hub
3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งเน้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยวและสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่
3.1) การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
3.2) การส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมเทศกาลงานต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และ
เทศกาลสงกรานต์ภายใต้การสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี เป็นต้น
3.3) การส่งเสริมกิจกรรมช่วง Green Season ได้แก่ โครงการมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ
3.4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้แก่
โครงการท่องเที่ยวเมืองเชิงนิเวศและ Home Stay โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
และการจัดทำชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเทียวเวียงกุมกาม
3.5) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่
โครงการดังกล่าวล้วนส่งผลในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกระทั่งสร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เพิ่มสูงขึ้น
อุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รองลงมาคือ
หัตถอุตสาหกรรม
อาทิงานผ้าทอ
งานไม้
แกะสลัก
กระดาษสา
และอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก
อย่างศิลาดล เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและฝีมือแรงงานเป็นหลัก และเริ่มมีแนวโน้ม
การส่งออกไปยังตลาดใหม่
คือตะวันออกกลางและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มากขึ้น นับว่าเป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่มีผลกระทบต่อทุกห่วงโซ่ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก
แรงงาน การขนส่ง
5 สาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557
ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ เพิ่มจากมูลค่า 19,687 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 21,644 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2556 และ 22,394 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 โดยสาขาที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
สาขาอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า แก๊ส และการประปา ขณะที่สาขาการทำเหมืองแร่และถ่านหินมีมูลค่าลดลง
ในปี พ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557
จังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (จำพวก 2,3) จำนวนทั้งสิ้น 1,675
โรงงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2558) มูลค่าการลงทุนรวม 34,790.06 ล้านบาท จำนวนแรงงาน
42,611 คน
งานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียง
ใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 พบว่ามีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจำนวนทั้งสิ้น 1,571 โรงงาน
เงินลงทุนรวม
31,413.23
ล้านบาท
และมีจำนวนคนงาน
40,584
คน
โดยจำแนกออกเป็นจำพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

การลงทุนอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ (เดือน เมษายน 2559 ) .มีกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับต้นๆ ได้แก่
1.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องทอง เครื่องเงิน
เครื่องทองลงหิน เครื่องถม เครื่องเขิน เครื่องประดับ การผลิตลูกปัดแก้ว การผลิตของเล่นจากไม้
ห้องเย็นและห้องแช่แข็งเพื่อเก็บพืช ผัก ผลไม้ การโม่ บด หรือย่อยหิน การซัก อบ รีด เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง
ผ้าห่ม เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 314 โรงงาน เงินลงทุน 4,877,10 ล้านบาท คนงาน 7,190 คน
2.กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเกี่ยวกับการสีข้าว บ่มและอบใบยาสูบ อบเมล็ดพืชทุกชนิดและอบพืชผล
ทางการเกษตร การคัดแยกเมล็ดพืช ล้าง คัดแยกขนาดและเคลือบ ผิวส้ม เป็นต้น
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 216 โรงงาน เงินลงทุน 3,056.61 ล้านบาท คนงาน 6,982 คน
3.อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผักและผลไม้ การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหาร
เครื่องดื่ม ผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง การถนอมพืชหรือผลไม้เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 231
โรงงาน เงินลงทุน 2,577.23 ล้านบาท คนงาน 3,916 คน
ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการในภาพรวมพบว่า
โครงการตามแผนพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนงบประมาณเน้นหนักไปในด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การค้า/การลงทุน
และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
รองลงมาเป็น
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ/อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
การจัดการขยะ/พลังงาน เป็นต้น
รองลงมาเป็นโครงการด้านสังคม
ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
ความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน การส่งเสริมด้านศาสนา/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกระดับการ
ศึกษา
แรงงานและสาธารณสุข
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการด้านความมั่นคง
ซึ่งครอบคุลมการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดทั้งโครงการด้านการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ทั้งนี้การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับประเทศ
กล่าวคือ
ตัวชี้วัดภาพรวม
(Composite
Index)
ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ที่
31.27
ขณะที่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 32.37 โดยจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านค่ากลางของประเทศจำนวน
9 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด เนื่องจากตัวชี้วัดทุกตัวต่ำกว่าค่ากลาง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ป่า ปริมาณขยะ
และการใช้พลังงาน นอกจากนั้น ประสิทธิภาพของภาครัฐยังมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่ำหลายตัว เช่น
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ อย่างไรก็ตาม
มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีระดับการพัฒนาที่ดี
ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง
อย่างไรก็ดีตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางประเทศ
ไม่ว่าจะเป็น ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนถึง ร้อยละ 6.74 ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 3.69
(ค่ากลางของประเทศ คือ 10.43) จึงสะท้อน ให้เห็นว่าประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้น
ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน ร้อยละ 32.40
เทียบกับค่ากลางประเทศที่ร้อยละ 18.76 สะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง

หากมองในเรื่องของการบริการทางด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
ตัวอย่างเช่น
สัดส่วนจำนวนแพทย์ต่อประชากร
ของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่อจำนวนแพทย์ เท่ากับ 1,633 คน/แพทย์ น้อยกว่าสัดส่วน
ของประเทศ คือ 2,980 คน/แพทย์ สะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมในพื้นที่
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแ
พทย์ชั้นนำของประเทศ และศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภาคเหนือ ขณะที่ในด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 37.37 คะแนน
ซึ่งมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย
คือ
34.95
คะแนน
ส่วนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรวัยอายุ 15-59 ปี ยังคงต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ (8.90 ปี) คือ 8.80 ปี อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ยังคงมีปัญหาจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 – 59 ปี ซึ่งมีค่าต่ำกว่าประเทศเล็กน้อย
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติของการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดด จากปีก่อนหน้า คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 จึงสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัด
มีมูลค่าสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดมีค่าสูงขึ้น คือ ร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับ
ค่ากลางของประเทศ คือ 1.75 ส่วนด้านหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีอัตราต่ำกว่าค่ากลางของ
ประเทศ คือ 2.09 ขณะที่ค่ากลางของประเทศ คือ 6.67 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 20.65 มีค่าสูงกว่าประเทศร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับของประเทศ
คือ 19.97 หากดูในเรื่องของผลิตภาพแรงงานของจังหวัด จะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ากลาง คือ
139,114 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 110,895 บาท/คน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า
ด้านมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนมากจะมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ
สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น
๓.๓ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ 3,247,789 ไร่ หรือราว
ๆ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ราวๆ 100
กิโลเมตร มีอาณาเขตโดยรอบดังนี้ ทิศเหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรี, ทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี,
ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม และทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า
มีอาณาเขตชายแดนยื่นยาวไปกว่า 73 กิโลเมตร
สภาพพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และค่อยเทเป็นที่ราบลุ่มถึงที่ราบต่ำไปทางทิศตะวันออก
พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นภูเขาสูง ได้แก่บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกติดกับสหภาพพม่า และเขตแดน
ด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูงอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
และป่าไผ่ในระดับความสูงตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา
และอำเภอปากท่อทางด้านทิศตะวันตก
ส่วนในเขตพื้นที่ราบสูงอันได้แก่บริเวณถัดจากเทือกเขามาทางทิศตะวันออกจนถึงตอนกลาง
ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่เนินลาดต่ำลงมา มีแม่น้ำภาชีและลำห้วยสาขาเป็นสายน้ำหลัก
พื้นดินส่วนใหญ่เป็นสภาพดินปนทรายมีการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลางอยู่ในเขต

อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอจอมบึง และด้านทิศตะวันตกของอำเภอปากท่อ อำเภอเมือง
อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง
ในเขตที่ราบลุ่ม
อันได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
และด้านตะวันออกของจังหวัด
เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีระบบชลประทานครอบคลุม
ไปทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ
เขตที่ราบลุ่มต่ำ อันได้แก่บริเวณตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองเชื่อมกับจังหวัดสมุทรสงคราม
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1- 2 เมตร สภาพดินมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวนผักและผลไม้การเกษตร
จังหวัดราชบุรีมีลักษณะเด่นที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ถึง 8 ชาติพันธ์
และอยู่รวมกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต
1.ชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่น พบเห็นเด่นชัดที่ชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
เป็นชาวไทยแท้ดั้งเดิม สังเกตได้จากสำเนียงการพูด ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่นใช้คำนำหน้าชื่อผู้หญิงว่า "ออ"
อาทิ ออแดง ออนุ่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นคำไทยแท้แต่โบราณของไทย
2.ชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นชาวไทยในจังหวัดราชบุรีที่มีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างมาก
ชาวจีนเหล่านี้กระจัดกระจายกันอยู่ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านโป่ง
และอำเภอโพธาราม
3.ชาวไทยยวน เดิมมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย (ล้านนา) และมีบางส่วน
อพยพลงมาทางใต้ ที่เชียงใหม่,ลำปาง, น่าน,เวียงจันทร์ , กรุงเทพฯ ,สระบุรีและราชบุรี
ชาวยวนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชบุรีนั้น พากันตั้งบ้านเรือนบริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง
ห่างจากเมืองราชบุรีปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เรียกว่าบ้าน ไร่นที
ต่อมามีการขยายครัวเรือนออกไปจากที่เดิมอีกหลายพื้นที่ อาทิ ตำบลคูบัว ตำบลดอนตะโก ตำบลอ่างทอง
ตำบลเจดีย์หัก ตำบลหินกอง ตำบลดอนแร่ ฯลฯ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหนองโพ ตำบลบางกระโด ฯลฯ
อำเภอโพธาราม และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง เป็นต้น
4.ชาวไทยมอญ ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดราชบุรีบริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอโพธาราม
และอำเภอบ้านโป่ง
5.ชาวไทยกระเหรี่ยง ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดราชบุรีอยู่บริเวณชายแดนใกล้เทือกเขาตะนาวศรี
มีผู้สันนิษฐานว่ากะเหรี่ยงกลุ่มราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในเขตจังหวัดราชบุรี
ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านเก่ากะเหรี่ยงและบ้านหนองกะเหรี่ยง (บ้านหนองนกกระเรียน)
แล้วโยกย้ายต่อมาทางตะวันตกจนถึงลำน้ำภาชีตั้งบ้านเรือนอยู่ในอำเภอสวนผึ้งและกิ่งบ้านคา
กระจายอยู่ในตำบลสวนผึ้ง ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา และตำบลตะนาวศรี นอกจากนี้ยังมีตำบลยางหัก
อำเภอปากท่อ
6.ชาวไทยเชื้อสายลาวโซ่ง เข้ามายังประเทศไทย ครั้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดฯ
ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่
3
ได้โปรดฯ ให้ชาวลาวโซ่งที่อพยพเข้ามาใหม่ตั้งหลักแหล่งที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ภายหลังเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ชาวลาวโซ่งจึงพากันอพยพโยกย้ายไป ตั้งหลักแหล่งในพื้นที่ใกล้เคียง
และขยายออกไป ส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งหลักแหล่งในจังหวัดราชบุรี ที่บ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง
บ้านดอนคลัง บ้านบัวงาม บ้านโคกตับเป็ด อำเภอดำเนินสะดวก บ้านดอนคา บ้านตากแดด บ้านดอนพรหม
อำเภอบางแพ และที่บ้านเขาภูทอง อำเภอปากท่อ

7.ชาวไทยเชื้อสายลาวตี้ หรือชาวไทยลาวเวียง เป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาวจากเมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองราชบุรีตั้งแต่สมัยธนบุรีเรื่อยมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ห่างจากฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออก ราว 2 กิโลเมตร
ที่เขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี บ้านฆ้อง บ้านบ่อมะกรูด บ้านเลือก บ้านสิงห์ บ้านกำแพงเหนือ บ้านกำแพงใต้
บ้านดอนทราย บ้านหนองรี บ้านบางลาน ในอำเภอโพธาราม บ้านดอนเสลา บ้านหนองปลาดุก บ้านหนองอ้อ
บ้านฆ้องน้อย ในอำเภอบ้านโป่ง นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มที่อำเภอจอมบึง ในเขตบ้านนาสมอ บ้านสูงเนิน
บ้านทำเนียบ บ้านเกาะ บ้านหนองบ้านเก่า บ้านวังมะเดื่อ เป็นต้น
8.ชาวไทยเขมร
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บางคนว่า
ถูกกวาดต้อนมาจากทางเหนือ
ปัจจุบันชาวเขมรลาวเดิมตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายในหลายท้องที่ของจังหวัดได้แก่
ในท้องที่บางส่วนของตำบลคุ้งกระถิน
และตำบลคุ้งน้ำวน
เขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ
ที่ตำบลวัดงานงาม หมู่ 3 บ้านกอไผ่ ตำบลบ่อกระดาน ที่บ้านบ่อตะคร้อ บ้านหัวถนน และบางส่วนของตำบล
ดอนทราย ที่หมู่บ้านหนองจอก อำเภอวัดเพลง ที่ตำบลวัดเพลงบริเวณวัดศรัทธาราษฎร์ บ้าน บางนางสูญ
ตำบลเกาะศาลพระที่บ้านคลองขนอน คลองพะเนาว์ บ้านโคกพริก อำเภอบางแพ ที่ตำบลหัวโพ
บ้านดอนมะขามเทศ ตำบลวังเย็น ที่บ้านเตาอิฐ บ้านหนองม่วง ตำบลวัดแก้ว ที่บ้าน เสาธง บ้านทำนบ
ตำบลบางแพ ที่บ้านท่าราบ ฯลฯ
จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น
10 อำเภอ 104 ตำบล 975 หมู่บ้าน 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาลตำบล และ 83 องค์การบริหารส่วนตำบล
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 855,710 คน และแบ่งเป็นชาย 417,943 คน หญิง 437,767 คน
มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 280,004 ครัวเรือน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ97.48
นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ
2.06
และนับถือศาสนาอิสลาอีกร้อยละ 0.54
จังหวัดราชบุรีแบ่งพื้นที่เขตการศึกษาออกเป็น 2 เขต มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ประกอบ
ด้วยสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลง
และอำเภอบ้านคา รวม 199 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2
ประกอบด้วยสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก
อําเภอบ้านโป่ง อําเภอบางแพ และอำเภอโพธาราม รวม168 แห่ง
จังหวัดราชบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีภาวะทางเศรษฐกิจดีเป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ
และมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพต่างๆ โดยมีรายได้ของประชากรต่อหัว (GPP Per Capita)
เท่ากับ 152,380 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้เพิ่มจาก 137,391 บาทต่อคนต่อปี
และเพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 10.9 ดังข้อมูลในตารางที่7 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดราชบุรี

ตารางที่7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจำปี ที่จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553

สาขาการผลิต

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

ภาคเกษตร

18,086

14.14

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

17,726

13.86

361

0.28

109,804

85.86

1,609

1.26

อุตสาหกรรม

38,589

30.17

การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา

33,928

26.53

การก่อสร้าง

2,598

2.03

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

9,714

7.60

330

0.26

2,472

1.93

การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

3,350

2.62

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

3,285

2.57

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ

5,706

4.46

การศึกษา

4,854

3.80

การบริการด้านสุขภาพและสังคม

2,535

1.98

การให้บริการด้านชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆ

684

0.53

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

149

0.12

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

127,890

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคน (บาท)

152,380

ประชากร (1,000 คน)

100

839

ที่มา : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจำปีจำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553p
/แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2557-2560

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1 อำเภอเมืองราชบุรี เป็นเมืองเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม หัตถกรรม ผ้าทอ
และศูนย์กลางการค้าการส่งพืช-ผักผลไม้เชื่อมโยงสู่ภาคกลางและภาคใต้
ตลอดจนมีการส่งเสริมด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้า
2 อำเภอบ้านโป่ง เป็นศูนย์กลางชิ้นส่วนรถยนต์
ตลอดทั้งแหล่งผลิตอุตสาหกรรมอาหารและปลาสวยงาม
3 อำเภอโพธาราม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสินค้าพื้นเมืองตุ๊กตา
ผ้าผืนและแหล่งผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์
4 อำเภอบางแพ เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ แหล่งผลิตกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ และการค้าไม้เรือนเก่า
5 อำเภอดำเนินสะดวกเป็นแหล่งผลิตเกษตรกรรมด้านพืชผัก-ผลไม้ และการท่องเที่ยวทางน้ำ
6 อำเภอวัดเพลง แหล่งผลิตเกษตรกรรมด้านพืชผัก-ผลไม้
7 อำเภอปากท่อ แหล่งผลิตทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่สำคัญของจังหวัด
8 อำเภอจอมบึง เป็นเมืองหลักทางการศึกษา และแหล่งสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
9 อำเภอสวนผึ้ง
10 อำเภอบ้านคา ทั้งสองอำเภอนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงนิเวศน์ป่าไม้และขุนเขาลำเนาไพร
โดยภาพรวมๆ แล้วจังหวัดราชบุรีมีรายได้หลักมาจากสาขาการผลิตที่สำคัญ คือสาขาภาคอุตสหกรรม
ในปี 2551 พบว่าจังหวัดราชบุรีมีมูลค่าการผลิตสูงถึง108,361.1 ล้ านบาท เฉลี่ยเป็นรายได้ต่อหัว
ของประชากรเท่ากับ130,600 บาทและมีอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2546-2551 เฉลี่ยร้อยละ5 ต่อปี (ตั้งแตปี 2546-2551)ถือเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่
ทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีรายได้หลักมาจากสาขาการผลิตที่สำคัญ
คือสาขาภาคอุตสาหกรรม
สำหรับในปี 2552 ตามสถิติจังหวัดราชบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 1,322 โรงงาน
มีเม็ดเงินการลงทุนกว่า86,262,980,925
ล้านบาท
และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญหลักๆ
ได้แก่โรงอุตสหกรรมอาหาร 177 โรงงาน รองลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ157 โรงงาน
อุตสาหกรรมขนสง
144
โรงงาน
อุตสาหกรรมสินค้าทางการเกษตร
101
โรงงาน
และอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 100 โรงงาน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตผ้าและสิ่งทอ
70โรงงาน มีจำนวนเงินลงทุนกว่า 7,511 ล้านบาท เป็นต้น

