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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
การเปลีย่นแปลงของบรบิทโลกในปัจจุบนัมกัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และรุนแรง ทัง้ทางดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และเทคโนโลย ีล้วนก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ 
การใชช้วีติและการดาํเนินธุรกจิค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในช่วงทีโ่ลกกําลงัเผชญิกบัปัญหาการแพร่
ระบาดของโควติ 19 ซึ่งไดส้รา้งใหเ้กดิความปกตใิหม่ (New Normal) เขา้มาเปลีย่นมุมมองการใช้
ชวีติ การทํางาน และการทําธุรกจิไป อย่างสิน้เชงิ บางอย่างทีเ่คยจําเป็นในอดตี ในโลกหลงัโควติ
อาจไม่มคีวามจาํเป็นอกีต่อไป 

 
สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างกระทนัหนันี้ ในแง่ของธุรกจิอาจปรบัตวัให้

ทนัไดย้าก พสิูจน์ไดจ้ากข่าวทีนํ่าเสนอความหายนะของอุตสาหกรรมบางประเภท ทีไ่ม่มโีอกาสให้
เตรยีมตวัตัง้รบัไดท้นั ตวัอย่างเช่น ธุรกจิสายการบนิทีต่้องหยุดใหบ้รกิารแรมปี หลายสายการบนิ
ที่สายป่านไม่ยาวพอ รายได้ลดลง หนักถงึขัน้ต้องปลดพนักงานเพื่อรกัษาสถานภาพของกจิการ 
ในกลุ่มธุรกจิสร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการเดนิทางท่องเที่ยว กไ็ดร้บัผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่  
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประเภท นิติบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ของไทย พบว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งมจีํานวนกิจการ นิตบิุคคลอยู่ประมาณ 
79,096 กจิการ ในช่วงสถานการณ์โควดิปี 2563 ธุรกจิสรา้งสรรคส์่วนใหญ่ยงัคงประคองตวัอยู่ได้ 
แต่แนวโน้มการจดัตัง้ใหม่เริม่ลดลงราวรอ้ยละ 20 หากพจิารณาในสว่นของความสามารถในการทํา
กําไร จะพบว่า สดัส่วนเริม่ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 17.1 ยกเวน้ธุรกจิใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ซอฟแวร ์อาหาร
ไทย และงานฝีมือและหตัถกรรม (สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านเครื่องประดบั และ 
Stationery) มอีตัราการทํากําไรเตบิโตสวนทาง ผลพลอยได้จากมาตรการควบคุมโรคและ Work 
from home ทัง้นี้เมื่อสถานการณ์โควดิ-19 เริม่คลี่คลาย กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะต้องเร่ง
อัดฉีดมาตรการช่วยเหลือ หรือ ฟ้ืนฟูศักยภาพอย่างหนัก ประกอบไปด้วย แพทย์แผนไทย 
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ภาพยนตร ์และดนตร ี

 
จากสถติใินขา้งต้นจะเห็นได้ว่า ความไม่แน่นอนของบรบิทโลกล้วนมผีลกระทบกับทุก

ธุรกิจทัง้เชิงบวกและลบ ดงันัน้การรบัรู้คําเตือนล่วงหน้าและเตรยีมความพร้อมรบัมอืจึงสําคญั  
การวเิคราะห์และประเดน็เหตุการณ์ที่มโีอกาสจะเกดิขึ้นในอนาคต (Foresight) จงึถอืเป็นกุญแจ
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สําคญัทีจ่ะช่วยใหห้น่วยงาน ภาครฐั ภาคธุรกจิ และภาคประชาสงัคม ไดม้โีอกาสขบคดิถงึกระแส
การเปลี่ยนแปลง มองทางออกของปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตามนิยาม
ความหมายของการมองอนาคต (Foresight) คือ การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Yawson & Greiman, 2017) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพร้อม
รองรบัการเปลีย่นแปลง หรอื เพือ่ออกแบบอนาคตทีพ่งึประสงค ์(Lu et al., 2016) เป็นเครื่องมอืที่
ใชใ้นการคาดการณ์และสรา้งภาพอนาคตทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในระยะสัน้ กลาง และยาว ทัง้ในบรบิท
โลก ภูมภิาค และประเทศ เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความคดิเชงิวพิากษ์ (Critical Thinking) ประกอบ
กบัความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) และจนิตนาการ (Imagination) โดยอาศยัขอ้มลูและองคค์วามรู้
ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ผนวกกับกระบวนการตัดสินใจร่วม (Participatory Deliberative Process)  
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยการจดัทําแผนภาพอนาคต (Foresight) นัน้ ประกอบด้วย
หลกัการชี้นํา (Guiding Principles) อยู่ 3 ประการ อนัได้แก่ 1) เชื่อมโยงกบับรบิทโลก (Global 
Context) 2) นําไปสู่การปรบัเปลีย่นกระบวนทรรศน์ (Paradigm Shifts) และ 3) เกดิการออกแบบ
ระบบใหม่ (System Design) ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้จากการศกึษาแผนภาพอนาคตนี้จะนําไปจดัทําเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (White Paper) เพื่อใช้ในการตดัสนิใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Option) 
สาํหรบัขบัเคลื่อนประเทศและอุตสาหกรรม สรา้งสรรคไ์ปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการต่อไป 

 
สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค ์(องคก์ารมหาชน) หรอื สศส. ในฐานะหน่วยงาน

หลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องประเทศ เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการเตรยีมความ
พรอ้มอุตสาหกรรม สรา้งสรรค ์รบัมอืกบัความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคตอย่างครอบคลุม
และรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้ อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องไทยเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื จงึได้เสนอใหม้ี
การจดัทํา “โครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries 
Foresight) เพื่อใช้กําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” ขึ้น เพื่อเป็น
ขอ้มูลเชงิพยากรณ์ทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ สร้างสรรค์ของไทยในอนาคตที่องิกบับรบิทโลก 
โดยนําเสนอรายงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

 
 

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 
 
▪ เพื่อศกึษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบรบิทโลก (Global Megatrends) ในระยะ 

5-10 ปีขา้งหน้า ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีสงัคม สิง่แวดลอ้ม และดา้นอื่น ๆ ที่
จะสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
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▪ เพื่อศกึษาภาพรวมสถานการณ์การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบนัของไทย 
พร้อมวเิคราะห์ช่องว่างการพฒันาของอุตสาหกรรมสร้างสรรคไทยอนัเป็นผลจาก
การศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของบรบิทโลก (Global Megatrends) 

▪ จดัทาํแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative industries Foresight) 
ที่สอดรบักับความต้องการและระดับศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key 
stakeholders) ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

▪ เพื่อให ้สศส. มนีโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนการดําเนินงานยกระดบัศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีส่อดคลอ้งกบัแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Creative Industries Foresight) เพื่ อ เตรียมความพร้อมรับมือกับบริบทการ
เปลีย่นแปลงไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
ที่ปรึกษาจะดําเนินงานศึกษาและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ อ ง ให้ครบถ้วนตาม

รายละเอยีดขอบเขตงานทีส่าํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคก์ําหนด ดงันี้ 
 

1.3.1 การบรหิารจดัการโครงการ ผูร้บัจา้งต้องจดัทําแผนการดําเนินงาน และจดัใหม้กีารประชุม
ร่วมกบัผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สศส. เพื่อรายงานความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาใน
โครงการฯ พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขตามแผนงาน ทุก 2 เดอืนตลอดระยะเวลา
โครงการ 

  
1.3.2 จดัตัง้คณะกรรมการอํานวยการ หรอื คณะทํางาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัทํา

แผนภาพอนาคตในหลากหลายสาขา มาร่วมกนักําหนดกรอบและร่างแผนภาพอนาคต
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์เพื่อใหแ้ผนภาพอนาคตทีไ่ด้นี้ครอบคลุมในมติทิีห่ลากหลาย
ยิง่ขึน้ 
 
ในส่วนของกรอบการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กจิกรรมหลกั ประกอบด้วย การจดัทํา
แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries Foresight) และการ
จดัทาํรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์  
 

1.3.3 การจดัทําแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries Foresight) 
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1.3.3.1 ศกึษา กําหนดแนวคดิในการศกึษาและแผนการดาํเนินงานโครงการ 
1.3.3.2 ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคตใน อุตสาหกรรม

สรา้งสรรคจ์ากทัง้ในและต่างประเทศ 
1.3.3.3 วเิคราะหแ์นวโน้มสําคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) ทีจ่ะมผีลกระทบ