นับเป็นความโชคดีของลักษณะทางภูมิประเทศ ที่ทำให้จังหวัดราชบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย
จังหัวดราชบุรีถือเป็นเมือง 3 ลุ่มน้ำ (แบ่งตามลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
อุทกวิทยาแห่งชาติ) คือ 1.ลุ่มน้ำเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอปากท่อ 2.ลุ่มน้ำท่าจีน
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอบ้านโป่ง และ3.ลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ
อันได้แก่อำเภอเมือง
อำเภอโพธาราม
และอำเภอบ้านโป่ง
นอกจากนั้นแม่น้ำแม่กลอง
ยังเป็นสายน้ำหลักที่มีความยาวครอบคลุมไปกว่า 67 กิโลเมตร โดยเฉพาะทรัพยากรในเรื่องของน้ำและดินที่
อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากถึง 1,157,466 ไร่ และมีพื้นที่ป่าประมาณ
1,239,236 ไร่และมีพื้นที่อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆประมาณ1,618,728 ไร่
ย ิ่ง ไป ก ว่า น ั้น จัง ห วัด ราช บ ุร ีย ัง ม ีม ูล ค ่า ก ารผ ล ิต ใน ภ าค เก ษ ต รอ ีก ก ว่า 17,640 ล ้า น บ าท
แบ่งเป็นในด้านการปศุสัตว์ มีการผลิตสุกรได้มากที่สุดของประเทศประมาณ จำนวนทัง้ สิ้น 1,492,560 ตัว
คิด เป็น ร้อ ยละ 15.42 ของจำนวนสุก รทั้ง ประเทศ (สุก รพัน ธ์ 423,285 ตัว สุก รขุน 1,067,371 ตัว
และสุกรพื้นเมือง 1,904 ตัว) และในส่วนของการประมงมีศักยภาพในการผลิตกุ้งก้ามกรามสูงถึง 10,021.74
ตัน และกุ้งขาวจํานวน 6,035.17 ตัน
จังหวัดราชบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย
จังหวัดราชบุรีถือเป็นเมือง
3
ลุ่มน้ำ
(แบ่งตามลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) คือ 1.ลุ่มน้ำเพชรบุรี
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอปากท่อ 2.ลุ่มน้ำท่าจีน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอําเภอบ้านโป่ง
และ3.ลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ อันได้แก่อำเภอเมือง อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง
นอกจากนั้นแม่น้ำแม่กลองยังเป็นสายน้ำหลักที่มีความยาวครอบคลุมไปกว่า
67
กิโลเมตร
โดยเฉพาะทรัพยากรในเรื่องของน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก
ถึง 1,157,466 ไร่ และมีพื้นที่ป่าประมาณ 1,239,236 ไร่และมีพื้นที่อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่อื่นๆประมาณ1,618,728 ไร่
ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดราชบุรียังมีมูลค่าการผลิตในภาคเกษตรอีกกว่า
17,640
ล้านบาท
แบ่งเป็นในด้านการปศุสัตว์ มีการผลิตสุกรได้มากที่สุดของประเทศประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 1,492,560 ตัว
คิดเป็นร้อยละ 15.42 ของจำนวนสุกรทั้งประเทศ (สุกรพันธ์ 423,285 ตัว สุกรขุน 1,067,371 ตัว
และสุกรพื้นเมือง 1,904 ตัว) และในส่วนของการประมงมีศักยภาพในการผลิตกุ้งก้ามกรามสูงถึง 10,021.74
ตัน และกุ้งขาวจํานวน 6,035.17 ตัน
ก า ร ท ่อ ง เท ี่ย ว ถ ือ เป ็น อ ุต ส า ห ก ร ร ม ท ี่น ำ ม า ซ ึ่ง เม ็ด เง ิน จ ำ น ว น ม า ก ม า ย ม ห า ศ า ล
และใช้ห มุน เวียนอยู่ภ ายในและภายนอกประเทศ ตามที่จังหวัดราชบุรีมีลักษณะเด่น ในด้านการท่องเที่ยว
ท ั้ง ภ ูเ ข า ป ่า ไม ้ แ ล ะ ค ว า ม ส ว ย งา ม ท า งส ิ่ง ป ล ูก ส ร ้า ง เม ือ งแ ล ะ ว ัฒ น ธ ร ร ม ต ่า งๆ เห ล ่า น ี้
จัง หวัด ราชบุร ีจ ึง ได้ร ับ การผลัก ดัน ให้เป็น เมือ งท่อ งเที่ย ว 12 เมือ ง ที่ไ ม่ค วรพลาดในประเทศไทย (12
เมือ งต้อ งห้า มพลาด) ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2551 จึง มีน ัก ท่อ งเที่ย วเข้า มาในจัง หวัด ราชบุร ีเป็น จำนวนมากถึง
1,115,221 คน และมีร ายได้จ ากนัก ท่อ งเที่ย วประมาณ 1,153.49 ล้า นบาท ในปีพ .ศ.2558
ที่กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย” จังหวัดราชบุรีได้จัดงานศิลปะในหัวข้อ“ราชบุรีชุมชนคนอาร์ต”
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นเมืองโอ่งมังกรยังโดดเด่นในเรื่องของ“เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย”ที่เห็นได้ชัดจากผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวจาก โอ่งมังกร ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเซรามิกค์สมัยใหม่
ที่มีความสวยงามแปลกตาและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจกอันมีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านคูบัว และบ้านดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี หนังใหญ่วัดขนอน อําเภอโพธาราม

งานศิลป์ที่รวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งลวดลายตัวหนังใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดง
ทางนาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรีปี่พาทย์ และแหล่งผลิตและจําหน่ายตุ๊กตาผ้าที่มีชื่อเสียงของอําเภอโพธาราม
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนา จังหวัดราชบุรี ได้ใช้แนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมีแผนพัฒนาจังหวัด
4 ปีเป็นเครื่องมือของการพัฒนา ในช่วง4 ปีแรก (พ.ศ.2553 – 2556 ) ประสบความสำเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม
โดยสรุปผลการดำเนินงานภายใต้หัวข้อว่า
”ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้” ประกอบด้วย 5
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา คือ
1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและผลผลิตเชิงสร้างสรรค์
2 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มเข็ง
3 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
4 พัฒนาด้านความมั่นคง
5 พัฒนาการบริหารและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๓.๔ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตจัดการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบภูมิภาค แบ่งเป็น 3 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง มี 17 ตำบล 96 หมู่บ้าน 61 ชุมชน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก อยู่ในส่วนภาคใต้ของประเทศไทย
มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย โดยมีความกว้างสุด
21.3 กิโลเมตร ยาวที่สุด 48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
339,396.25 ไร่ นอกจากนั้นยังมีเกาะบริวาร 32 เกาะ โดยเฉพาะเกาะภูเก็ตอย่างเดียวมีพื้นที่ 27
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 ระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตร ทางอากาศ
ทิศเหนือติดกับช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา มีสะพานเทพกระษัตรี และสะพานศรีสุนทรเชื่อมต่อ
ทิศตะวันออกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต้และทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ วางตัวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70
เป็นภูเขา มียอดเขาไม้เท้าสิบสองเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 529 เมตร
และเป็นพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซนต์อยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ
พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา
และหาดทรายสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในล่องอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี
จากการสำรวจข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรทั้งหมด 390,245 คน เป็นชาย 184,627 คน หญิง 205,618 คน
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตมากที่สุด 237,045 คน รองลงมาคืออำเภอถลาง 98,065 คน
และอำเภอกะทู้ 55,135 คน

มียอดผู้มีงานทำจำนวน 313,404 คน เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด 182,942 คน
รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตัว 68,097 คน เป็นลูกจ้างรัฐบาล 26,264 คน ช่วยเหลือธุรกิจครัวเรือน 20,279
คน และเป็นนายจ้าง 15,822 คน โดยจำแนกผู้มีงานทำตามประเภทอุตสาหกรรมของการผลิตพบว่า
จากจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 313,404 คนนั้นทำงานในกิจการที่เกี่ยวกับโรงแรมและอาหารมากที่สุด 88,628
คน คิดเป็นอัตราของคนทำงานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รองลงมาทำงานในกิจการการขายส่งและขายปลีก
63,212 คน เป็นอัตราของคนทำงานเพศชายมากกว่า
นอกจากนั้นทำงานในภาคอุตสาหกรรมด้านการบริหารและการสนับสนุน 22,119 คน
ทำงานในกิจการขนส่ง 21,544 คน และทำงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง 18,012 คน
จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนพื้นที่ทำเกษตรจำนวน 105,857 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอถลางมากที่สุด
91,998 ไร่ อำเภอกะทู้ 10,104 ไร่ และน้อยที่สุดในเขตอำเภอเมือง 3,755 ไร่ พื้นที่ส่วนมากปลูกยางพารา
88,434 ไร่ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 12,768 ไร่ พืชไร่ 2,530 ไร่ พืชผัก 2,014 ไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 228 ไร่
ปัญหาหลักๆ พบว่ามีปริมาณการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ โดยเฉพาะพืชผัก
เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเพาะปลูกไม่มากนัก
และนอกจากนั้นประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
กลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต
1.ผลิตภัณฑ์จากพืช
9 โรงงาน เงินลงทุน 72.58 ล้านบาท
2. อุตสาหกรรมอาหาร 50 โรงงาน เงินลงทุน 644.03 ล้านบาท
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 12 โรงงาน เงินลงทุน 298.43 ล้านบาท
4. สิ่งทอ3 โรงงาน เงินลงทุน 210.85 ล้านบาท
5. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 1 โรงงาน เงินลงทุน 4.80 ล้านบาท
6. แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 38 โรงงาน เงินลงทุน 271.47 ล้านบาท
7. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ 24 โรงงาน เงินลงทุน
364.03
8. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1 โรงงาน เงินลงทุน 3.23 ล้านบาท
9. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์ 15 โรงงาน เงินลงทุน 85.90 ล้านบาท
10. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
1โรงงาน เงินลงทุน 511.40
ล้านบาท
11. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 5 โรงงาน เงินลงทุน 256.66 ล้านบาท
12. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 11 โรงงาน เงินลงทุน 157.65 ล้านบาท
13. ผลิตภัณฑ์อโลหะ 65 โรงงาน เงินลงทุน 1,490.81 ล้านบาท
14. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 1 โรงงาน เงินลงทุน 30.00 ล้านบาท
15. ผลิตภัณฑ์โลหะ
46 โรงงาน เงินลงทุน 235.87 ล้านบาท
16. ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 35 โรงงาน เงินลงทุน 89.31 ล้านบาท
17. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5 โรงงาน เงินลงทุน 8.44 ล้านบาท
18. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมบำรุง 95 โรงงาน เงินลงทุน 2,979.71 ล้านบาท
19. การผลิตอื่นๆ 54 โรงงาน เงินลงทุน 2,260. ล้านบาท
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมบำรุง
มีจำนวนโรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.17 รองลงมาคือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ คิดเป็น

13.80 และอุตสาหกรรมที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม และกลุ่มผลิตโลหะ
ขั้นมูลฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.21
ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานมากที่สุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์
รวมทั้งการซ่อมบำรุง มีจำนวน 1,479 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 รองลงมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อโลหะ จำนวน
1,072 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และท้ายสุด กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานน้อยที่สุดคือ
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม มีจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพราะจังหวัดภูเก็ตถือเป็นศูนย์กลางของการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย
หลายประเภท ทั้งทางบกและทางน้ำ บันเทิง กีฬา ตลอดทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของหมู่เกาะ
บริวารโดยรอบและเกาะน้อยใหญ่ของจังหวัดใกล้เคียง
และนอกจากนั้น
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ตลาดนัดที่ขึ้นชื่อของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัดงานเมกะอีเว้นท์ต่างๆ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเซียและทวีปอื่นๆ
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตอยู่อย่างสม่ำเสมอ
จากข้อมูลสถิติของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้จำนวนมาก
พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1
โดยในปี พ.ศ. 2558 นั้น
มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากถึง 13,203,284 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ
10.41 นับเป็นรายได้ในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 313,005.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ
20.72
นอกจากนั้นยังพบว่าจังหวัดภูเก็ตยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
มากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.02 วัน
น้อยกว่าจังหวัดกระบีแ่ ละจังหวัดพังงาเพียงเล็กน้อย คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีจำนวน 6,143.25 บาทต่อวันต่อคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557
ร้อยละ 5.81 ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและจังหวัดในภาคใต้ด้วยกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 จังหวัดภูเก็ต
มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และของจังหวัดภาคใต้
จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวชายหาดและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิงนันทนาการและกีฬาทางน้ำและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและ
เกาะในจังหวัดใกล้เคียงมากมายเช่น
• หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นหาดทรายยาว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวคึกคักตลอดทั้งวัน
ทั้งกิจกรรมชายหาด กิจกรรมกีฬาทางน้ำ กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการรูปแบบต่างๆ
• หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะหลิม หาดในหาน หาดราไวย์ เป็นชายหาดทรายที่ไม่ยาวมากนัก
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักน้อยกว่า 3 หาดแรกอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่าคึกคัก
เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระจายกันอยู่จำนวนมาก
• ชายหาดอ่าวบางเทา เป็นชายหาดที่เงียบสงบและเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก
และบ้านพักตากอากาศรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง

• ชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาดในยาง
หาดในทอน เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่
เริ่มมีการก่อสร้างโรงแรมที่พักรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
• อ่าวต่างๆทางฝั่งตะวันออก มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน้ำ จึงเป็นที่ตั้งของท่าเรือ
ไปเกาะต่างๆ ได้แก่ อ่าวปอ อ่าวสะปำ อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม และอ่าวฉลอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดภูเก็ตนั้นก็มีจำนวนมากมายเช่นกัน เช่น สถานีพัฒนา
และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ โครงการคืนชะนีสู่ป่า น้ำตกโตนไทร
น้ำตกบางแป
และต้นปาล์มหลังขาว
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย
มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนระยะทาง 600 เมตร ตั้งอยู่ในอำเภอถลาง
และแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะบริวารทั้งหมด
39
เกาะ
ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออก
และตอนใต้ของเกาะภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
• เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว และเกาะไม้ท่อน
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต เหมาะสำหรับการพักผ่อนชายหาด ดำน้ำดูปะการัง (เกาเฮ เกาะไม้ท่อน)
ตกปลา (เกาะราชาน้อย) และพักแรม บนเกาะแก้วมีรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ด้วยเกาะที่มีที่พักให้บริการ
บนเกาะ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ เกาะเฮ เกาะโหลน และเกาะไม้ท่อน (รีสอร์ทส่วนตัว)
• เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวภูเก็ต มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ
นกเงือก และมีที่พักแรมบริการ
• เกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวสะปำ
เหมาะสำหรับพักผ่อนตามชายหาดและเล่นน้ำ ที่เกาะรังใหญ่มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ฟาร์มหอยมุก
กิจกรรมพายเรือแคนูและขี่จักรยานรอบเกาะ ส่วนเกาะมะพร้าวมีหมู่บ้านประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
• เกาะนาคาน้อย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะภูเก็ตใกล้กับอ่าวปอ
มีฟาร์มหอยมุกและการสาธิตการเลี้ยงมุกให้นักท่องเที่ยวชม มีร้านอาหารทะเลบริการ แต่ไม่มีที่พักแรม
• เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างรีสอร์ทหรูหราของเอกชน
โรงแรมและบ้านพักส่วนใหญ่รองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง
นอกจากนั้นยังมีจุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ จุดชมทิวทัศน์แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมพันวา
หาดกะตะ-กะรน เขารัง เขาขาด
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนา ส่วนมากกระจายกันอยู่บนเกาะภูเก็ต
ทางตอนในของเกาะ ได้แก่ ตัวเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและอาคารศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสอยู่หลายแห่ง
เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ธนาคารนครหลวงไทย ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า
อาคารสำนักงานที่ดิน บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์) วัดฉลอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ในอำเภอถลาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
วัดพระทอง วัดพระนางสร้าง วัดม่วงโกมารภัจจ์ (เซียมซีประวัติศาสตร์ที่เดียวในภูเก็ต) วัดไชยธาราราม
(พระบรมสารีริกธาตุ) วัดสีลสุภาราม (แหล่งปฏิบัติธรรม หลวงปู่สุภา ถนุตสีโล) บ้านพระยาวิชิตสงคราม
(เมืองถลางเก่า) บ้านพระพิทักษ์ชินประชา
ในอำเภอกะทู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ศูนย์อนุรักษมรดกท้องถิ่นกะทู้
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่มากเหมือนกัน (Man-made attraction) มีทั้งในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว์
สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง สวนสัตว์ และสวนสนุก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายกันอยู่ทั่วไปตามชายหาดสำคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อน คาบาเรย์
ในอำเภอกะทู้ ฟาร์มจระเข้และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
ไดโนปาร์ค สวนสัตว์ภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ในอำเภอเมือง
และมีสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่สะพานหินและเขารัง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งสถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางบก เช่น สนามกอล์ฟ สนามขี่ม้า
แหล่งตกปลา สถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เช่น วินด์เซิร์ฟ เคเบิ้ลสกี สถานที่ประกอบกิจกรรม
กีฬาผาดโผน (Extreme games) เช่น บันจี้ จั๊มพ์ เพนท์บอล โกคาร์ท ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง
บนเกาะภูเก็ตมีสนามกอล์ฟกระจายอยู่ 5 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอถลาง 4 แห่ง และอำเภอกะทู้ 1 แห่ง
แหล่งดำน้ำบริเวณเกาะใกล้เคียงมีทั้งกิจกรรมดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก ได้แก่ หมู่เกาะราชา เกาะเฮ
เกาะไม้ท่อน หินหมูสังนอกและหินหมูสังใน (Anemone Reef และ Shark Point) เรือจมคิงส์ครุยเซอร์
(ระหว่างเกาะภูเก็ตและเกาะพีพี) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินใต้ทะเล (Sea Walking) ที่เกาะเฮด้วย
ปัจจุบันมีการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่บริเวณอ่าวบางเทาโดยนำซากเครื่องบินรบสมัยสงครามเกาหลีมาทำเป็
นปะการังเทียม จำนวน 10 ลำ ห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร ลึก 15-20 เมตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มา ดำน้ำปีละ
2,000 คน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปามีให้บริการตามโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ (Medical health care center)
แหล่งซื้อสินค้า ได้แก่ ร้านค้าขายของที่ระลึกทั่วไป ร้านค้าตามชายหาดที่เป็นที่นิยม เช่น หาดป่าตอง
หาดกะตะ หาดกะรน สินค้าพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา ผ้าบาติก เม็ดมะม่วง
หิมพานต์ ขนมเต้าส้อ เครื่องประดับจากไข่มุก นอกจากนี้ ยังมีแหล่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมในลักษณะของห้าง
สรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล และภูเก็ตเอาท์เลท
เป็นต้น
ประเพณีตรุษจีน
ถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ต
เป็นประเพณีของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งเหมือนๆ
กับประเพณีทั่วไปของคนเชื้อสายจีนทั่วโลก สำหรับวันตรุษจีนของจังหวัดภูเก็ตนั้นตรงกับวันแรกของเดือน 1
ของจีน หรือ เดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน
ประเพณีสารทจีน ก็เช่นกัน เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผีวิญญาณต่าง ๆ
ให้ออกมารับส่วนบุญ มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัว ในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ "ไป่ปั๋ว"
หรือจัดตกแต่งเครื่องเซ่นไหว้ภูตผีและวิญญาณ ด้วยการทำขนม และแกะสลักผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
ประเพณีไหว้เทวดา
เป็นการไหว้ต้อนรับและขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์
การไหว้จะเริ่มหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่มต้นของ วันที่ 9 เดือน 1
ของไหว้ที่สำคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้น และของคาวหวานต่างๆ
งานผ้อต่อ เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีน จัดในช่วงเดือน 7 ของจีน หรือเดือน 9
ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้ง
เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง คนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่า
จึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