อย่างมนีัยสําคญัต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นระดบัโลกและประเทศไทยทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ในระยะเวลา 5-20 ปีขา้งหน้า โดยรวบรวมขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของบรบิท
โลกในมติทิีห่ลากหลายทัง้ ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

1.3.3.4 ระดมสมองร่วมกับผู้บริหาร สศส. เพื่อวิเคราะห์ “มุมมองต่ออนาคต (Perspectives 
about the Futures)” พร้อมกําหนด “กรอบอนาคต (Futures Frame) ที่เหมาะสมกับ 
เศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทย โดยอาศยัผลการศกึษาจากขอ้ที ่1.3.3.2 และ 1.3.3.3 เพื่อ
ร่วมกนักําหนดทศิทาง ใหแ้ก่ “แผนภาพอนาคต” 

1.3.3.5 จดัทําร่างแผนภาพอนาคตภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries 
Foresight) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึแนวทางการนําไปประยุกตใ์ชจ้รงิในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
โดยคํานึงถึงเงื่อนไขด้านความหลากหลายของหน่วยธุรกจิในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดว้ย 

1.3.3.6 จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจร่วม (Participatory and Deliberative 
Process) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อร่างแผนภาพอนาคต โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  
ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงานภาครฐั ภาคการศกึษา สมาคมวชิาชพี และภาคเอกชน จํานวนอย่าง
น้อย 50 หน่วยงาน เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกบัการ จดัทําภาพจําลองอนาคต และให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผ่านการจดั
กิจกรรม อาทิเช่น การระดมสมอง (Brainstorming) หรือ การสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Interview) เป็นตน้ 

1.3.3.7 สรุปผลการจดัทําแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries 
Foresight) ในเชงิยุทธศาสตร ์เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย (Policy Recommendation) 
ทีผ่่านการจดัลําดบัความสาํคญั และประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ (Economic Impact 
Assessment) รวมไปถึงระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ( Risk 
Identification) เพื่อให้ สศส. นําไปใช้ ออกแบบนโยบาย / มาตรการ / กิจกรรมเพื่อ
สง่เสรมิสนบัสนุนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ี ่เหมาะสมต่อไป 

1.3.3.8 เสนอแนะแนวทางความร่วมมอืของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) โดยนําประเดน็
สําคญั (Key Agenda) ทีเ่กดิจากการวเิคราะหแ์ผนภาพอนาคต สรรหา Stakeholders ที่
มีความสนใจร่วมมาดําเนินการผลักดันให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติ ผ่านการจัดตัง้คณะ 
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Creative Consortium ทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นทีส่นใจในประเดน็เดยีวกนั มาร่วมกนั
วางกรอบงาน แผนปฏบิตั ิพรอ้มกําหนดบทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบร่วมกนั 

1.3.3.9 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และผลลัพธ์ในการจัดทําภาพอนาคต 
(Foresight) ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่สศส. ทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค อย่างน้อย 1 
ครัง้ 

1.3.3.10 จดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative 
Industries Foresight) สู่สาธารณะผ่านทางออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครัง้ โดยทําการ
ประชาสมัพนัธ ์เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถงึ (Page View) อย่างน้อย 10,000 ครัง้ 

 
1.3.4 จดัทํารายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นปัจจุบนั  
1.3.4.1 ศกึษา คน้ควา้ ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค ์เพื่อ

ทาํความเขา้ใจถงึทศิทางการสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์นภาพรวมของประเทศ รวมไป
ถงึการส่งเสรมิอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นแต่ละอุตสาหกรรมย่อย ช่วยใหเ้หน็ถงึประเดน็ 
(Issue) สําคัญจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ที่มีผลต่อ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทํา
แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries Foresight) ตวัอย่าง
นโยบายและแผนพัฒนาที่ควรศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบตัิ
การด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) แผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์ายสาขา  

1.3.4.2 ประมวลผลข้อมูลและรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย ทัง้ในภาพรวม รายสาขาอุตสาหกรรม และรายพื้นที่สร้างสรรค์ทัง้เขต
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยนําเข้า การประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในแต่ละภาคส่วน ตลอดจนผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นกบัธุรกิจ องค์ความรู้ ตลอดจน
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.3.4.3 วิเคราะห์ช่องว่างและทิศทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย โดยอาศัย
การศึกษาข้อมูลทิศทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในต่างประเทศ นํามาวิเคราะห์เชิง
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนัของไทย เพื่อกําหนดเป็นแนวทางการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรคส์าํหรบัประเทศไทยต่อไป 

1.3.4.4 นําเสนอขอ้มูลกรณีศกึษาตน้แบบผูป้ระกอบการในธุรกจิสรา้งสรรคท์ีน่่าสนใจ อย่างน้อย 
10 กรณีตวัอย่าง สําหรบับรรจุลงในรายงานสถานการณ์ฯ (เฉพาะฉบบัรายปี) เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดในการใช้ความคิดสร้างสรรคในการพฒันาธุรกิจ สินค้าและบริหาร  
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หรอืการใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการพฒันาเมอืงหรอืพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ใหก้บัเศรษฐกจิทัง้ในระดบัหน่วยธุรกจิ ชุมชน จนถงึระดบัประเทศ 

1.3.4.5 ออกแบบและจัดทํารูปเล่มรายงาน จํานวนทัง้สิ้น 2 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับครึ่งปี 
(เผยแพร่ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2565) และฉบบัรายปี (แผยแพร่ในช่วงไตรมาสที ่4 
ของปี 2565) 
▪ ออกแบบและจดัวางเนื้อหา กราฟ ตาราง Infographic จดัหาภาพประกอบ ภายใน

เล่มและหน้าปกรายงาน 
▪ จดัทาํรายงานในรปูแบบดจิทิลั (eBook) พรอ้มสาํหรบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง CEA  
▪ จดัพมิพ์เล่มรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (เฉพาะ

ฉบบัรายปี) 4 ส ีจาํนวน 200 เล่ม 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวทางการศึกษา และแผนการด าเนินงาน 

 
 
2.1 กรอบแนวทางและวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาภายใตโ้ครงการศกึษานี้ แบ่งการด าเนินงานเป็นสว่นต่างๆ ไดด้งันี้ 

 
▪ ก าหนดแนวทางการศกึษาและบรหิารจดัการโครงการ 
▪ ศกึษา วเิคราะห ์และรวบรวมขอ้มลู 
▪ ก าหนดกรอบอนาคต 
▪ จดัท าแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries Foresight) 
▪ จดักจิกรรม การประชุม หรอื การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หรอืสมัมนาในโครงการ 
▪ จดัตัง้คณะ Creative Consortium 
▪ จัดท ารายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบัน  

(ฉบบัครึง่ปี และรายปี) 
▪ กระตุน้การรบัรูผ้่านการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ประเภทต่างๆ 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิของการด าเนินงานแต่ละสว่น เป็นดงัต่อไปนี้ โดยวธิกีารด าเนินงาน

ที่จะได้รับการน าเสนอในที่นี้  เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ในการด าเนินงานจริง คณะผู้วิจัย  
อาจปรบัเปลีย่นแนวทางการด าเนินงานตามความเหมาะสมโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก สศส. 

 
 ก าหนดแนวทางการศึกษาและบริหารจดัการโครงการ  

 
คณะผูว้จิยัจะจดัตัง้คณะกรรมการอ านวยการ หรอื คณะท างาน โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญด้าน

การจดัท าแผนภาพอนาคตในหลากหลายสาขา มาร่วมกนัก าหนดกรอบและร่างแผนภาพอนาคต
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศส.  
เพือ่รายงานความก้าวหน้าและประเดน็ปัญหาในโครงการฯ พรอ้มทัง้ เสนอแนะแนวทางแกไ้ขตาม
แผนงาน ทุก 2 เดอืนตลอดระยะเวลาโครงการ 
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จากนัน้ คณะผู้วจิยัรวบรวมข้อมูลทัง้ปฐมภูมแิละทุติยภูม ิโดยการศึกษาวจิยัเอกสาร 
ต่างๆ โดยเน้นการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบังานวิจยัแผนภาพอนาคตใน 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทัง้ในและต่างประเทศ และวิเคราะห์แนวโน้มส าคญัในบริบทโลก 
(Megatrend in Global context) ที่จะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ระดบัโลกและประเทศไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในระยะเวลา 5-20 ปีข้างหน้า เพื่อรวบรวม
ประเดน็ในการน าไประดมสมองร่วมกบัผูบ้รหิาร สศส. วเิคราะห ์“มุมมองต่ออนาคต (Perspectives 
about the Futures)” พร้อมก าหนด “กรอบอนาคต (Futures Frame) ที่เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ
สรา้งสรรคข์องไทยต่อไป 