ประเพณีไหว้พระจันทร์ คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋ ในวัน 15
ค่ำ เดือน 8 ของจีน
ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นการถือศีลชำระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ทุกชนิด มีระยะเวลา
9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปีช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
เป็นงานประเพณีที่ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตยึดถือและปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2368
จนปัจจุบัน
พิธีกรรมต่างๆ เช่น
พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น
งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก
ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แต่มีความแตกต่างกัน
โดยกลุ่มชาวเลที่หาดราไวย์และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่
จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 14 ค่ำ และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต)
จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น
15
ค่ำ
ประเพณีลอยเรือนี้ถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล
คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บและทำตุ๊กตาไม้แทนคน
ใส่ในเรือแล้วนำไปลอย
เพื่อนำเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้ายต่างๆ
ออกไปกับทะเล
แล้วจากนั้นจะมีการร่ายรำรองเง็งรอบเรือ
ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 10 และแรม 15 ค่ำ เดือน 10
แต่ละวัดจะกำหนดเพียง 1 วัน แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า
ยมบาลมีการปล่อยภูตผี
และวิญญาณต่างๆ
ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ
จึงมีการนำของคาวหวาน
มาทำบุญและให้ทานกันที่วัด สำหรับขนมที่สำคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม
งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการเฉลิมฉลอง
และสดุดีในวีรกรรมของทั้งสองวีรสตรีดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดปลอดภัยจากข้าศึกพม่า
ประเพณีเช้งเม้ง เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่อทำกิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน ส่วนใหญ่จะตรงกับ
วันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน
ประเพณีปล่อยเต่า เป็นการทำบุญ เมื่อพระสงฆ์ให้ศีลให้พรเสร็จ ต่อจากนั้น จะมีการปล่อยเต่า
ลงทะเล ณ อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ (หาดในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี
ประเพณีเดินเต่า เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ำรุ่ง (ช่วงน้ำทะเลขึ้น)
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก
นอกจากประเพณีประจำปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณี - วัฒนธรรมอื่นๆ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) เป็นต้น
จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทางด้วยกันคือ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
1) การคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ
รวมทั้งเส้นทางอื่นๆ แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เป็นทางหลวงแผ่นดิน 18 เส้นทาง
2) การคมนาคมทางน้ำ มีท่าเรือน้ำลึก 1 แห่ง คือท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว
มีจำนวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่งนอกจากนั้นยังมีท่าจอดเรือของเอกชน (Marina)
จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ

ซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในอ่าวพังงา และเกาะต่างๆ ในจังหวัดกระบี่
ได้อย่างสะดวก
3) การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยตรง สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 20 เที่ยว/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 12.5 ล้านคน
จากข้อมูลในปี พ.ศ.2558 พบว่าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเที่ยวบินทั้งภายใน
และต่างประเทศ จำนวน 82,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 224 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสารเข้า–ออก จำนวน
12,538,042 คน
ในปี 2557 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial product : GPP) 137,901
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของ GRP และร้อยละ 1.05 ของ GDP มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP per
capita) ต่อคนต่อปี 258,817 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มาจากภาคการเกษตร 4,792 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.48 และภาคนอกการเกษตร
133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด
5
อันดับแรก
ประกอบด้วย
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร้อยละ 36.14 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 25.97 สาขาขายส่ง
ขายปลีก คิดเป็น
ร้อยละ 6.16
สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.94
และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 4.75 และอื่นๆ
การศึกษา
ประกอบไปด้วยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสถานศึกษาของรัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
รวมทั้งการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอื่น ดังนี้
1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต
49 แห่งโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๔ 7 แห่ง โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 แห่ง
2.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 17 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3.สังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง
4.สังกัดอุดมศึกษา 2 แห่ง
5.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 182 แห่ง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 4 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดเอกชน (ในระบบ) 31 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเอกชน (นอกระบบ) 147 แห่ง
-ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 1 แห่ง
-ประเภทวิชาชีพ 95 แห่ง
-ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา 13 แห่ง
-ประเภทกวดวิชา 37 แห่ง
-ประเภทสอนศาสนา 1 แห่ง
6.การศึกษาตามอัธยาศัย (จำนวน 21 ครอบครัว นักเรียน จำนวน 26 ราย) 21 แห่ง

ด้านการนับถือศาสนา จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 245,418 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488
คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 และ อีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ
ในอดีตคนที่อาศัยบนเกาะภูเก็ตคือชาวเงาะซาไก
และชาวน้ำ (ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่)
ต่อมามีชาวอินเดีย
ชาวไทย
และชาวจีน
(ส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยน)
อพยพเข้ามา
สำหรับชาวไทยสามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่น
และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่จำนวนมากกว่าก็นำเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงดัดแปลง
จนกลายเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องของเมืองภูเก็ตมาจนถึงปัจจุบันในปี
2557
จังหวัดภูเก็ตมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial product : GPP) 137,901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.25 ของ
GRP และร้อยละ 1.05 ของ GDP มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP per capita) ต่อคนต่อปี 258,817 บาท
สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์มาจากภาคการเกษตร 4,792
ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.48 และภาคนอกการเกษตร 133,108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.52
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารคิดเป็นร้อยละ 36.14 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 25.97 สาขาขายส่ง ขายปลีก คิดเป็น ร้อยละ
6.16 สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.94 และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 4.75
และอื่นๆ
ด้านการศึกษา จังหวัดภูเก็ตประกอบไปด้วยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ดูแลรับ
ผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาของรัฐส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน รวมทั้งการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอื่น ดังนี้
1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต
49 แห่งโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๔ 7 แห่ง โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ 3 แห่ง
2.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 17 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3.สังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง
4.สังกัดอุดมศึกษา 2 แห่ง
5.สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 182 แห่ง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 4 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเอกชน
(ในระบบ) 31 แห่ง โรงเรียนในสังกัดเอกชน (นอกระบบ) 147 แห่ง
-ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 1 แห่ง
-ประเภทวิชาชีพ 95 แห่ง
-ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา 13 แห่ง
-ประเภทกวดวิชา 37 แห่ง
-ประเภทสอนศาสนา 1 แห่ง
6.การศึกษาตามอัธยาศัย (จำนวน 21 ครอบครัว นักเรียน จำนวน 26 ราย) 21 แห่ง
จังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด
ในช่วงปี
(พ.ศ.2557-2560)
โดยมีการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มีเป้าประสงค์รวม คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยว
ที่หลากหลายจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามามาท่องเที่ยว

นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ของเมืองด้านต่าง ๆ และจัดให้มีการกระจายรายได้ของคนทั้งจังหวัดอย่างทั่วถึง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ตลอดทั้งพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้อยู่ในระดับของการเตือนภัยที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมๆ
ไปกับการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการบริหารจัดการเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแยก
เป็นแต่ละด้าน
อหนึ่งโครงการส่วนใหญ่เน้นไปที่การพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
เพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชน เช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ถนน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการต่างๆ เหล่านี้ล้วนนำมาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
เช่นก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
การปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ สร้างความสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง
และ
ITOP
FORUM
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
และการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนเช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านบาท
จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มมาตรฐานของเมืองที่ผ่านมานี้เอง ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 25.77 และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.80 ค่าเฉลี่ยอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98
นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาคนในด้านต่างๆดังจะเห็นได้จาก
ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน
(HAI)
ในปี
2558
มีการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการพัฒนาคนในระดับจังหวัด
โดยในภาพรวมการดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นลำดับสองของประเทศ
รองจากจังหวัดนนทบุรี
และนอกจากนั้นยังอยู่ใน 5 จังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการพัฒนาคนในระดับจังหวัดสูงสุดสรุปได้ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ มีความก้าวหน้ามากที่สุดคือปทุมธานี รองลงมาคือภูเก็ต ซึ่งอยู่เป็นลำดับ 2
ของประเทศและเป็นลำดับ 1 ของภาคใต้
2. ด้านการศึกษา จังหวัดภูเก็ตมีความก้าวหน้าด้านการศึกษา เป็นลำดับ 5 ของประเทศ
และเป็นลำดับ 1 ของจังหวัดในภาคใต้
3. ด้านรายได้ จังหวัดภูเก็ตมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ 1 ของประเทศและจากการใช้ดัชนีด้านรายได้
เป็นเกณฑ์วัด พบว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด เนื่องจากไม่มีความยากจน
และสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค
4. ด้านคมนาคมสื่อสาร จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ 1 ของประเทศ
เนื่องจากการเป็นเมืองนานาชาติทำให้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับประชาชนเข้าถึง Internet มีเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีดัชนีชี้วัดตัวอื่นๆ อีก ที่อาจมีลักษณะการเป็นสังคมเมืองในระดับคุณภาพ
แต่มีคะแนนหรือความก้าวหน้าที่อาจจะไม่สูงมากนัก คือ ด้านชีวิตการงานจะอยู่ในลำดับที่ 15 ของประเทศ
ลำดับ 2 ของภาคใต้ ส่วนในเรื่องของการมีส่วนร่วม ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน
ความก้าวหน้ายังไม่ดีนัก เนื่องจากสภาพของการเป็นสังคมเมือง ซึ่งจะเหมือนกับสังคมเมืองใหญ่ทั่วไป
และต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนต่างๆ เหล่านี้ต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยอื่นและการพัฒนาความก้าวหน้าขอ
งคนในภาพรวมแล้ว
เมื่อจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการ
Smart
City
ในอนาคตจังหวัดภูเก็จะกลายเป็นจังหวัด
ที่พัฒนาแล้วจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยจะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้/เศรษฐกิจ
สุขภาพอนามัย
และความรู้ด้านการศึกษา
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของ
ภาวการณ์ปรับตัวของคนในสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกหรือสังคมนานาชาติ ซึ่งจะนำไป
สู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
๓.๕ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเสมือนเมืองหน้าด่านและเป็นประตูสู่ดินแดนภาตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เดิมตัวจังหวัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีในปัจจุบันไปราวๆ
31 กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองดังกล่าวนี้
เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม
ต่อมาในสมัยอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ.2199-2231)
โปรดให้สร้างเมืองขึ้นใหม่ จึงเอาชื่อ “เมืองเสมา” กับเมือง “โคราฆะปุระ” มาผูกเป็นชื่อเมืองใหม่ว่า
“เมืองนครราชสีมา” แต่ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปก็ยังคงเรียกติดปากจังหวัดนี้ว่า “เมืองโคราช”
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในเขตละติจูดที่ 15 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 102 องศาตะวันออก
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครราวๆ 259 กิโลเมตร
มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 12.12
ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด) จำนวนพื้นที่ของจังหวัดแบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ 1,929,491,.88 ไร่
โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน พื้นที่ร้อยละ 61.4 เป็นแหล่งน้ำ
280,313 ไร่ ทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
ลักษณะภูมิประเทศของนครราชสีมา มีทั้งภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น
และพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก แบ่งเป็น 3 บริเวณเขตพื้นที่
1) บริเวณเขตพื้นที่เทือกเขาสูงทางตอนใต้ อยู่ในอำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว
อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 250 เมตร
2) บริเวณเขตพื้นที่สูงทางตอนกลาง อยู่ในอำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอสีคิ้ว
อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ อำเภอ ขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร
3) บริเวณเขตพื้นที่ลูกคลื่นและพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตร
อยู่ในเขตอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอโนนแดง
อำเภอประทาย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย อำเภอคง
อำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนสูง และอำเภอห้วยแถลง
สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) จึงมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม)
จังหวัดนครราชสีมาในช่วงบริเวณนี้จึงมีเมฆมากและมีฝนตกชุกโดยทั่วไป
จังหวัดนครราชสีแบ่งการปกครอง เป็นส่วนราชการทั้งหมด 258 หน่วย แบ่งเป็นการปกครอง
ส่วนกลางในภูมิภาค 196 หน่วย การปกครองส่วนภูมิภาค 35 หน่วย และการบริหารรัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย
มีหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 องค์กร แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง เทศบาล (ท.นคร 1/ท.เมือง 4/ ท.ตำบล 85 แห่ง) 90 แห่ง
ประชากรของนครราชสีมา ทั้งหมดมีจำนวน ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน แบ่งเป็นชาย ๑,๒๙๘,๕๙๙ คน
และเป็นหญิง ๑,๓๓๑,๓๘๐ คน รวมๆ แล้วมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๙๑๘,๖๔๖ ครัวเรือน (สำรวจ ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ )
นอกจากนั้นอำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอปากช่อง
ยังมีประชากรมากที่สุดตามลำดับ
และอำเภอบ้านเหลื่อมมีประชากรน้อยที่สุด
จากข้อมูลสถิติในปี
พ.ศ.2558
พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนประชากรอยู่ในเขตเมืองจำนวนทั้งสิ้น 640,287 คน โดยคิดเป็นร้อยละ
24.36 (ซึ่งเมื่อพิจารณาย้อนหลังลงไป 3 ปี จะพบว่าประชากรในเขตเมืองลดลงอย่างต่อเนื่อง) ในขณะเดียวกัน
ประชากรที่อยู่ในเขตชนบททั้งหมดนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1,988,531 คน คิดเป็นร้อยละ 75.70
(โดยเมื่อพิจารณาจากทิศทางย้อนหลังลงไป 3 ปี พบว่าประชากรในเขตชนบทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
จากตัวเลขทั้งหมดเฉลี่ยเป็นความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นร้อยละ 126 คนต่อตารางกิโลเมตร
และพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา
โดยมีจำนวนประชากร
จำนวน 576 คน ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งอำเภอที่มีประชาชนหนาแน่นน้อยสุดอยู่ในอำเภอจักราชเท่ากับ 16
คนต่อตารางกิโลเมตร
จังหวัดนครราชสีมาจัดว่ามีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชาติพันธุ์
ดังนี้ กลุ่มคนไทย (หรือเรียกอีกอย่างว่าไทโคราช) กลุ่มชาวไทยอีสาน กลุ่มคนมอญ กุย (หรือส่วย) ชาวบน จีน
ไทยวน ญวน และแขก
1.ไทโคราช
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
คนกลุ่มนี้ใช้ภาษาคล้าย
คนไทยภาคกลาง แต่เสียงวรรณยุกต์จะเพี้ยน เหน่อ ห้วนสั้น เกริ่นเสียงมีคำไทยลาว (อีสาน)
ปะปนบ้างเล็กน้อย
ศัพท์สำนวนบางอย่างมีลักษณะเป็นของตนเอง
ชาวไทยโคราชแต่งกาย
แบบไทยภาคกลาง รับประทานข้าวเจ้า อาหารทั่วไปคล้ายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมคล้ายคนไทยภาคกลาง
กลุ่มคนไทยโคราชอาศัยอยู่ในทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นบางอำเภอที่มีชาวไทยอีสาน
มากกว่า
(เช่น
อำเภอบัวใหญ่
ปักธงชัย
และสูงเนิน)
นอกจากนี้ยังพบชาวไทยโคราช
ในบางส่วนของจังหวัดสระบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
(อำเภอบำเหน็จณรงค์และจัตุรัส)
และจังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง และหนองกี่)
2.ชาวไทอีสาน อาศัยอยู่มากในบางอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย
อำเภอสีดา อำเภอแก้งสนามนางอำเภอประทาย อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอเมืองยาง
อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอปักธงชัย อำเภอสูงเนิน และบางส่วน ของอำเภอคง อำเภอห้วยแถลง
อำเภอชุมพวง อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และอำเภอสีคิ้ว
3.ชาวลาว
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่อพยพ
และถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในจังหวัดนครราชสี
มาในฐานะเชลยตั้งแต่สมัยสงครามปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยปราบเจ้าอนุวงศ์