 
ทัง้นี้ คณะผู้วจิยัยงัวจิยัโดยเน้นการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้ในภาครฐัและ

ภาคเอกชนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเชญิผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทัง้ที่เป็นหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคการศกึษา สมาคมวชิาชพี และภาคเอกชน จ านวนอย่างน้อย 50 หน่วยงาน เพื่อท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดท าภาพจ าลองอนาคต และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอุตสาหกรรมผ่านการจดักจิกรรมประเภทต่างๆ เช่น การจดัประชุมกลุ่ม
ย่อย และการสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นตน้ 

 
จากนัน้ คณะผู้วจิยัจะสรุปผลการจดัท าแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(Creative Industries Foresight) ในเชิงยุทธศาสตร์ เ ป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Recommendation) ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
(Economic Impact Assessment) รวมไปถงึระบุประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต (Risk 
Identification)   

 
ภายหลงัการสรุปผลฯขา้งต้น คณะผูว้จิยัจะจดักจิกรรมการประชุม หรอื การประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร หรอื การสมัมนา อย่างน้อย 2 ครัง้ ได้แก่ จดักจิกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และผลลพัธใ์นการจดัท า Foresight ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่สศส. ทัง้ในสว่นกลางและภูมภิาค 
อย่างน้อย 1 ครัง้ และจดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industries Foresight) สู่สาธารณะผ่านทางออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครัง้ โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึง (Page View) อย่างน้อย 10,000 ครัง้พร้อมทัง้จัดท าสรุปผลการสัมมนา ทัง้นี้การจัด
กจิกรรมการประชุม หรอื การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หรอื การสมัมนาดงักล่าว สามารถปรบัเปลีย่น
จ านวนครัง้ รูปแบบวธิกีารและก าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งทีป่รกึษา 
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นอกจากนี้  คณะผู้วิจัยจะเสนอแนะแนวทางความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) โดยน าประเด็นส าคญั (Key Agenda) ที่เกิดจากการวเิคราะห์แผนภาพอนาคต 
สรรหา Stakeholders ที่มคีวามสนใจร่วมมาด าเนินการผลกัดนัให้เห็นผลในเชิงปฏิบตั ิผ่านการ
จดัตัง้คณะ Creative Consortium ทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนทีส่นใจในประเดน็เดยีวกนั มาร่วมกนั
วางกรอบงาน แผนปฏบิตั ิพรอ้มก าหนดบทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบร่วมกนั 

 
อีกทัง้ คณะผู้วิจัยจะจัดท ารายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ

สรา้งสรรคใ์นปัจจุบนั ทัง้ฉบบัครึง่ปี และรายปี โดยมจีะออกแบบและจดัวางเนื้อหา กราฟ ตาราง 
Infographic จดัหาภาพประกอบ ภายในเล่มและหน้าปกรายงาน จดัท ารายงานในรูปแบบดิจิทัล 
(eBook) พร้อมส าหรบัเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ CEA และจดัพมิพ์เล่มรายงานสถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหวเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(เฉพาะฉบบัรายปี) 4 ส ีจ านวน 200 เล่ม 

 



 

 

 2-4 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                                             Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                                     www.cea.or.th 

 

ภาพท่ี 2-1 กรอบแนวทางการศึกษา 
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ทัง้นี้ แนวทางการศกึษา รวมถงึตวัอย่างผลการศกึษาบางส่วน ได้รบัการน าเสนอไวใ้น
ที่นี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้น ในการปฏบิตังิานจรงิ คณะผู้วจิยัอาจปรบัเปลี่ยน/เพิม่เตมิ/ตดัทอน 
แนวทางการศกึษาและแผนการด าเนินงานตามความเหมาะสม ตามขอ้จ ากดัของทรพัยากร หรอื
ตามแต่จะหารอืร่วมกบั สศส. ต่อไป  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิของการศกึษาแต่ละสว่น เป็นดงันี้ 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล  
 
คณะผูว้จิยัจะแบ่งประเดน็การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็นสองสว่นส าคญั ไดแ้ก่ 
 
▪ ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคต 
▪ วเิคราะหแ์นวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) 
 