ในรัชกาลที่3 มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวเข้ามาอยู่ในหัวเมืองชั้นในหลายครั้ง และมีการอพยพเข้ามา
โดยสมัครใจเพิ่มขึ้นในระยะหลัง คนกลุ่มที่นี้มักเรียกกันว่า "ลาวเวียง" มีการใช้ภาษาลาวสำเนียงเวียงจันทน์
ซึ่งต่างกับภาษาอีสานสำเนียงท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิง
4.ชาวมอญ ตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปักธงชัย และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญ ไว้ เช่น ภาษา
การไหว้ผี การเล่นสะบ้าในเขตบ้านท่าโพธิ บ้านสำราญเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
5.ชาวส่วย หรือข่า เป็นชนพื้นเมืองของหัวเมืองเขมรป่าดงและเมืองนครราชสีมา
พูดภาษาตระกูลมอญ- ตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
6. ญัฮกุร หรือ เนียะกุล (ชาวบน) เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาเตี้ย ๆ
บริเวณด้านในของที่ราบสูงโคราช สืบเชื้อสายมาจากคนในสมัยทวารวดี อยู่ในบางหมู่บ้านของอำเภอปักธงชัย
อำเภอครบุรี และอำเภอหนองบุญมาก ภาษาของชาวบน เป็นภาษาของตระกูลมอญ-เขมร
7.ไทยวน หรือ ไทยโยนก เป็นเผ่าคนไทยในภาคเหนือของประเทศไทย อพยพเข้ามาอยู่
ในบริเวณอำเภอสีคิ้ว ชาวไทยวนยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบโยนกไว้อย่างดีเยี่ยม
พูดภาษาไทยวนในหมู่ชาวไทยเชื้อสายยวนด้วยกัน
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอสีคิ้วบริเวณท้องที่
ตำบลลาดบัวขาว ตำบลสีคิ้ว และตำบลบ้านหัน
และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวจีน, ชาวเวียดนาม, และแขก(อินเดีย, บังคลาเทศ, ปากีสถาน เป็นต้น
จังหวัดนครราชสีมามีการแบ่งระดับการศึกษาเป็นระดับประถมศึกษาทั้งหมด
7
เขต
และระดับมัธยมศึกษา 1 เขต โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 51 แห่ง
และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอีกจำนวน 25 แห่ง
นอกจากนั้นยังแบ่งเขตพื้นที่ประถมศึกษาออกเป็นระดับประถมศึกษาทั้งหมด 7 เขต ประกอบไปด้วย
เขต 1 – อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอโนนสูง เขต 2 - อำเภอจักราช อำเภอหนองบุญมาก
อำเภอห้วยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโชคชัย เขต 3 - อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี
อำเภอเสิงสาง และอำเภอวังน้ำเขียว เขต 4 - อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอปากช่อง เขต 5 อำเภอเทพารักษ์
อำเภอพระทองคำ
อำเภอขามสะแกแสง
อำเภอขามทะเลสอ
อำเภอโนนไทยและอำเภอด่านขุนทด เขต 6 - อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอบ้านเหลื่อม
อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคง และอำเภอบัวใหญ่ เขต 7 - อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอชุมพวง
อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอพิมาย และอำเภอโนนแดง
มีสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ 9 แห่ง และสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน 6 แห่ง
วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นครราชสีมา 12 แห่ง
และโรงเรียน
จำแนกตามสังกัดทั้ง 32 อำเภออีกจำนวนหลายโรงเรียน
มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial
Product : GPP) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2557 มีมูลค่า GPP สูงถึง 245,248 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสูงเป็นลำดับที่ 11
ของประเทศ มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.30 ถือเป็นการชะลอตัวจากปีก่อน
รายได้ต่อหัวของประชากร (GPP per capita) เท่ากับ 97,963 บาท จัดเป็นลำดับที่ 2
ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 38 ของประเทศไทย (โดยมีจังหวัดระยอง
เป็นลำดับที่ 1 มีมูลค่า 1,008,615 บาท/คน/ปี รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร มีมูลค่า 481,118 บาท/คน/ปี)

แผนภาพ แสดงมูลค่า GPP จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2555 – 2557
ทางด้านอุตสาหกรรม ในปี 2558 พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 2,632
โรงงาน และมีเงินลงทุนเดินสะพัดประมาณ 174,075.57 ล้านบาท มีคนงานทั้งหมดราวๆ 146,657 คน
และมีมูลค่า GPP โดยรวม 72,368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของ GPP ของจังหวัด
(และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ผลิตผลทางด้านอุตสาหกรรมนี้ จึงมีความสำคัญต่อจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีศักยภาพในการพัฒนาให้จังหวัดและประเทศเติบโตขึ้น
และมี
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนี้
1) อุตสาหกรรมการเกษตร มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 399 โรง เงินลงทุน
11,658.63 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 7,712 คน คิดเป็นร้อยละ17.22 ของโรงงานทั้งหมด
2) อุตสาหกรรมขนส่ง มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่ง จำนวน 292 โรง เงินลงทุน
7,495.85 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 7,337 คน ร้อยละ12.60 ของโรงงานทั้งหมด มีการขยายตัวคงที่
3) อุตสาหกรรมอโลหะ มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอโลหะ จำนวน 284 โรง เงินลงทุน
3,196.96 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 4,322 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของโรงงานทั้งหมด
โดยอุตสาหกรรมอโลหะมีการขยายตัวคงที่
4) อุตสาหกรรมอาหาร มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร จำนวน 229 โรง เงินลงทุน
18,382.13 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 14,956 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88
ของโรงงานทั้งหมดโดยอุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายตัวคงที่
5) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักรกล จำนวน 188 โรง
เงินลงทุน 6,057.93 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 11,595 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 ของโรงงานทั้งหมด
โดยอุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายตัวคงที่
อำเภอที่มีการลงทุนมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา 800 โรงงาน เงินลงทุน 45,409.27
ล้านบาท คนงาน 50,932 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอปากช่อง 359 โรงงาน เงินลงทุน 21,340.02 ล้านบาท
คนงาน 15,831 คน อำเภอสูงเนิน 133 โรง เงินลงทุน 15,935.35 ล้านบาท คนงาน 27,467 คน
อำเภอด่านขุนทด 126 โรง เงินลงทุน 12,922.02 ล้านบาท คนงาน 1,837 คน ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดทั้งหมดจะเห็นได้ว่า
ภาคอุตสาหกรรม
มีมูลค่าสูงสุดที่ 72,368 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.51 รองลงไป คือ ภาคการเกษตรกรรม มีมูลค่า 41,712
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.01 นอกจากนั้นเป็นมูลค่าทางด้านการขายส่ง ขายปลีก มีมูลค่า 30,011 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.24 รวมทั้งปัจจัยความเจริญทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงของแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ทั้งจากรถไฟทางคู่ ทางหลวงสายพิเศษ
และการลงทุนของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมา
จึงมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของภาคการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
และการขนส่ง การค้าปลีก ที่จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยสรุปในส่วนของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมานั้นพบว่ามีความโดดเด่นในประเด็น
ด้านกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านความรวดเร็วในการจัดส่ง และประเด็นทางด้านปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะด้านปริมาณ คุณภาพ และระดับราคาของวัตถุดิบ แต่ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันได้อย่างดี อาทิเช่น การเพิ่มความสามารถทางด้านปัจจัยการผลิตโดยปรับปรุงให้มีการลงทุนในส่วน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม
นอกจากนั้นการเพิ่มความสามารถทางด้านรัฐบาลก็ควรมีการให้ข้อมูลและการสนับสนุนนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ FTA โดยตรง และพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยรวมเป็นต้น
การผลิตผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นภาคการผลิตที่น่าจับตามอง
โดยมีมูลค่าจากการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ไหม ในปี พ.ศ.2557 จำนวน 2,853.91
ล้านบาท
ซึ่งแม้จะลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีมูลค่า 3,535.55 ล้านบาท แต่คาดการณ์ในอนาคต
จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยอันเนื่องมากจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว
นอกจากนั้น จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยรวม 21 อำเภอ จำนวน 3,850 ไร่
และจำนวนเกษตรกร 3,725 ราย
ในปี 2557 จังหวัดนครราชสีมามีรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 13,511 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ.2556 ที่มีรายได้ จำนวน 12,794 ล้านบาท)
รายได้เหล่านี้มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 7,063,059
คน ซึ่งนับวาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 6,804,563 คน แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
6,930,725 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 132,334 คน
(พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนสูงสุด 9,458 คน) รวมเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
1,136.57 บาท/คน/วัน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวมากมาย
ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เมือง และการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น 1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 2.
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 3. อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 4.
ไร่องุ่นกรานมอนเต้ 5. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 6. ฟาร์มเห็ดวังเขียว Mr. Mushroom 7. ตลาดน้ำเขาใหญ่ 8.
ตลาดไนท์บ้านเกาะโคราช 9. พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช 10. สวนเมืองพร 11. The Bloom by ทีวีพูล 12.
บ้านไม้ชายน้ำ 13. สวนสัตว์นครราชสีมาหรือสวนสัตว์โคราช 14. วัดศาลาลอย 15. น้ำตกห้วยใหญ่ 16.
วังน้ำเขียว 17. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น
จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเร่งเปิดประตูเชื่อมโยงระบบ Logisticและกระจายสินค้าสำคัญ
ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเก่า
รวมทั้งกำลังมุ่งเดินไปตามเป้าของการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งผลักดันให้จังหวัด
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางเกษตรและอาหารปลอดภัย Food Valley
เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) ที่ได้รับการจดทะเบียนข้อชี้ทางภูมิศาสตร์

และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและสาธารณสุข
รวมถึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ยั่งยืน
ตลอดทั้งการเป็นที่ตั้งกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศเป็นต้น
มีการวางผังเมืองแบบใหม่ โดยมุ่งจำกัดพื้นที่อุตสาหกรรมทำให้ไม่สามารถขยายตัวสถานประกอบการ
และโรงงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าเดิม เรื่องการท่องเที่ยวก็พยายามวางแผนปรับปรุงส่งเสริมให้มีรายได้
เข้าจังหวัดมากขึ้น
ในเรื่องของการศึกษา และการต่อยอดทางองค์ความรู้ ที่อยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม แม้จะมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพหลายแห่ง แต่ก็ยังพบว่า ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา
ภาคบังคับก็จริง แต่ยังขาดการต่อยอดทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา อันจะส่งผลกระทบทำให้เกิดแรงงาน
ขาดทักษะมากกว่าแรงงานที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและสร้างรายได้
ให้เพิ่มมากขึ้น ก็จัดระบบและวางแนวทางให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นกว่าเก่า
๔.การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของต่างประเทศ
๔.๑ สถานการณ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทวีปยุโรป
ยุโรปได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความหลากหลายในวัฒนธรรมของตนมรดกทางวัฒนธรรมและการแสดงออกแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายุโรปเผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคหลาย
ประการเช่นวิกฤตการณ์ทางการเงินและการแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งความท้าทายทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายใน
ยุทธศาสตร์ยุโรป 2020 กำหนดให้ยุโรปจำเป็นต้องมีแนวทางในการตอบสนองต่อความ
ท้าทายเหล่านี้โดยการสร้างจุดแข็ง
ที่สำคัญของยุโรปประชากรที่สร้างสรรค์ที่มีพรสวรรค์และหลากหลาย
(European Commission, 2010)
ผลกระทบของวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้รับความสนใจอย่างมากในการส่งเสริมและ
เผยให้เห็นถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของยุโรปการมุ่งเน้นไปที่ภาควัฒนธรรมและภาคความคิดสร้าง
สรรค์ได้ส่งผลให้มีการศึกษาหลายโครงการเช่น United Nations, UNDP & UNESCO (2013), NESTA, KEA,
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านCCI, European Creative Industries Alliance และ the European Cluster
Observatory
การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ต่อการเติบโตและการจ้างงาน (European Cluster Observatory, 2010) และตระหนักถึงความสำคัญ
ของศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่
อันมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
แต่ยังไม่ได้ถูกนับเข้ามาในหมดหมู่ภาคอุตสาหกรรมใด (European Commission Green Paper, 2010)
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ทำให้ยุโรปได้เข้าสู่การปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเพื่อร
องรับ
มีการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบบริการใหม่
ๆ
เพื่อการรวมกลุ่มทางสังคมที่ใหญ่ขึ้น
ให้การสนับสนุนเงินทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่ประเทศต่างๆ
ด ้ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์แ ล ะ บ ร ิก า ร ให ม ่ อ ุต ส า ห ก ร ร ม ส ร ้า ง ส ร ร ค ์
เป็นหน่วยหนึ่งในการให้ข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมสำหรับภาคอื่น ๆ ของระบบเศรษฐกิจ (ECCE Innovation,
2009) ขณะที่นวัตกรรมได้รับการยกย่องว่าเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
(European Commission, 2010) แต่อ ุต สาหกรรมสร้างสรรค์ม ีโอกาสที่จะนำเสนอผลิต ภัณ ฑ์และบริก าร

ท ี่เ ป ็น น วัต ก รรม ให ม ่ ๆ ท ี่ไ ม ่เ ก ี่ย วข ้อ งก ับ เท ค โน โล ย ี รวม ท ั้ง ป ัจ จ ัย อ ื่น ๆ เช ่น โล ก าภ ิว ัต น ์
และการเปลี่ย นระบบดิจ ิท ัล ที่ไ ด้เ ปิด โอกาสและทำให้เ กิด ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมมากขึ้น
และเป็นตัวผลักดันการพัฒนาต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (European Paper Commission, 2010)
การพัฒ นาของอุต สาหกรรมสร้างสรรค์อ ย่างมากในช่วงหลายปีท ี่ผ ่านมาโดยมีส ่วนทำให้
ผลิต ภ ัณ ฑ ์ม วลรวม ใน ป ระเท ศ ขอ งสห ภ าพ ยุโ รป ใน ป ีค .ศ . 2008 อ ยู่ท ี่ป ระม าณ 2.6% และ
,มีค ่า ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศเพิ่ม ขึ้น เป็น 3% ของ ในปี 2010 (European Commission, 2010)
และสร้า งการจ้า งงานที่ส ำคัญ ขึ้น ในปีพ .ศ.2552 มีจ ำนวนตัว เลขของอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์
ได้จ ้า งงานทั้ง หมด 6.4 ล้า นคนใน 30 ประเทศในยุโ รป (European Cluster Observatory, 2011)
และจำนวนมากกว่า 6.7 ล้า นคนในปีค .ศ.2010 (European Commission, 2010) และในปี พ.ศ. 2554
มีต ัวเลขการจ้างงานของตลาดแรงงานอุต สาหกรรมสร้างสรรค์ในยุโรปมากกว่า 7.7 ล้านคน นอกจากนี้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังได้รักษาและพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของยุโรปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในแง่ข
องการรวมตัว ทางสัง คม อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ใ นนโยบายระดับ ประเทศของประเทศสมาชิก
จึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นและขยายตัวออกไปในวงกว้าง ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และการขับเคลื่อนในแบบต่างๆจึงเป็นพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่ง
ตารางที่8 การจ้างงานของกลุ่มงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของยุโรป25 อันดับแรก

ตารางที่8 การจ้างงานของกลุ่มงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของยุโรป25 อันดับแรก

ที่มา : The European Cluster Observatory Priority Sector Report : Creative and Cultural
Industries ,2011
ตารางดังกล่าวแสดงถึงความเข้มข้นสูงสุดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของพนักงานในยุโรป
คือพื้นที่เขตเมืองใหญ่ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่เป็นอุตสาหกรร
มกำลังเข้มข้นและดึงดูดไปสู่พื้นที่ใหญ่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในหลาย
ภูมิภาคในภูมิภาคต่างๆทั่วยุโรปและการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
เมืองใหญ่
ในขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุและกำหนดลักษณะภูมิภาคที่ดีที่สุดของยุโรปสำหรับอุตสาหกรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสภาพแวดล้อมในระดับภูมิภาคที่จะช่วยให้
สามารถอธิบ าย อุต สาห กรรมสร้า งสรรค์ใ น ภ ูม ิภ าคเห ล่า น ี้ไ ด้ม าก ควรมีก ารศึก ษ าลัก ษ ณ ะ
ทางประวัต ิศ าสตร์ภ ูม ิศ าสตร์แ ละสัง คมของภูม ิภ าคเหล่า นี้พ ร้อ มกับ การวิเ คราะห์เ ชิง ปริม าณ
เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะพื้นที่บางส่วนของยุโรปที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยคำนึงถึงตัวบ่งชี้ภูมิภาคเช่นอัตรา
ความพึงพอใจในชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตแรงงานที่มีทักษะและประชากรอายุ 15-34 ปีเป็นต้น

๔.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศสิงคโปร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสิงคโปร์นั้น กระทรวงสารสนเทศ การสื่อสารและ
ศิลปะ (Ministry of Information, Communications and Arts: MICA) จะเป็นผู้นำ
และร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกลยุทธ์พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยขึ้นตรงกั
บคณะกรรมการเศรษฐกิจ (Economic Review Committee : ERC)ในแผนกลยุทธ์ในระยะแรก(Creative
Industry Development Strategies: CIDS 1.0) แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ส่วน คือ Renaissance City 2.0 ,
Design Singapore และ Media 21 เพื่อเป้าหมายที่จะสร้างให้ประเทศสิงคโปร์เป็นชุมชุนความคิดสร้างสรรค์
แผนดังกล่าวได้เริ่มใช้ในปี
2005
ที่ผ่านมา
โดยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน สำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในระยะต่อไป (CIDS2.0)
กระทรวงสารสนเทศ การสื่อสารและศิลปะ (MICA)จะเป็นผู้นำหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล
มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความแข็งแกร่งซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ของ31ประเทศ
โดยจะเป็นการพิจารณาช่องวางกลยุทธ์และบูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่างๆ
ในรัฐบาลให้ไปในทิศทางเดียวกัน (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ และศิริวัฒน์ แสนเสริม ,๒๕๕๒)
กลุ่ม สร้า งสรรค์เ ป ็น ส่ว น สำคัญ ใน เศรษ ฐกิจ สร้า งสรรค์แ ละสามารถกำห น ดได้ว ่า เป ็น
"อุตสาหกรรมที่มีต้นกำเนิดในความคิดสร้างสรรค์ทักษะและความสามารถเฉพาะบุคคลและมีศักยภาพในการส
ร ้า ง ค ว า ม ม ั่ง ค ั่ง แ ล ะ ก า ร ส ร ้า ง ง า น โ ด ย ก า ร ส ร ้า ง แ ล ะ ใ ช ้ท ร ัพ ย ์ส ิน ท า ง ป ัญ ญ า
ป ัจ จ ุบ ัน ม ูล ค ่า ข อ ง ก ล ุ่ม โฆ ษ ณ า ใน ส ิง ค โป ร ์ม ีม ูล ค ่า ป ร ะ ม า ณ ร ะ ห ว ่า ง 2 .8 % ถ ึง 3 .2 %
ของผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งต่ำกว่าสหรัฐ ฯ (7.8%), อังกฤษ (5%) และออสเตรเลีย
(3.3%) ในทุก ประเทศที่ท ำการสำรวจกลุ่ม โฆษณามีก ารเติบ โตในอัต ราที่ส ูง กว่า เศรษฐกิจ โดยรวม
ทั้ง นี้ไ ด้แ บ่ง กลุ่ม อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์อ อกเป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ ดัง นี้ (ERC Services Subcommittee
Workgroup on Creative Industries Singapore,2002)
๑) กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศิลปะการแสดง, ทัศนศิลป์, วรรณกรรม, การถ่ายภาพ,
ง า น ฝ ีม ือ , ห ้อ ง ส ม ุด ,พ ิพ ิธ ภ ัณ ฑ ์, แ ก ล เล อ ร ี่, ค ล ัง ข ้อ ม ูล , ก า ร ป ร ะ ม ูล , อ ุป ร า ก ร ,
สถานที่ทางประวัติศาสตร์,ศิลปะการแสดง,เทศกาลศิลปะ และผู้ให้การสนับสนุนองค์กรศิลปะ
๒) การออกแบบ ประกอบด้วย การโฆษณา,สถาปัตยกรรม,เว็บไซต์และซอฟต์แวร์กราฟิก,
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกแบบ,แฟชั่น,ออกแบบเรขศิลป์,ออกแบบตกแต่งภายในและ
งานออกแบบสำหรับสิ่งแวดล้อม
๓) สื่อ ประกอบด้วย – สื่อสารมวลชน(รวมทั้งวิทยุ,โทรทัศน์และเคเบิลทีวี), สื่อดิจิทัล (รวมถึง
ซอฟต์แวร์และบริการคอมพิวเตอร์), ภาพยนตร์และวิดีโอ,การบันทึกเสียง และสิ่งพิมพ์
ในอดีตนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ข้างต้น
ยังขาดการเชื่อมต่อกับหลายภาคเศรษฐกิจ
และขาดความต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการนับและนำไปสู่การวางนโยบายแผนกลยุทธ์และการลงทุนเพื่อก
ารพัฒนา
โดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกันในระดับชาติ
โดยนำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่มีส่วนได้เสีย
ทั้งในภาคเอกชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปปรับใช้
ให้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ได้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
การกำหนดกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สิงคโปร์มีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้
(๑) แผนงาน RENAISSANCE CITY 2.0
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความสามารถในการสร้างสรรค์

๑.๑ ฝังศิลปะการออกแบบและสื่อในทุกระดับการศึกษา
๑.๒ สร้างหลักสูตรศิลปะการออกแบบและสื่อมวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: กระตุ้นความต้องการที่พิถีพิถัน
๒.๑ จัดทำโครงการ "Percent-for-Arts" เพื่อส่งเสริมศิลปะสาธารณะ
๒.๒ พัฒนาพื้นที่ห้องสมุดที่มีความหลากหลายสำหรับประชาชน
๒.๓ ทำงานร่วมกับ CDC เพื่อพัฒนา "เมืองสร้างสรรค์"
๒.๔ พัฒนาเครือข่ายทรัพยากรวัฒนธรรมเสมือนจริง
๒.๕ เปลี่ยนโฉม Singapore Art Series สู่ Singapore Biennale เพื่อยกระดับสิงคโปร์
International Profile
๒.๖ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๓.๑ ส่งเสริมศิลปะและการเป็นผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
- หน่วยงาน MITA
ทำงานร่วมกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- สภาศิลปกรรมแห่งชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะและการออกแบบ
- คณะกรรมการมรดกแห่งชาติ (National Heritage Board)
เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรมรดกของสิงคโปร์ไปสู่การขายสินค้าและการให้คำปรึกษาศิลปะและมรดก
- คณะกรรมการหอสมุดแห่งชาติดำเนินกิจการบริการปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วโลก
ภาคบริการข้อมูลและให้บริการให้คำปรึกษาแก่ห้องสมุด
(๒) แผนงาน DESIGN SINGAPORE
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการการออกแบบในองค์กร
๑. ระบุและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของรูปและสัญลักษณ์ของสิงคโปร์
๒ ส่งเสริมการออกแบบในภาครัฐ
๓ ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ
๔ อำนวยความสะดวกในการใช้งานการออกแบบให้กับภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาชุมชนการออกแบบที่มีชีวิตชีวาและเป็นมืออาชีพ
๑ ให้มหาวิทยาลัยสร้างโครงการต้นแบบทางศิลปะด้านสื่อและการออกแบบ/จัดทำโครงการนำร่องจาก
มหาวิทยาลัย
๒ เสริมสร้างการศึกษาด้านการออกแบบในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนโพลีเทคนิคและศิลปศาสตร์
๓ สร้างแบบจำลองและแบบทดสอบทางการออกแบบ
๔ เพิ่มความยั่งยืนในระดับมืออาชีพของนักออกแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ตั้งสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับโลก
๑ จัดตั้งสภาการออกแบบแห่งชาติ(National Design Council of Singapore)
๒ สร้างพื้นที่ถาวรสำหรับบริษัทออกแบบและกิจกรรมนานาชาติในสิงคโปร์
๓ ยุทธศาสตร์การตลาดและการสร้างแบรนด์แห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมวัฒนธรรมการออกแบบและการให้ความรู้

๑
๒
๒

ฝังการออกแบบในทุกระดับของการศึกษา
นำเอาการออกแบบไปใช้ในทุกพื้นที่
สร้างการออกแบบสำหรับมวลชน

(๓) แผนงาน MEDIA 21
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสิงคโปร์เป็นเมืองสื่อ
๑.๑
การพัฒนาเมืองสื่อที่ทันสมัยที่สุดไว้ในพื้นที่ใดที่หนึ่งของสิงคโปร์
๑.๒
เพิ่มการวิจัยเชิงประยุกต์ในสื่อดิจิทัล
๑.๓
สร้างความเชี่ยวชาญด้าน Digital Post-Production
๑.๔
เร่งรัดการใช้บริการสื่อดิจิทัลในระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: วางตำแหน่งสิงคโปร์ในฐานะ Media Exchange
๒.๑ แนะนำมาตรการจูงใจด้านภาษี เพื่อดึงดูดการลงทุนทางด้านธุรกิจสื่อ
๒.๒ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมสำหรับสื่อที่มีลิขสิทธิ์
๒.๓ สร้างแรงจูงใจด้านการเงินและลงทุน
๒.๔ บริหารจัดการและให้ความคุ้มครองลิขสิทธ์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์สื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์
๓.๑ จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเนื้อหา
๓.๒ พัฒนาการจำแนกรูปแบบเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะทาง
๓.๓ เพิ่มข้อตกลงร่วมผลิตในระดับทวิภาคี
๓.๔ เพิ่มการส่งเสริมการส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4: เพิ่มความสามารถด้านสื่อ Talent Pool
๔.๑ เพิ่มทักษะเฉพาะด้าน
๔.๒ สร้างโอกาสในการเปิดรับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก
๔.๓ ปลูกฝังการฝึกอบรมด้านสื่อในหลักสูตรการเรียนการสอน
๔.๔ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและกฎข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการปกครอง
๕.๑ ตรวจสอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศ
๕.๒ มีการตรวจสอบกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน
๕.๓ อำนวยความสะดวกให้การผลิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๕.๔ ส่งเสริมการตอบสนองและความรับผิดชอบต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๕.๕ เพิ่มการศึกษาและการเสริมสร้างสมรรถนะสาธารณะ
๔.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีเพื่อสร้างความเป็น

น้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติและป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อวัฒนธรรมของต่างชาติ
โดยประกาศ
นโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนำพาวัฒนธรรมเกาหลีใต้สู่สายตาประชาคมโลกและในปัจจุบันกระแสนิยม
วัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ของกระแสวัฒนธรรมโลก โดยเฉพาะกระแสนิยม
วัฒนธรรมเกาหลีใต้ในประเทศไทยที่มาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะสื่อต่าง
ๆ
ได้ให้ความสำคัญ
ในวัฒนธรรมเกาหลีใต้ทุกประเภทอาทิ
ละคร
ภาพยนตร์
การแต่งกาย
อาหารการกินและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดารา นักร้องเกาหลีใต้ที่เรียกความนิยมชมชอบจากวัยรุ่นในประเทศต่าง ๆได้เป็นอย่างสูง
จนได้รับการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวติดอันดับที่ 31 ของโลกในปี 2552
และมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะคนไทย
ไปเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.4 ต่อปี
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พัฒนานโยบายด้านวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่น
ดิน ในด้านวัฒนธรรมได้ถูกปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2491 กระทรวงการตลาดเชิงวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านทางดนตรี
ภาพยนตร์และการท่องเที่ยวสารสนเทศรับผิดชอบงานด้านนี้ ต่อมาในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ทำหน้าที่ผลักดันนโยบายและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ในปัจจุบันได้จัดทำแผน 5 ปี เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรมโดยรัฐบาลเกาหลีใต้
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของภาคประชาชนอย่างเต็มที่
อาทิ
ผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
พัฒนาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาติที่จะไปสู่การรวมชาติและสร้างความแข็งแกร่งให้กับการทูตเชิงวัฒนธรรมความพยายาม
ของรัฐบาลเกาหลีใต้ทำให้วัฒนธรรมหลายประเภท
อาทิ
ภาพยนตร์
วัฒนธรรมการแต่งกาย
และอาหารการกิน
ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ
เป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภควัฒนธรรมภายนอกผ่านกลยุทธ์การสื่อสาร
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรมข้ามชาติของเกาหลีใต้ เป็นความตั้งใจในการกำหนด
นโยบาย
และการพัฒนากลไกของรัฐบาลในการส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และได้รับการฟื้นฟู
จนสามารถเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ำ ดึงดูดการท่องเที่ยวและการส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศ
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาวัฒนธรรมเกาหลีใต้ให้เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ใ
ห้กับประเทศ
จึงจัดตั้งองค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้
เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระความเป็นเกาหลีใต้
แนวคิดในการจัดตั้งองค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 หลังยุคฟองสบู่แตกในเอเชีย เห็นความสำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
ประเพณีของเกาหลีใต้ให้เผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ มากขึ้น โดยนำจุดแข็งของวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ (ภาณี

ชนาธิปกรณ์,๒๕๕๓)
แผนภาพแสดงข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในเกาหลีใต้
แสดงตัวเลขรายอุตสาหกรรมในช่วงระหว่างปีค.ศ.๒๐๐๗-๒๐๐๙

ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ในปีพ.ศ.2553 และพ.ศ. 2554
แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้เปรียบเสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งการส่งออกทางวัฒนธรรมในเอเชีย
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในหมวดการเล่นเกมได้เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้ในมา
กที่สุดในปีค.ศ.๒๐๐๙
โดยมีส่วนแบ่ง50.89%
ทำให้มีกำไรมากที่สุด
หลังจากนั้นก็คือ
กลุ่มสิ่งพิมพ์,กลุ่มสื่อสารข้อมูล และกลุ่มภาพเคลื่อนไหว ตามด้วยกลุ่มภาพยนตร์ และตามด้วยกลุ่มโฆษณา
การจัดอันดับมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอิทธิพลของ K-Pop
ถึงแม้ว่าเกมจะมีบทบาทมากขึ้น นอกจากนี้ความสำคัญของกลุ่มข้อมูลความรู้,กลุ่มสิ่งพิมพ์และกลุ่มการเคลื่อน
ไหวซึ่งรวมถึง
e-books
ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ตและอุตสาหกรรมดิจิตอล
นับจากนี้เป็นต้นไป
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
๑. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ และศิริวัฒน์ แสนเสริม (๒๕๕๒) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
ดัช นีม ูล ค่า ของอุต สาหกรรมที่ม ีค วามคิด สร้า งสรรค์ท างศิล ปะในประเทศไทย ผลการวิจ ัย พบว่า
ดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย จำแนกตามหมวดได้ดังนี้
(๑)
การวัดผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์
สามารถวัดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรม
โดยดัชนีที่ใช้ในการวัด คือ มูลค่าสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ และสัดส่วนของมูลค่าของการส่งออกของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อยอดการ
ส่งออกรวม นอกจากนี้ ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์สามารถวัดในรูปของจำนวนชิ้นงานหรือการจ้างงาน

ที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อการจ้างงานทั้งหมด
จำนวนการขอจด
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนประชากร
๑
ล้านคน
และจำนวนการขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผู้ประกอบการไทยต่อจำนวนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในประเทศไทย
(๒) การวัดทุนวัฒนธรรม เป็นการวัดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าและคุณค่าทางศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยดัชนีที่ใช้ในการวัดทุนวัฒนธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อรายจ่ายสาธารณะทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวัฒนธรรมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของครัวเรือน
ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
และทัศนคติของ
ผู้นำชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน เป็นต้น
(๓) การวัดทุนมนุษย์ เป็นการวัดถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะความชำนาญ
และประสบการณ์ของแต่ละคนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สามารถพิจารณาจากดัชนีวัดทุนมนุษย์
เช่น
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อจำนวนคนวัย
ทำงานทั้งหมด จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในระดับ
อุดมศึกษาต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
(๔) การวัด ทุน สัง คม เป็น การวัด ถึง ความไว้ว างใจและเปิด รับ ในสิ่ง ใหม่เ พื่อ ส่ง เสริม
เกื้อ หนุน และร่วมมือ ในการดำเนิน งาน ซึ่งทำให้ส ังคม องค์ก รและตนเองบรรลุเป้าหมายที่ก ำหนดร่วมกัน
โดยดัช นีท ี่ใ ช้ใ นการวัด ทุน สัง คม เช่น ทัศ นคติแ ละการยอมรับ ต่อ ความหลากหลายของวัฒ นธรรม
ก า ร ม ีป ฏ ิส ัม พ ัน ธ ์ก ับ ส ม า ช ิก ใ น ช ุม ช น ก า ร ม ีป ฏ ิส ัม พ ัน ธ ์ก ับ ส ม า ช ิก อ ื่น น อ ก ช ุม ช น
และจำนวนครั้งที่เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมต่อปี เป็นต้น
(๕) การวัดทุนโครงสร้าง เป็นการวัดถึงการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก หรือโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ
ที่สนับสนุนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
สามารถพิจารณาจาก
ดัชนีวัดทุนโครงสร้าง
เช่น
ร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวนของแหล่งเรียนรู้นอกระบบ
จำนวนของหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
ในชุมชนที่ให้การสนับสนุนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ต่อจำนวนประชากร ๑ ล้านคน เป็นต้น
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมด้านศิลปะเพื่อให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ค ว รม ีก ารผ ล ัก ด ัน ใน ระ ด ับ น โย บ าย จ าก ภ าค รัฐ แ ล ะ ป ระ ส าน ค ว าม ร่ว ม ม ือ ก ับ ภ าค เอ ก ช น
ส ำ ห ร ับ แ น ว ท า ง ก า ร ส ่ง เส ร ิม ผ ล ง า น ท า ง ว ัฒ น ธ ร ร ม ใน เช ิง พ า ณ ิช ย ์ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย
ภาครัฐ ควรมีม าตรการส่ง เสริม อย่า งต่อ เนื่อ ง และจัด ตั้ง ตัว กลางในการซื้อ ขายผลงานของศิล ปิน
ใน ขณ ะท ี่แ น วท างก ารพ ัฒ น าด ้า น อ ุต สาห ก รรม และบ ริก ารด ้า น วัฒ น ธรรม ขอ งป ระเท ศ ไท ย
ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณที่จัดสรรเฉพาะเจาะจงไปในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผ่านทางกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. สุชาติ จรประดิษฐ์และคณะ (๒๕๕๗) ได้ทำการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ที่มีต่อความสำเร็จทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ ๕ ดาว ในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อจำแนกกลุ่มสินค้าทั้งประเภทอุปโภคและบริโภคของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบมีผลทางตรงต่อความสำเร็จทางการตลาด
ส่วนความมีเอกลักษณ์
ของสินค้า และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นมีผลทางอ้อมต่อความสำเร็จทางการตลาด