โดยมตีวัอย่างการศกึษาบางสว่นเป็นดงันี้ 
 

➢ ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัแผนภาพอนาคต 
 
คณะผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคตใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทัง้ในและต่างประเทศ โดยพจิารณาตัง้แต่ค านิยามของอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลักการก าหนดกรอบอนาคตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และกรณีศึกษา 
การวเิคราะหก์รอบอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากต่างประเทศ โดยมตีวัอย่างการศกึษาใน
ประเดน็น้ี ดงัแสดงในภาพที ่2-2 ถงึภาพที ่2-4 
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ภาพท่ี 2-2 ศึกษาวิเคราะห์ค าจ ากดัความของอตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 
ทีม่า: พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2561 

 
ภาพท่ี 2-3 หลกัการก าหนดกรอบอนาคตไปสู่การปฏิบติั 

 
ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight. P Bishop, A Hines. Social Technologies, 
Washington, DC, 2015 
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ภาพท่ี 2-4 กรณีศึกษาการวิเคราะห์กรอบอนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรคจ์าก
ต่างประเทศ 

 
ทีม่า: Creative Industries Foresight 2030: Sustainability & Industry 4.0, April 2021, The University for the Creative Arts 
(UK) 

 
➢ วิเคราะห์แนวโน้มส าคญัในบริบทโลก (Megatrend in Global context) 

 
คณะผูว้จิยัจะวเิคราะหแ์นวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) ทีจ่ะ

มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดบัโลกและประเทศไทยทัง้ทางตรง
และทางออ้ม ในระยะเวลา 5-20 ปีขา้งหน้า โดยรวบรวมขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของบรบิทโลกใน
มติทิีห่ลากหลายทัง้ ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 
ในสว่นน้ี คณะผูว้จิยัแบ่งประเดน็ดา้นแนวโน้มส าคญั ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
 
▪ แนวโน้มส าคญัระดบัประเทศ 
▪ แนวโน้มส าคญัระดบัโลก (Megatrends) 
▪ และแนวโน้มจากสถานการณ์โควดิ 19 

 
โดยตวัอย่างผลการศกึษาแนวโน้มส าคญัขา้งตน้ที่คณะผูว้จิยัท าการศกึษา เป็นดงัแสดง 
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ภาพท่ี 2-5 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 
 

ภาพท่ี 2-6 นโยบายไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0) 
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ภาพท่ี 2-7 ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 

 
 

ภาพท่ี 2-8 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 อตุสาหกรรมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
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ภาพท่ี 2-9 ตวัอย่างแนวโน้มส าคญัด้าน Arts & Culture 

 
ทีม่า: Cities and Urbanization Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2017) 
 

ภาพท่ี 2-10 ตวัอย่างแนวโน้มส าคญัด้าน Cities and Urbanization 

 
ทีม่า: Arts & Culture: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2020) 
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ภาพท่ี 2-11 ตวัอย่างแนวโน้มส าคญัด้าน Ageing 

 
ทีม่า: Ageing: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2017) 

 
ภาพท่ี 2-12 ตวัอย่างแนวโน้มส าคญัด้าน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - 

นวตักรรมสงัคม (Social innovation) 
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ภาพท่ี 2-13 แนวโน้มเทคโนโลยีส าคญั 23 ด้าน 

 
ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจาก The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016 

 
ภาพท่ี 2-14 ตวัอย่างแนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรบัเศรษฐกิจดิจิทลัสร้างสรรค ์ 

Digital Transformation Initiative (DTI) - Societal Implications  
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ภาพท่ี 2-15 ตวัอย่างแนวโน้มการเปล่ียนแปลงจากโควิด-19 (1)  

 
 

ภาพท่ี 2-16 ตวัอย่างแนวโน้มการเปล่ียนแปลงจากโควิด-19 (2) -  
10 เทรนดใ์หม่ท่ีทรงอิทธิพลต่อธรุกิจในประเทศไทย 
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 ก าหนดกรอบอนาคต 
 
ในการก าหนดกรอบอนาคต คณะผูว้จิยัจะรวบรวมแนวทางการก าหนดกรอบอนาคตจาก 

5.2.1 ซึ่งประกอบไปดว้ย การ Framing การ Scanning การ Forecasting เพื่อรวบรวมประเดน็ใน
การน าไประดมสมองร่วมกบัผู้บรหิาร สศส. วเิคราะห์ “มุมมองต่ออนาคต (Perspectives about 
the Futures)” พรอ้มก าหนด “กรอบอนาคต (Futures Frame) ทีเ่หมาะสมกบั เศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ของไทย ดงัแสดงหลกัการก าหนดกรอบอนาคตในภาพที ่2-17 และภาพที ่2-18 

 
ภาพท่ี 2-17 หลกัการก าหนดกรอบอนาคตไปสู่การปฏิบติั 

 

 
ภาพท่ี 2-18 วตัถปุระสงคใ์นการมองหรือก าหนดกรอบอนาคต - วิเคราะห์กรอบอนาคต

ประเภทต่างๆ 

 

หลกัการก าหนดกรอบอนาคตไปสู่การปฏิบติั

ที่ มา ปรบัปรงุจาก  h       about the  uture   u  e   es  or strate     ores  ht      sho        es   o  a   e h o o  es   ash   to             

การก าหนด  กรอบ ประเด็นที่
ต้องการแก้ไขปัญหา 

การวเิคราะห์ รวบรวมปัจจยัต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาที่
ต้องการวางแผน

                            

ขัน้ตอนการ Fra    

 ระบปุระเด็นที่ต้องการแก้ไขหา
 e   ssues

 นิยาม  o a  ที่ต้องการศึกษา
 ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการ

วเิคราะห์อนาคต
 ท า  o a    a เพื่อระบผูุ้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย

ขัน้ตอนการ   a     

 ท า     ro  e ta    a     
ผ่านเครื่องมอืต่างๆ อาท ิ     
      

 รวบรวม   oba   o te t ต่างๆ
 วเิคราะห์ tro      ea      a 

ก าหนดกรอบอนาคตต่างๆ ที่
เป็นไปได้

ขัน้ตอนการ   a     

 ระบปัุจจยัขับเคลื่อน และความไม ่
แน่นอนต่างๆ   r  ers   
   erta  t es)

 วเิคราะห์    a เพื่อระบุ
 ase   e   e ar os และ
  ter at  e   e ar os

พั นาและคัดเลือกกรอบอนาคตที่
ต้องการ   re erre  Future)

ขัน้ตอนการ   s o    

 ระบวุสิัยทัศน์ที่ต้องการตาม
 re erre   uture

สร้างแนวทางการด าเนินการไปสู่
อนาคตที่ต้องการ

ขัน้ตอนการ   a     

 วเิคราะห์เชิงกลยุทธ์
 พั นาประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

ไปสู่วสิัยท ัศน์ท ี่ต้องการ

ระบกิุจกรรมการด าเนินงานที่องค์กร
ต้องท าตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

ขัน้ตอนการ   t   

 ก าหนด   t o    e  a และตัวชี้วดั
ในการด าเนินงาน

 สนับสนุนองค์กรให้สามารถด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ได้

 ส่งเสริมให้องค์กรสามารถคิดวเิคราะห์
แนวทางการด าเนินงานเชิงกลยุทธเ์อง
ได้ เพ่ือเป็นทางเลือกเม ือ่ต้องเผชิญกับ
  ter at  e   e ar o

                           
                  และ
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 จดัท าแผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries Foresight) 
 
คณะผู้วจิยัจะจดัท าแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries 

Foresight) โดยหลังจากระบุกรอบอนาคตร่วมกับ สศส. แล้ว จึงเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการตัดสินใจร่วม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทัง้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคการศึกษา สมาคมวชิาชีพ และภาคเอกชน จ านวนอย่างน้อย 50 หน่วยงาน เพื่อท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการ จดัท าภาพจ าลองอนาคต และใหข้อ้คดิเหน็เกี่ยวกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงที่
จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การจัดประชุมกลุ่มย่อย  
และการสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นตน้ 

 
จากนัน้ จงึสรุประบุปัจจยัขบัเคลื่อน และความไม่แน่นอนต่างๆ (Drivers & Uncertainties) 

และวิเคราะห์ Signal เพื่อระบุ Baseline Scenarios และ Alternative Scenarios ในโครงการนี้
อย่างน้อย 3-4 Scenarios 

 
ภาพท่ี 2-19 แนวทางการจดัท าแผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative 

Industries Foresight) 

 
  

บริษัท  จะน ากรอบอนาคตท่ีเป นไปได้มาหารือร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวิเคราะห ์        
ท่ีเป นไปได้ในโครงการนี              

  

    
         

อนาคตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

  
            