นอกจากนี้ ยังพบว่าสำหรับสินค้าอุปโภคนั้น ด้านการขายได้ราคายังมีผลทางตรงต่อความสำเร็จทาง
การตลาดอีกด้วย
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ปัจจัยของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุกข้อ
มีผลต่อความสำเร็จทางการตลาด ส่วนการศึกษาเรื่องปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มสินค้า
บริโภค และอุปโภค พบว่าปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จทางการตลาดคือ ปัจจัยด้านความต้องการสินค้า
นอกจากนี้ ยังพบว่าสำหรับสินค้าอุปโภคนั้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยียังมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จ
ทางการตลาดอีกด้วยแต่กลับมีผลทางอ้อมสำหรับสินค้าบริโภคส่วนปัจจัยที่มีผลทางอ้อมได้แก่ด้านการท่องเที่ยว
ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภคหากพิจารณาโดยภาพรวมทุกด้าน
พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีผลต่อความสำเร็จทางการตลาด
สำหรับการศึกษาปัจจัยของคุณลักษณะผู้ประกอบการพบว่า
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ งานของผู้ประกอบการ มีผลต่อความสำเร็จทางการตลาดในทิศทาง
เดียวกัน
๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (๒๕๕๒) ได้ทำการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผลการศึกษาการทบทวนกรอบแนวคิด
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและการศึกษากรณีศึกษาของต่างประเทศของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพและโอกาสของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งที่มาใหม่ของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยภายใต้รัฐบาล
ชุดปัจจุบันได้รับความสำคัญและมีความชัดเจนมากขึ้น
รวมทั้งได้มีการเริ่มขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยบรรจุเป็นแผนงานหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕
(แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒; Stimulus Package: SP2) อย่างไรก็ดี เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
เป็นไปอย่างมีบูรณาการและบังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การดำเนินการในระยะต่อไป
จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
(๑) การสร้างความตระหนักและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่นและสามารถ
ต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และก้าวทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยต้องมีศักยภาพและความสามารถเพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาสใหม่โดยการสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไ
ทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื่อให้เอื้อประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและคมนาคม
การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา
การตลาดสมัยใหม่ และการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้
ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาและทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่มีที่มาจากกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
(๓) การบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีกรอบการดำเนินงานที่ค่อนข้างกว้างและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก การดำเนิน
งานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและมีกรอบนโยบายและกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ดังนั้น ควรมีแนวทางการดำเนินงานโดยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนา (Roadmap) สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการในระยะต่อไป
(๔)การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม
โดยทำการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง ๕ สาขา ได้แก่ (๑)
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (๓)
งานช่างฝีมือและหัตถกรรม (๔) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (๕) การออกแบบและพัฒนาสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และนำผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัยในเชิงลึกนี้ จำเป็นต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลและมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดมาตรฐานขอบเขตของอุตสาหกรรมและบริการเชิง
สร้างสรรค์ให้ชัดเจน และวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมิน ติดตามผล และกำหนดนโยบายการพัฒนาต่อไปด้วย
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
๑. The Economist Intelligence Unit for the Asian Development Bank(2014)
ได้ทำการศึกษาเรื่อง Creative Productivity Index Analysing creativity and innovation in Asia
เป็นการศึกษาถึงดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ๒๒ ประเทศและนับรวมฟินแลนด์
และสหรัฐอเมริกาเพื่อการเปรียบเทียบอีก ๒ ประเทศ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ปัจจัยการผลิต กำลังการผลิตสร้างสรรค์ และผลผลิตสร้างสรรค์และงานนวัตกรรม มีการจัดอันดับของประเทศ
ต่างๆ จำนวนทั้งหมด ๒๔ ประเทศ ที่นำไปสู่แนวทางการดำเนินนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า
(๑) ญี่ปุ่น ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๑ ของภาพรวมทั้งหมด ตามด้วยฟินแลนด์และ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ชี้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยน/หรือนำเอาปัจจัยการผลิตให้เข้าไปสู่การเป็นผลผลิตสร้าง
สรรค์ได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ฟินแลนด์
ได้รีบการจัดเป็นอันดับที่ ๒ เป็นประเทศที่มีองค์ประกอบด้านปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การแข่งขันของสถาบันการเงิน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ส่งผลให้เกิดผลผลิตสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก
และสาธารณรัฐเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่๓ของผลรวมทั้งหมด
เป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศเอเชีย (แสดงผลในตารางที่ ๑)
(๒)กัมพูชาและปากีสถาน ได้อันดับต่ำที่สุดในดัชนีดังกล่าวนี้ และยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีก
เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะมีข้อดีในเรื่องตลาดแรงงานที่มีจำนวนมาก และมีการยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูง
แต่ต้องปรับปรุงในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคเป็นอย่างมาก รวมทั้งการกำกับดูแลที่ยังมี
ความไม่เรียบร้อยอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง
ปากีสถานมีอันดับที่
๒๓
เนื่องจากยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันขาดการจูงใจ
ในการส่งเสริมการทำธุรกิจใหม่ๆ
นอกจากนี้
ยังมีทั้งพม่า
ฟิจิ
บังคลาเทศ
และศรีลังกาอยู่ในอันดับต่ำเช่นเดียวกัน
(๓)สิงคโปร์ได้อันดับที่สูงและเป็นผู้นำในด้านปัจจัยการผลิตนวัตกรรมผลการศึกษากล่าวได้ว่า
สิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีในการเปลี่ยนปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม

ในระดับที่สูง ผลลัพธ์ดังกล่าวนี้เนื่องมาจากมีความมั่นคงทางการเมือง มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
คุ้มครองการลงทุน
และมีการทำสัญญาบังคับใช้อย่างได้ผล
มีการปราบปรามทุจริตที่ได้ผล
และมีตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูงด้วยเช่นกัน
(๔)
ฟินแลนด์และฮ่องกง
เป็นสองประเทศมีอันดับดีที่สุดในด้านผลผลิตนวัตกรรม
หรือผลผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ผลจากรายงานการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ การวัดระดับ
ความซับซ้อนในการผลิตและการส่งออกผลผลิตการเกษตร และภาพยนตร์ที่ผลิตได้ต่อหัว
(๕)ประเทศที่อยู่ในอันดับต่ำและระดับเศรษฐกิจที่มีรายได้ปานกลางจะได้รับประโยชน์มากที่สุด
จากนโยบายที่จะเพิ่มปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผลดัชนีดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นทั้งสองกลุ่ม
ที่มีเศรษฐกิจแตกต่างกัน : กลุ่มที่ได้อันดับ ๑๙ เศรษฐกิจส่วนใหญ่มีรายได้ที่สูงขึ้นมีทั้งปัจจัยการผลิต
นวัตกรรมสูงและผลผลิตที่ดี
กลุ่มที่สองได้อันดับที่
๑๕
เศรษฐกิจต่ำกว่ารายได้
ส่วนใหญ่มีทั้งปัจจัยการผลิตนวัตกรรมและผลผลิตสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ำ
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์เชิงลึก
แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มที่สองขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐในการปรับปรุงปัจจัยการ
ผลิต ให้มีสภาพที่เหมาะสมด้านการลงทุนในประเทศ สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงขึ้น
(๖)รายงานฉบับนี้ได้ฉายภาพของความคิดสร้างสรรค์ในมิติที่มีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งผู้กำหนด
นโยบายควรใช้เพื่อให้เข้าใจวิธีการเพิ่มปัจจัยการผลิตบางอย่างสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและวิธีกา
รสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้สำหรับการถ่ายโอนที่มีประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้า
ไปสู่ผลผลิตสร้างสรรค์ได้
รายงานนี้จะมุ่งเน้นไปที่สามการมีส่วนร่วม
ประการแรกเป็น
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
โดยมีหลักฐานของข้อมูลปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลผลิต
ประการที่สอง มุ่งเน้นแนวคิดความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ
ทำให้นำเอาปัจจัยการผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้ผลมากยิ่งขึ้น
แสดงให้เห็นว่ามีบางประเทศที่มีความเหมาะสมด้านการลงทุนจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับปัจจัย
การผลิตและผลผลิตที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. David Throsby and Virginia Hollister (2003) ได้ทำการศึกษาเรื่อง An Economic
Study of Professional Artists in Australia. ผลการสำรวจพบว่า ผู้ทำงานศิลปะในออสเตรเลีย
จำนวนหนึ่งในสามยังประสบกับการว่างงาน มีปัญหากับค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงาน เกือบสองในสาม
ของศิลปินอาชีพที่ออสเตรเลียมีจำนวนงานมากกว่าหนึ่งงาน
ทั้งนี้เนื่องจากงานศิลปะไม่ได้เป็นแหล่ง
รายได้เดียวที่เพียงพอ
ผลการสำรวจบ่งชี้ว่าศิลปินยังขาดการออมสำหรับอนาคต
รวมทั้งการลงทุนด้านการเงิน
ในรูปแบบอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ ศิลปินยังขาดโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาอาชีพเพิ่มเติมอีกด้วย
โดยเฉลี่ยแล้วศิลปินจะใช้เวลาทั้งหมดครึ่งหนึ่งในการทำงานสร้างสรรค์
มีเพียง๑๕เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นที่ใช้เวลาทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ให้กับการทำงานศิลปะสร้างสรรค์ ดังนั้น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
จึงมีผลต่อการให้เวลาในการทำงานสร้างสรรค์ศิลปะ
ผลผลิตสร้างสรรค์มีจำนวนที่ลดลง
ดังนั้น
การปรับปรุงให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของศิลปินอาชีพให้ดีขึ้นควรเป็นการช่วยเหลือผ่านนโยบายทาง
วัฒนธรรมของรัฐบาลกลางลงมาสู่รัฐและท้องถิ่นตามลำดับ โดยมีขอบเขตการสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
หรือวิธีการใหม่ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางการคลังและการกำกับดูแลส่งเสริมการทำงานของ
พวกเขา ส่งเสริมให้ศิลปินเองมีแนวทางในการช่วยเหลือตัวเองด้วยการปรับปรุงพัฒนาทักษะในวิชาชีพเพิ่มเติม
มีการดำเนินการร่วมกันทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสิทธิและสถานะของศิลปินอาชีพ
มีองค์กรโครงสร้างพื้นฐานศิลปะ สหภาพแรงงานสมาคมวิชาชีพและองค์กรที่ให้บริการทางด้านนี้โดยเฉพาะ

๓. Department for Culture Media &Sport : DCMS.(2016) ทำการศึกษาในหัวข้อ
Creative Industries Economic Estimates
รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในส่วนที่มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจการเติบโตที่ทำให้เศรษฐกิจของสหราชอา
ณาจักรในภาพรวมระหว่างปี ๒๐๑๓ และปี ๒๐๑๔ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยมีตัวเลขในปี ๒๐๑๔ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์คิดเป็น ๕.๒ เปอร์เซ็นต์ของสหราชอาณาจักร GVA
และสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจคิดเป็น
๘.๒
เปอร์เซ็นต์ของสหราชอาณาจักร
GVA
ต่อ
ในทั้งสองกรณีนี้เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในข้อมูลที่บันทึกไว้
DCMSได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในการสำรวจและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประมาณกา
รเศรษฐกิจสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในหลายพื้นที่รายละเอียดของการพัฒนาที่นำเสนอและประเด็นที่เกี่
ยวข้องในหัวข้อต่างๆดังนี้
๑. ประมาณการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒. การสำรวจธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประจำปี
๓. ผลผลิตความคิดสร้างสรรค์ในรายอุตสาหกรรม คิดเป็นจำนวน ต่อหัวและต่อชั่วโมงทำงาน
๔. การส่งออกสินค้า ในขอบเขตประมาณการปัจจุบันเท่านั้น
๕. ทบทวนความเข้มข้นและค่าน้ำหนักของอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์

บทที่ ๓
วิธีดำเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่องการจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรม (The information value of the creative industries in connection with
the Ministry of Culture) เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ในเชิงเอกสาร (Documentary Research
และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์, การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ
และอธิบายเชิงพรรณนา(descriptive research) โดยมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินวิจัย ดังนี้
๑. ประเภทของข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดประเภทของข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ
๑.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นข้อมูลส่วนนี้จากเอกสารวิชาการที่เป็น
บทความวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์จากวารสารทางวิชาการ รายงานวิจัยและฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ในประเด็นต่างๆดังนี้
๑) ข้อมูลนิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๒) ข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๓) ข้อมูลแนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
๔) ข้อมูลแนวคิดตัวแบบ ๕ Cs กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๕) ข้อมูลการศึกษาดัชนีผลผลิตสร้างสรรค์
๖) ข้อมูลดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย
๗) ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
๘) ข้อมูลของพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) วิจัยนี้ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ๓ รูปแบบดังนี้
(๑)เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มทัศนศิลป์,
ออกแบบเรขศิลป์
และออกแบบเครื่องแต่งกาย
ในเรื่องของสถานะภาพส่วนบุคคล,
สถานะภาพ
การทำงานสร้างสรรค์ ตลอดจนสถานะภาพทางเศรษฐกิจและที่เกี่ยวข้อง
(๒) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย
(๓) จัดอภิปรายกลุ่มย่อย สำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๓กลุ่ม ในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย
๒. ขอบเขตของพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
๒.๑ ขอบเขตการศึกษาของต่างประเทศ
(๑) สิงคโปร์
(๒) สาธารณรัฐเกาหลีใต้

๒.๒ ขอบเขตการศึกษาของประเทศไทย
(๑) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) พื้นที่จังหวัดราชบุรี
(๔) พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(๕) พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๓. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ หน่วยงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงวัฒนธรรม
ในกลุ่มทัศนศิลป์
กลุ่มเรขศิลป์
และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มทัศนศิลป์
กลุ่มเรขศิลป์
และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย
กลุ่มตัวอย่าง
(๑) ผู้บริหารหน่วยงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงวัฒนธรรมในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวนประมาณการ
๕๐หน่วยงาน
(๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์
และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑,๕๐๐ คน
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ได้แก่
(๑) แบบสำรวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ทั้งในประเทศไทย จำนวน ๕ พื้นที่ (หน่วย: จังหวัด)
และในต่างประเทศ จำนวน ๒ พื้นที่ (หน่วย: ประเทศ)
(๒) แบบสอบถามบุค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งกับ อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ข องประเทศไทย
ในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑,๕๐๐ คน
(๓) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของประเทศไทย ในกลุ่มทัศนศิลป์ กลุ่มเรขศิลป์ และกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๕๐ คน
(๔) แบบบันทึกข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย จำนวน ๓ กลุ่ม (กลุ่มละ ๘ คน)
๕. การสร้างและวิธีการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
๑. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุมความมุ่งหมาย
ของการวิจัย
๒ . ข้อ มูล ป ฐมภ ูม ิ (Primary Data) ศึก ษ าวิธ ีก ารสร้า งแบ บ สอบ ถามจากเอกสาร
เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
๓. นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
๔. ส่งข้อมูลเครื่องมือวิจัยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ที่ปรึกษาการวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำไปใช้จริง
๖. สถานที่เก็บข้อมูล

(๑) พื้นที่ประเทศสิงคโปร์, สถานที่ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(๒) พื้นที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้, สถานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(๓) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๔) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๕) พื้นที่จังหวัดราชบุรี
(๖) พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(๗) พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๗. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
(๑) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
(๒) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย
๘. ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพดำเนินการ ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) จากเครื่องมือแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลจากการจดบันทึก และข้อมูลจากเทปบันทึกเสียงที่ถอดเป็นบทสนทนา
มาวิเคราะห์เนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนด แล้วนำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง
๙. สรุปผลการวิจัยและนำเสนอ
สรุปผลการวิจัยในรูปแบบเอกสารและจัดประชุมนำเสนอผลวิจัย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจข้อมูล
จากแบบสอบถาม และการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยในบทนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆดังนี้
๑) สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
๒) ข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
๓) แนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศ การกำหนดทิศทางความเป็นไปได้ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
๑. สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ขยายตัว จากปีท่ีผ่านมา(2557)ร้อยละ 2.8
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จากการใช้จ่ายของภาครัฐในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล
และจากการบริโภคภาคเอกชน ส่วนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวร้อยละ 0.9 ซึ่งขยายตัว
น้อยมาก เน่ืองจากการส่งออกที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง จากราคาน้ํามันท่ีปรับลดลงในตลาดโลกทําให้ราคา
สินค้าต่อหน่วยท่ีส่งออกปรับราคาลดลงตาม ในขณะเดียวกันกับที่ปริมาณการส่งออกที่ลดลง เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและอาเซียนทําให้ผลผลิตโดยรวมของภาค
อุตสาหกรรม เจริญเติบโตในระดับต่ํา แม้ว่าในบางอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัว ในขณะท่ีบางอุตสาหกรรม
ต้องมีการปรับตัวอย่างมากในการอยู่รอด เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
แปลงไป
ในขณะท่ีบางอุตสาหกรรมเกิดปัญหาในเร่ืองของ
วัตถุดิบทําให้เกิดปัญหาการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมใน อัตราที่ต่ํา
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ.ศ.2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ
3.3 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี2558 จากค่าร้อยละ3.0 ปัจจัยสำคัญมาจากการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคของ
ภาคเอกชน
สินค้าส่งออก
และการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า14,533,465ล้านบาท เมื่อหักผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสุทธิไปต่างประเทศ
682,354ล้านบาท เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(GNP: Gross National Product)
มีมูลค่า13,851,111ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ6.2 และเมื่อหักด้วยภาษีทางอ้อมสุทธิและค่าเสื่อมราคาแล้ว
รายได้ประชาชาติ(National Income:NI)ในปี2559 มีมูลค่า9,921,830ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติต่อหัว(per capita GNP) เท่ากับ 205,339ล้านบาท และรายได้ประชาชาติต่อหัว(per capita NI)
เท่ากับ 147,088ล้านบาท สูงกว่าปี2558 เป็นจำนวน138,179ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 (ตารางที่9)
ตารางที่9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ประชาชาติ
หน่วย: ล้านบาท
รายการ

ปีพ.ศ.2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ปีพ.ศ.2559

13,746,997

14,533,465

-708,973

-682,355

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(GNP)1/

13,038,024

13,851,111

หักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร

2,342,578

2,480,248

ภาษีผลิตภัณฑ์หักเงินอุดหนุน

14,04824

1,449,033

รายได้ประชาชาติ(NI)2/

9,290,622

9,921,829

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว(บาท)

204,459

215,454

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน(บาท)

193,914

205,339

รายได้ประชาชาติ ต่อหัว(บาท)

138,179

147,088

67,236

67,455

บวก:ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต สุทธิจากต่างประเทศ

ประชากร(1,000คน)
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2559)

ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปี2559
การผลิตในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากปี2558
โดยภาคตะวันออกขยายตัวสูงที่สุดร้อยละ
6.2
รองลงมาได้แก่ภาคใต้(ร้อยละ3.7)
เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล(ร้อยละ3.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ร้อยละ2.3) ภาคเหนือ(ร้อยละ1.8) และภาค
ตะวันตก(ร้อยละ0.7) ตามลำดับ ส่วนภาคกลางปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 (ตารางที่10)
ตารางที่10 อัตราการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปี2559
ภาค

อัตราการขยายตัวที่แท้จริง
2558

2559

ตะวันออกเฉียงเหนือ

3.0

2.3

เหนือ

-0.9

1.8

ใต้

4.0

3.7

ตะวันออก

1.6

6.2

ตะวันตก

1.9

0.7

กลาง

5.0

-0.3

กทม.และปริมณฑล

4.0

3.2

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

3.0

3.3

ในส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดในพื้นที่กรณีศึกษาได้แก่ กรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,เชียงใหม่,
ภูเก็ต และราชบุรี ในปี2559 มูลค่าสูงสุด10อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ภาคกลาง ยกเว้นภูเก็ต ซึ่งอยู่ภาคใต้ อยู่ในอันดับที่8 มีผลิตภัณฑ์ต่อหัวที่ 357,498บาท/ปี
จังหวัดราชบุรีอยู่ในอันดับที่15 มีผลิตภัณฑ์ต่อหัวที่ 216,064บาท/ปี จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในอันดับที่26
มีผลิตภัณฑ์ต่อหัวที่ 130,034/ปี
และจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในอันดับที่35 มีผลิตภัณฑ์ต่อหัวที่
105,618บาท/ปี (ตารางที่11)
ตารางที่11 อันดับของจังหวัดในพื้นที่กรณีศึกษาเรียงตามมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (GPP
: Gross Provincial Product at Current Market)
หมายเหตุ: หน่วยที่แสดงคือ “ล้านบาท”
อันดับ
จังหวัด
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัด พ.ศ.2558
จังหวัด พ.ศ.2559
กรุงเทพ
4,450,920
4,730,212
10
นครราชสีมา
252,099
263,578
14
เชียงใหม่
206,983
222,434
17
ภูเก็ต
167,936
191,695
18
ราชบุรี
162,598
173,567
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559.
บทบาทของเทคโนโลยี เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สร้างความเชื่อมต่อ ระหว่างทุนมนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีทุนสร้างสรรค์ (Creative Capital theory) โดยRichard Florida(2002)ได้ระบุว่า
องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบ3
ด้าน
ได้แก่
เทคโนโลยี(Technology),
บุคคลที่มีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์(Talents) และความอดทน(Tolerance)
กล่าวคือการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เป็นผลมาจากกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในสถานที่
ที่มีความหลากหลาย และมีการเปิดกว้างยอมรับในความคิดใหม่ๆ สถานที่ดังกล่าวจะดึงดูดให้คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในสาขาต่างๆมารวมกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่และถ่ายทอดความรู้ไปยังส่วนอื่นๆ

ต่อไป
ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในลำดับแรกจึงเป็นส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสร้างผลผลิต
สร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นโดยวัดได้จาก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
หรือการจดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้จากองค์ประกอบดังกล่าว ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) ของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 62 ของโลก ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ประเทศสิงค์โปร์ ดังตารางที่12
ซึ่งถ้าเปรียบความพร้อมทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกลุ่มอาเซียน นั้นประเทศไทยมีความพร้อม
เป็นอันดับที่ 3 รองจาก ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย ดังตารางที่13
ตารางที่12 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอันดับดัชนีชี้วัดความพร้อมทางด้าน ICT 10 อันดับสำคัญของโลก
ในระหว่างปีพ.ศ. 2557-พ.ศ.2559 (2014-2016)
2016
Country/
2015
2014
2016
2016
2016
Rank
Economy
Rank
Rank
Value Income* Level Group*
1
Singapore
1
2
6.0
HI
ADV
2
Finland
2
1
6.0
HI-OECD
ADV
3
Sweden
3
3
5.8
HI-OECD
ADV
4
Norway
5
5
5.8
HI-OECD
ADV
5
United States
7
7
5.8
HI-OECD
ADV
6
Netherlands
4
4
5.8
HI-OECD
ADV
7
Switzerland
6
6
5.8
HI-OECD
8
United Kingdom
8
9
5.7
HI-OECD
9
Luxembourg
9
11
5.7
HI-OECD
10
Japan
10
16
5.6
HI-OECD
62
Thailand
67
67
4.2
UM
ที่มา: World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2015,2016

ADV
ADV
ADV
ADV
EDA

*HI (High Income Economy): ประเทศที่มีรายได้สูง, HI-OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) หมายถึงองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนามีจำนวน
สมาชิกทั้งหมด
34ประเทศ,
UM
(Upper-Middle-Income
Economies)
:
ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง,
ADV(Advanced Economies): ประเทศที่พัฒนาแล้ว, EDA(Emerging and Developing asia):
ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย
ตารางที่13
อันดับดัชนีชี้วัดความพร้อมทางด้าน ICT ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2557 ,ปี2558
และปี2559
2016
Country/
2015
2014
2016
2016
2016
Rank
Economy Rank
Rank
Value Income* Level Group*
1
Singapore
1
2
6.0
HI
ADV
31
Malaysia
32
30
4.9
UM
EDA
62
Thailand
67
67
4.2
UM
EDA
73
Indonesia
79
64
4.0
LM
EDA

77
79
104
109
133

Philippines
Vietnam
Lao PDR.
Cambodia
Myanmar

76
85
97
110
139

78
84
109
108
6

4.0
3.9
3.4
3.4
2.7

LM
LM
LM
LI
LM

EDA
EDA
EDA
EDA
EDA

ที่มา: World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2015,2016
*HI (High Income Economy): ประเทศที่มีรายได้สูง, UM (Upper-Middle-Income Economies) :
ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง,LM(Lower-Middle-Income) : รายได้ปานกลางขั้นต่ำ, LI(Low Income
Economies) ประเทศรายได้ต่ำADV(Advanced Economies): ประเทศที่พัฒนาแล้ว, EDA(Emerging and
Developing asia): ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย

การใช้จ่ายด้าน ICT ของไทย คิดเป็นมูลค่า 21,579 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2558 และคาดว่า
ในปี 2559 ไทยจะมีค่าใช้จ่ายด้าน ICT เพิ่มขึ้นเป็น 22,487 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปีพ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่าย
สูงสุด ด้านการใช้บริการโทรศัพท์ (Telecom Services) สูงถึง 10,693 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็น
ทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) มูลค่า 8,304 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายด้าน ICT มีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่14
ตารางที่14

การใช้จ่ายด้าน ICT ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2558 และประมาณการปี 2559
หน่วย:(ล้านเหรียญสหรัฐ)
country Indonesia
Malaysia Philippines Singapore
Thailand
Vietnam
Year 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559

Hardware

12,387 13.521 7,552

7,804

4,752

4,993

6,678

6,637

8,284

8,304

4,803

5,165

Packaged
Software
IT
Services
Telecom
Services

652

716

1,305

1,410

471

510

1,915

2,068

937

1,020

262

290

1,135

1,386

2,632

2,816

1,316

1,531

4,292

4,448

2,227

2,471

359

414

14,222 14,802 11,163 11,459 5,423

5,543

5,978

6,014

10,132 10,693 8,837

9,127

Total ICT

28,396

12,578

18,863

19,168

21,579

14,995

30,424

22,652

23,489

11,962

22,487

14,262

ที่มา: Asia Pacific IT Spending Outlook, IDC 2015
หมายเหตุ: ปี 2559 ตัวเลขประมาณการ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของมูลค่าตลาดสื่อสาร (โทรคมนาคม)ของไทย
ปีพ.ศ.
2558
มูลค่าตลาดสื่อสารรวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 535,989 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2557 มีการเติบโตที่ลดลง
ร้อยละ 7.3 และคาดว่าในปีพ.ศ. 2559 มูลค่าตลาดจะเติบโตถึงร้อยละ 11.5 หรือมีมูลค่า 597,584 ล้านบาท
(ดังตารางที่ 15)

ตารางที่ 15

มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2558 และประมาณการปี 2559

ปี พ.ศ
มูลค่า(ล้านบาท)
อัตราการเติบโต(ร้อยละ)
2559
597,584
11.5
2558
535,989
7.3
2557
499,741
12.6
2556
443,942
4.2
2555
425,952
8.4
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย
จะเป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี
ดังจะเห็นได้ดังข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากรายงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนาประจำปีค.ศ.2015 (UNCTAD Creative economy Outlook and country profile)
ได้รายงานการจัดอันดับมูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของไทยซึ่งส่งออกสินค้าสร้างสรรค์เป็นอันดั
บที่ 15 ของโลก ในปีพ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ) (world market share=1.36%) โดยยังคงอยู่ในกลุ่ม1
ใน20ประเทศแรก (ปีพ.ศ.2546: ค.ศ.2003 อยู่ในอันดับที่อันดับที่15) (world market share=1.30%)
มูลค่าการส่งออก 6,460ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการขยายตัวเฉลี่ย10%ต่อปี(พ.ศ.2546-2555/ค.ศ.20032012) ดังตารางที่16
ตารางที่ 16 ข้อมูลการจัดอันดับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของUNCTAD
Table : Creative goods: Top20Exporters worldwide,2003 and 2012
Value (in millions of $)

Ranking
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Exporters
China
United States
Hong Kong,China
Germany
India
United Kingdom
France
Switzerland
Singapore
Netherlands
Taiwan,Chaina
Japan
Belgium
Turkey

2012
152’182
37’844
34’197
28’719
25’846
23’083
19’774
13’073
11’344
9’395
9’380
7’721
7’611
7’361

2003
38’180
17’887
23’637
16’519
4’349
14’520
10’137
5’135
1’866
4’750
na
3’823
6’469
2’303

Rank

2003
1
3
2
4
12
5
6
9
18
10
na
14
8
16

Market share

Growth Rate

(%)

2003-2012

2012
31.91
7.99
7.22
6.06
5.46
4.87
4.17
2.76
2.39
1.98
1.98
1.63
1.61
1.55

15
8
4
7
20
4
7
11
26
9
18
10
2
12

15
Thailand
6’460
2’928
15
1.36
16
Canada
6’254
9’515
7
1.32
17
Spain
5’922
4’616
11
1.25
18
Malaysia
5’810
1’951
17
1.23
19
Korea,Repuclic of
5’763
3’967
13
1.22
20
Czech Republic
5’614
1’793
19
1.18
ที่มา : CREATIVE ECONOMY UNCTAD OUTLOOK AND COUNTRY PROFILE,2015.
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-6
2
14
6
15

แสดงถึงภาวะการณ์เติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโต และเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น UNCTAD ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค ควรเพิ่มมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับประเทศในอาเซียนทั้งหมด
ประเทศไทยควรส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครบวงจร
ซึ่งเป็นข้อเสนอของอาเซียนเป็นศูนย์กลางสำหรับเขตการค้าเสรีในภูมิภาค
ปรับปรุงและส่งเสริมระบบการ
ศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพให้มากขึ้น ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาแรงงาน
การแข่งขันจะส่งเสริมและเพิ่มมาตรฐานแรงงานไทย สำหรับฐานตลาดเดี่ยวและฐานการผลิต การส่งเสริมการ
ลงทุนมีความสำคัญ
ภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยคือการส่งเสริมการไหลเข้าและ
การไหลออก ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้วยระบบศุลกากรแบบครบวงจร และกำหนดมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
ลดมาตรการด้านภาษีนอกเขตอาเซียน มีการลงทุนในระดับใหญ่เป็นต้น
ในปีพ.ศ.2558 รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ20ปี เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจำเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่ง
ยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภาย
ใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.)
ได้กำหนดขอบเขต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึ่งเป็นการกำหนดกรอบโดยกว้าง เพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ แสดงถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยโดยใช้รูป
แบบตามแนวทางของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD: United Nations
Conference on Trade and Development) เป็นกรอบและปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบขององค์การสหประชาชาติ (UNESCO) แบ่งเป็น4กลุ่มหลักและ15สาขาย่อย ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ(Heritage or Cultural Biodiversity-Based
Heritage) แบ่งเป็น 4 หมวดคือ
1) งานฝีมือและหัตถกรรม
2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ
3) การแพทย์แผนไทย

4) อาหารไทย
กลุ่มที่ 2 ศิลปะ (Arts) แบ่งเป็น 2 หมวด คือ
1) ศิลปะการแสดง
2) ทัศนศิลป์
กลุ่มที่ 3 สื่อ(Media) แบ่งเป็น 4 หมวด คือ
1) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
2) การพิมพ์
3) การกระจายเสียง
4) ดนตรี
กลุ่มที่ 4 งานสร้างสรรค์และออกแบบ(Functional Creation) แบ่งเป็น 5 หมวด คือ
1) การออกแบบ
2) แฟชั่น
3) สถาปัตยกรรม
4) การโฆษณา
5) ซอฟท์แวร์
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ได้ให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
กลุ่ม
ประเภทกิจการ
สิทธิประโยชน์
Creative Makers/
Talents
Creative Cities/
Space
Creative Products &
Services

7.19 กิจการฝึกฝนวิชาชีพ(สำหรับด้านการออกแบบ)
(Design Training Center)
7.9.2.4 กิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม
7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม ( Cultural Centers or Arts &
Crafts Centers)
อุตสาหกรรมแฟชั่น(Fashion Industry)
3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า
หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ (Printing Industry)
6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
อุตสาหกรรมภาพยนตร์(Film Industry)
7.9.1.4 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์
(Movie Town)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
(สำหรับประเภท 3.1.4 และ3.3
ต้องมีการลงทุน หรือมีค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัย หรือออกแบบ
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ0.5ของยอดขายรวม
ใน3ปีแรก
กรณีน้อยกว่าร้อยละ0.5
จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักรเท่านั้น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

7.20 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย
7.21 กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์(Creative Product Design &
Development Services)
5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ
Digital Content (สำหรับDigital Contentเช่น
Animation, Characters และ Games

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ),2559.
๒) มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดขอบข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ออกเป็น 9 สาขา ได้แก่
1) สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ด้วยตาทั้งศิลปะะสองมิติและสามมิติ
ที่เป็น วิจ ิต รศิล ป์แ ละประยุก ต์ศ ิล ป์ ลัก ษณะของทัศ นศิล ป์ คือ ภาพและรูป ได้แ ก่จ ิต รกรรม(ภาพเขีย นสี
และภาพลายเส้น) ประติมากรรม(งานปั้นและงานแกะสลัก) ภาพพิมพ์(ศิลปะะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ)
ภาพถ่าย สื่อประสม เป็นต้น
2) สาขาศิลปะการแสดง หมายถึงศิลปะการแสดง การละเล่น การแสดงพื้นบ้านประยุกต์
3) สาขาดนตรี หมายถึง การเล่นดนตรสากล และดนตรีไทยประยุกต์ที่มีทั้งประเภทดีด สี ตี เป่า
รวมถึงการขับร้อง
4) สาขาวรรณศิลป์ หมายถึงศิลปะในการแต่งหนังสือหรือศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรม
ที่มีองค์ประกอบที่สำคัญในการแสดงความรู้สึกต่างๆ มีวิธีการเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น
นวนิยาย บทละคร ฯลฯ เป็นต้น
5) สาขาสถาปัตยกรรม หมายถึงงานออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งสร้างขึ้นใหม่อย่างเป็นศิลปะ สวยงามเป็นสง่า และถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
มีคุณค่าทางศิลปะและมั่นคงแข็งแรงได้แก่วัดวาอาราม สถูปเจดีย์ ปราสาทราชวัง บ้านเรือนเป็นต้น
6) สาขามัณฑณศิลป์ หมายถึงศิลปะการออกแบบ ประดับตกแต่งสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในอาคาร บ้านเรือนสถานที่ ฯ
7) สาขาเรขศิลป์ หมายถึง การออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุ่มชนด้วยภาษาที่ตีความได้
โดยการดูด้วยตา ทั้งที่เป็นภาษาอักษร และภาษาภาพ โดยตอบสนองการสื่อสารเป็นสำคัญ
8) สาขาภาพยนตร์ หมายถึงงานศิลปะด้านสื่อภาพเคลื่อนไหว (Moing Image) หรือ โสตทัศน์
(Audio Visual) ทั้งที่ผลิตด้วยฟิลม์ภาพยนตร์ เทปวิดีทัศน์ และสื่อผสม มีขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่ภาพยนตร์
สมัค รเล่น ภาพยนตร์ค รอบครัว ภาพยนตร์ส ั้น ภาพยนตร์ท ดลอง ภาพยนตร์ส ารคดี ไปจนถึงภาพยนตร์
ในอุตสาหกรรมบันเทิง ฯลฯ

9)
ส า ข า ก า ร อ อ ก แ บ บ เค ร ื่อ งแ ต ่ง ก า ย ห ม า ย ถ ึง ก า ร อ อ ก แ บ บ เส ื้อ ผ ้า อ า ภ ร ณ ์
เครื่อ งประดับ ร่า งกาย และการแสดงแบบการนุ่ง ห่ม ต่า งๆ ที่ม ีร ูป แบบและสีส ัน ตามสมัย นิย ม
ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ในการศึกษาข้อมูลของงานวิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงวัฒ นธรรม 3 กลุ่มในเบื้องต้นคือ กลุ่มทัศนศิลป์, กลุ่มออกแบบเรขศิลป์ และกลุ่ม
ออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อนำเอาข้อมูลที่ได้มาเป็น แนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศ
การกำหนดทิศทางความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้ง นีเ้ มื่อ พิจ ารณาข้อ มูล ของอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ใ นปีพ .ศ.2557 พบว่า มูล ค่า อุต สาหกรรม
สร้า งสรรค์ข องประเทศไทยมีม ูล ค่า สูง ถึง 1.61ล้า นล้า นบาทหรือ คิด เป็น ร้อ ยละ 13.18ของผลิต ภัณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ(GDP) ซึ่งมีมูลค่า12.14ล้านล้านบาท (ตารางที่17)
ตารางที่17 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 10สาขา ปีพ.ศ.2555-2557
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
(เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลจาก10สาขา)
ซอฟต์แวร์
การแพร่ภาพกระจายเสียง
แฟชั่น
การโฆษณา
การพิมพ์
ดนตรี
ทัศนศิลป์
ภาพยนตร์และวิดีทัศน์
งานฝีมือและหัตถกรรม
การออกแบบ
GDP อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
GDP รวม
สัดส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อGDP
ที่มา : TCDC OUTLOOK,2016.

พ.ศ.2555
108,422
156,781
492,619
19,063
81,747
1,077
151,287
46,749
85,382
360,369
1,503,446
11,375,349
13.2%

มูลค่า
(หน่วย: ล้านบาท)
พ.ศ.2556
109,956
44,356
500,224
20,698
82,904
1,191
156,533
51,561
86,589
365,416
1,419,428
11,898,710
11.9%

พ.ศ.2557
110,884
200,311
504,303
20,754
83,586
1,425
158,315
78,670
87,306
368,432
1,613,968
12,141,096
13.2%

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น(GDP)
ปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่า 9,808.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 3.23 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) มีมูลค่า 9,501.2 พันล้านบาทในขณะที่จำนวนของประชากรของไทย
มีจำนวนประมาณ 65 ล้านคน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 รายการ
ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ , กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
ปรากฏว่า ในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในประเทศ
เบื้องต้น ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์โดยในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 6,244.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จาก ปีพ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 5,925.90 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทย ในปีพ.ศ. 2559
มีมูลค่าประมาณ 187,601.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 184,295.97 ล้านบาท
และในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 57,595.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2558 ที่มีมูลค่าประมาณ
54,571.62 ล้านบาท(ตารางที่18) (ทั้งนี้มูลค่าประมาณการดังกล่าว
ได้จากการพยากรณ์ของนักวิจัย โดยอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559)
ตารางที่18 แสดงข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
หน่วย : ล้าน(บาท)
ปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
อัตรา
มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่
Total
ในประเทศเบื้องต้น การขยายตัว
เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
3 sectors
(GDP)
(ร้อยละ) ทัศนศิลป์ ออกแบบ
แฟชั่น
พ.ศ.2559 9,808.1(พันล้านบาท) 3.23
6,244.82 187,601.99 57,595.21 251,442.02
พ.ศ.2558 9,501.2(พันล้านบาท) 2.8
5,925.90 184,295.97 54,571.62 244,793.49
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ,ธนาคารแห่งประเทศไทย
และการคำนวณ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นระหว่างปี2558 ถึงปี2559 พบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 2.56 – 2.57 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่า ในปี2558
กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.93 กลุ่มแฟชั่นมีสัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ0.57 กลุ่มทัศนศิลป์
มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ
ร้อยละ0.06
และมื่อพิจารณาในปี2559
พบว่ากลุ่มออกแบบ
มูลค่าลดลงมาเป็นร้อยละ1.91 ในปี2559 กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.91 กลุ่มแฟชั่นมี
สัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ0.59
กลุ่มทัศนศิลป์มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ0.06 แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม 3 กลุ่มนี้มีสัดส่วนที่ลดลงต่อเนื่อง ยกเว้น
อุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(ตารางที่19)
ตารางที่19 สัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP)
สัดส่วนมูลค่าต่อGDP
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วย : ร้อยละ
กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.2559
พ.ศ.2558
ทัศนศิลป์
0.06
0.06
ออกแบบ
1.91
1.93
แฟชั่น
0.59
0.57
สัดส่วนมูลค่าของ 3 อุตสาหกรรมต่อGDP
2.56
2.57
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) และการคำนวณ

ซึ่งถ้าดูตามข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
พบว่าการใช้จ่ายของ
ภาครัฐทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ มีมูลค่าประมาณ 21,000 ล้านบาท ต่อปี
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) (ตารางที่20)
ตารางที่20
แสดงค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน
2559
2558
2557
1 การบริหารทั่วไปของรัฐ
579,336
430,499
432,458
2 การป้องกันประเทศ
210,567
195,179
178,551
3 การรักษาความสงบภายใน
175,534
171,047
151,559
4 การเศรษฐกิจ
593,170
572,844
466,700
5 การสิ่งแวดล้อม
4,802
4,251
3,248
6 การเคหะและชุมชน
83,169
69,047
63,413
7 การสาธารณสุข
286,916
277,876
264,450
8 การศาสนา วัฒนธรรม
21,514
21,085
21,066
และนันทนาการ
9 การศึกษา
523,397
559,434
536,370
10 การสังคมสังเคราะห์
310,018
291,102
253,576
11 รวมทั้งสิ้น 2/
2,788,422
2,592,364
2,371,391
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐเข้าสู่การปฏิบัติงานบนระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
2/ ไม่รวมการถือครองสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้
และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติ
20ปี
โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น การให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ
และแนวทางการพัฒนาจากภาครัฐถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มต่าง
ๆของประเทศให้สามารถเติบโตและพัฒนาและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.แนวทางการจัดทำนโยบาย
การวางแผนพัฒนาประเทศ
การกำหนดทิศทางความเป็นไปได้ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจแบบสอบถามในสามกลุ่มอุตสาหกรรม และการอภิปราย
กลุ่มย่อยเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศการกำหนดทิศทางความเป็นไปได้
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสำรวจจากแบบสอบถาม และการอภิปรายกลุ่มย่อย
มีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่าภาครัฐควรตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒน

ธรรม หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้มีความ
พร้อม มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีความเห็นสอดคล้องในประเด็นต่างๆดังนี้
(1)การจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่
จัดทำคลังข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ และครอบคลุม
(2) มีการนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปเป็นแผนรัฐในระดับนโยบาย
(3) ควรกำหนดเป้าหมายและการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะในพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างมีความต่อเนื่อง
(4)ให้การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปะ และสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรศิลปะที่ไม่แสวงหาผล
กำไร เช่น การจัดเตรียมพื้นที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ค์ กิจกรรมฝึกทักษะ หลักสูตรศิลปะนอกห้องเรียน
เป็นต้น
(5)มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ศิลปะของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดการมีส่วนร่วม และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นของศิลปะและวัฒนธรรมที่มีต่อรัฐ
(6)ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ข้อค้นพบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
(7)ควรจัดทำโปรแกรมสำรวจทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน
(8)จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนสำหรับท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆพร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจ
และรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ
(9)การสำรวจข้อมูลควรครอบคลุมบุคคลผู้สร้างสรรค์
ที่อยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่อยุ่ในระบบ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนบุคคล, ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือทำธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อนำมาใช้
วิเคราะห์ความเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆได้
(10)ภาครัฐควรเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายระหว่างพันธมิตรทางศิลปะ
ทางการสร้างสรรค์ต่างๆ
มีการสัมมนา หรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ
(11)ให้การสนับสนุนธุรกิจรายย่อย โดยการใช้เครือข่ายของรัฐผ่านสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ,
พัฒนาโครงสร้างเครือข่ายเสมือนจริง และให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
(12)สนับสนุนผู้ประกอบการรายบุคคล ในการทำงานผลิตสินค้าสร้างสรรค์ ทั้งการเริ่มต้นธุรกิจ
ขนาดเล็ก การจัดทำแผนธุรกิจ หรือการนำเอาผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัยให้สามารถให้เกิดขึ้นได้
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
(13)ให้การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือและบริการด้านการศึกษา
พัฒนาระบบเครือข่าย
และพันธมิตรที่ส่งเสริมการศึกษาทำงานร่วมกัน
รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับโครงการสร้างสรรค์
ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
(14)ยกระดับศิลปะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
การยกระดัับนี้จะทำให้เกิด
ผลประโยชน์ระหว่างศิลปิน
นักออกแบบ และอุตสาหกรรมที่มีการผลิตในรูปแบบดั้งเดิมมากขึ้น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพทางการออกแบบ
2. แนวทางการนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไปผสานรวมกับแผนพัฒนาชุมชน
ภาครัฐจะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างงาน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
อาทิเช่น การจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณสำหรับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมศิลปะ กิจกรรม
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจทางการเงินและภาษี
สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น อาทิเช่นกำหนดเมืองศิลปะ จัดเทศกาลศิลปะ
เทศกาลออกแบบที่น่าสนใจ เป็นต้น

3. แนวทางการผสานรวมศิลปะและการสร้างสรรค์เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐ
เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการพักผ่อนเพิ่มขึ้น
นอกเหนือไปจาก
จุดท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้งสามารถสร้างข้อเสนอทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม เช่น การแต่งกายชุดพื้นเมือง
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น ทำให้ผู้เข้าชมได้วางแผน หรือขยายการเดินทางเพื่อเพลิดเพลินกับอาหาร
ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ได้
สรุปได้ว่า รัฐสามารถใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของตนได้หลากหลายวิธี ตั้งแต่การรวมศิลปะ
เข้ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะ และการส่งเสริม
ทรัพ ย์ส ิน ทางศิล ปะเพื่อ ส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม ในระยะแรกของการดำเนิน การ
รัฐควรพิจารณาสำรวจสิน ทรัพ ย์ท างวัฒ นธรรมให้ค รอบคลุม ถึงอุต สาหกรรมศิล ปะตามกลุ่ม อุต สาหกรรม
ควรให้ค วามสำคัญ เป็น พิเศษในการสร้างอนุก รมวิธ านของสิน ทรัพ ย์เหล่านี้ เนื่อ งจากคำจำกัด ความของ
"เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์" มัก แตกต่า งกัน ไปตามแต่ล ะพื้น ที่ การจัด ทำรายละเอีย ดเหล่า นีจ้ ะช่ว ยให้
รัฐ สามารถระบุแ ละนับ จำนวนของประชากรสร้า งสรรค์ใ นพื้น ทีไ่ ด้ อีก ทั้ง ทำให้ส ามารถประเมิน
ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเติบโตของสินทรัพย์สร้างสรรค์ต่างๆได้
ห ล ัง จ าก ท ี่ส ิน ท ร ัพ ย ์ท างว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ งพ ว ก เข าได ้ร ับ ก าร จ ัด ท ำร าย ก าร แ ล ้ว ร ัฐ
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุท ธ์การพัฒ นาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ขั้น พื้น ฐาน
กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นทั้งการสรุปคุณค่าของศิลปกรรมที่มีต่อรัฐ และเป็นการบ่งชี้ไปถึงโอกาสใหม่ๆได้อีกด้วย
การเปิดเผยเครือข่ายผู้มีส่วนร่วม และคู่ค้าที่มีศักยภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยศิลปะได้อีกทางหนึ่ง
องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวางแผนที่ดีคือความเป็นผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อการทำ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งได้มาจากความเห็นชอบ และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ
นอกจากนี้ร ัฐ ควรใช้ก ลยุท ธ์ท ี่ส นับ สนุน และเสริม สร้า งอุต สาหกรรมที่ส ร้า งสรรค์ใ ห้ม ากขึ้น
มีการริเริ่มพัฒ นาการฝึกอบรมผู้ประกอบการ จัดทำโปรแกรมการตลาด หรือกำหนดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และเอกชนเพื่อ กระตุ้น การเติบ โตและการลงทุน ในกลุ่ม สร้า งสรรค์ท ี่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้
ยังรวมถึงการยกระดับศิลปะเพื่อให้ได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
นอกจากการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วรัฐสามารถสนับสนุน
การรวมศิล ปะในยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาชุม ชนด้ว ยการมอบทุน และการสนับ สนุน อื่น ๆ แก่ท ้อ งถิ่น
เพ ื่อ ให ้ท ้อ งถิ่น สามารถวางแผนจัด ตั้ง องค์ก รท างวัฒ นธรรมของท ้อ งถิ่น นั้น ๆ และมีก ารสร้า ง
พื้น ที่ส าธารณะสำหรับ งานศิล ปะ นอกจากนีร้ ัฐ ยัง สามารถใช้ก ลยุท ธ์ก ารท่อ งเที่ย วของรัฐ ที่ม ีก ารใช้
ศิล ปะที่เป็น เอกลัก ษณ์แ ละสถานที่ท ่อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรม เพื่อ นำเงิน การท่อ งเที่ย วไปใช้ก ับ ท้อ งถิ่น
สิ่งเหล่านี้ล้นเป็นที่สนับสนุนธุรกิจศิลปะโดยตรงอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น รัฐจะสามารถเก็บ เกี่ยวผลประโยชน์จำนวนมากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสังคมและวัฒ นธรรม
รมท ั้ง ช่ว ยสร้า งแรงงาน ท ี่ม ีเ สถีย รภ าพ และมีค วามคิด สร้า งสรรค์ม ากขึ้น ด้ว ย มีก ารลงท ุน ใน
ศิล ปะและผสมผสานศิล ปะกับ วัฒ นธรรมเข้า ไว้ใ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน สร้า ง
จุดหมายการท่องเที่ยวใหม่ๆ และเพิ่มจำนวนชุมชนน่าอยู่ได้มากขึ้น

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการจัดทำข้อมูลมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก
ระทรวงวัฒ นธรรม เพื่อ นำไปสู่ว ิเ คราะห์ข ้อ มูล มูล ค่า ของอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ใ นประเทศไทย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นแนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศ
การกำหนดทิศทางและความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมได้
1.สรุปผลวิจัย
1.1 มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
พบว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ.ศ.2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ
3.3 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี2558 จากค่าร้อยละ3.0 ปัจจัยสำคัญมาจากการผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคของ
ภาคเอกชน
สินค้าส่งออก
และการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง
พบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น(GDP) ปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่า 9,808.1 พันล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 3.23 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) มีมูลค่า
9,501.2 พันล้านบาทในขณะที่จำนวนของประชากรของไทย มีจำนวนประมาณ 65 ล้านคน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 รายการ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์
, กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ปรากฏว่า ในปี 2559
มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์
โดยในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 6,244.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก ปีพ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 5,925.90 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมออกแบบไทย ในปีพ.ศ. 2559
มีมูลค่าประมาณ 187,601.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 184,295.97 ล้านบาท
และในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าประมาณ 57,595.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 54,571.62 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ต่อ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นระหว่างปี2558 ถึงปี2559 พบว่ามีสัดส่วนร้อยละ 2.56 – 2.57 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่า ในปี2558
กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.93 กลุ่มแฟชั่นมีสัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ0.57 กลุ่มทัศนศิลป์
มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ
ร้อยละ0.06
และมื่อพิจารณาในปี2559
พบว่ากลุ่มออกแบบ
มูลค่าลดลงมาเป็นร้อยละ1.91 ในปี2559 กลุ่มออกแบบมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 1.91 กลุ่มแฟชั่นมี
สัดส่วนรองลงมา คือร้อยละ0.59
กลุ่มทัศนศิลป์มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ0.06 แสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม 3 กลุ่มนี้มีสัดส่วนที่ลดลงต่อเนื่อง ยกเว้น
อุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

1.2) แนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศ การกำหนดทิศทางความเป็นไปได้
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
(1) แนวทางการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ
ภาครัฐควรตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
หรืออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้มีความพร้อม มีศักยภาพแข่งขัน
ในตลาดโลกได้
(2) แนวทางการนำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไปผสานรวมกับแผนพัฒนาชุมชน
ภาครัฐจะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างงาน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
อาทิเช่น การจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณสำหรับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมศิลปะ กิจกรรม
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจทางการเงินและภาษี
สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น
(3) แนวทางการผสานรวมศิลปะและการสร้างสรรค์เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของรัฐ
เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการพักผ่อนเพิ่มขึ้น
นอกเหนือ
ไปจากจุดท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้งสามารถสร้างข้อเสนอทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม เช่น การแต่งกายชุด
พื้นเมือง กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่น ทำให้ผู้เข้าชมได้วางแผน หรือขยายการเดินทางเพื่อเพลิดเพลินกับอาหาร
ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ได้
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในส่วนของการจำแนกประเภทของข้อมูลและการกำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทาง
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น มีการรวบรวมจัดเก็บในหน่วยงานต่างๆของ
ประเทศ
เช่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งจะมีผลในการวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าที่ยังไม่สามารถเจาะจงรายละเอียดได้ชัดเจนมากนัก จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1..ข้อมูลในหลายส่วนจากการสำรวจ
อาทิเช่น
มูลค่าการจ้างงานของแรงงานสร้างสรรค์
ข้อมูลการจำแนกประเภทและรายละเอียดของแรงงานสร้างสรรค์ในแต่ละอุตสาหกรรม การกำหนดหมวดหมู่
ของสาขาอาชีพที่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลทางด้านงบประมาณในรายกิจกรรม
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น ที่ควรมีการจำแนกประเภทของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เจาะจงและชัดเจนมากขึ้นในแต่ละรายอุตสาหกรรม เพื่อจะได้สามารถนำมา
วิเคราะห์ประมวลผลมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.การพัฒนาของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทท้องถิ่นไปถึงบริบทโลกส่งผลถึง
สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละกลุ่ม
จึงควรจัดทำข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้
ทันสมัย
ครอบคลุมและละเอียดในแต่ละรายอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำเอาไปใช้ในการวางแผนงาน
และจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างได้ผลมากขึ้น
2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศ การกำหนดทิศทาง

ความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม
จากการที่ข้อมูลในแต่ละประเภทมีการจัดเก็บในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและยังขาดความต่อเนื่อง
และการผสานข้อมูลให้อยู่ในแนวทางเดียวกันอันมีผลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการนำมาใช้
ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
ดังนั้นหน่วยงานต่างๆของภาครัฐควรมีการ
บูรณาการข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้การกำหนดแนวนโยบายและเป้าหมาย มีความสอดคล้อง
และอยู่ในทิศทางเดียวกัน
3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยจำแนกแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผล
มาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
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