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
กระบวนการตัดสินใจร่วม

     e th   ter  e s

 Fo us  rou ตามกลุ่มผู้มี
ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละ
 o a  

  or sho เพือ่หาขอ้สรุป
แผนภาพอนาคต

   วิธีการด าเนินการขึน้อยูก่บั
ความเหมาะสมของระยะเวลา 
และผู้มีส่วนไดส่้วนเสียที่ เกีย่วขอ้ง

กรอบอนาคตเบื องต้นท่ีได้
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ภาพท่ี 2-20 ตวัอย่างประสบการณ์ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด นท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาเมืองเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค ์– กรณีเมืองเชียงใหม่ รายประเด นสาขา

อตุสาหกรรม 

 
 

ภาพท่ี 2-21 ตวัอย่างประสบการณ์ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด นท่ีเก่ียวข้องกบั
การพฒันาเมืองเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค ์– กรณีเมืองเชียงใหม่ รายพื นท่ี 

 
 

               ตามบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเด น

  

ข้อมูลพื นฐาน เศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 ข้อมลู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญๆของจังหวดั 
เช่น ทรัพยากรน ้ า 
ป่าไม ้แร่ธาตุ หิน

 ดา้นสุขภาพ
 ดา้นการศกึษา
 ดา้นการมีงานท าและการคุม้ครอง

แรงงาน
 ดา้นรายได้
 ดา้นที่อย ูอ่าศยัและสภาพแวดล้อม
 ดา้นชวีิตครอบครัวและชมุชน
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสังคม
 ดา้นการคมนาคม

 ส านักสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม ่
 ศึกษาธกิารจงัหวดัเชียงใหม ่

 ส านักงานสถิติจงัหวดัเชียงใหม่
 ส านักงานประกันสังคมจงัหวดัเชียงใหม ่

 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชียงใหม ่

 ส านักพั นาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม ่
 ต ารวจภูธรจงัหวดัเชียงใหม ่

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จงัหวดัเชียงใหม่

 ส านักงานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม ่

 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม่

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

 ดา้นการท่องเท่ียว

 ดา้นผลิตภัณ ์ชมุชน

 ดา้นการคา้ การลงทุน

 ดา้นการเกษตร

 ส านักงานการท่องเที่ยวและกี า
จงัหวดัเชียงใหม่

 ส านักงานการจดัประชุมและ
นิทรรศการ  องค์การมหาชน)

 ส านักงานพั นาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม ่

 ส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดั

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  
   

 หอการค้าจงัหวดั

 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัเชียงใหม ่

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

     ภาคเหนือ
 สถานกงสุลใหญ่แต่ละประเทศใน

จงัหวดั

 ประชากร

 โครงสร้างทางเศรษฐกจิ

 ลักษณะทางสังคม

 โครงสร้างพืน้ฐาน

 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 แหล่งท่องเที่ยว

 ขอ้มูลความมัน่คง

 ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่

 ส านักงานคลงัจังหวดั
เชียงใหม่

 ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่

 ส านักงานวั นธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

 ส านักงานพ ันาสงัคม
และความมัน่คงของ
มนุษยจั์งหวัด

 ส านักงานขนสง่จังหวัด

 ท่าอากาศยานจังหวัด
 การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค

จังหวัดเชียงใหม่

 การประปาสว่นภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่

 สนง ทรัพยากรธรรมชาติ
และส ิง่แวดลอ้มจังหวัด

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

 ส านักงานแรงงานจังหวัด
 ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด

ตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นจงัหวดัเชียงใหม่

ที่ มา ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์        )                                                    

ชุมชนภายในย่านสร้างสรรค์
 ชมุชนวัดสวนดอก
 ชมุชนวัดเกต
 ชมุชนซอยวัดอุโมงค์

มะขามป้อมเชยีงดาว 
อาร์ท สเปซ

  rts    er   a e

บ้านไร่ใจสุข

พนัพรรณ
 r a    Far 

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออก
สินคา้หัตถกรรมภาคเหนือ
       )

        o te  orar 
 rt  useu 

หมู่บ้านหัตถกรรม
บ้านถวาย

นิมมานซอย  

 reat  e 
 ea th   a e

ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ

ปันสเปซ

ท่าแพอีส ท์

เครือขา่ยพพิธิภัณ ์
กลางเวียงเชยีงใหม่

ใจบ้านสตูดโิอ

       tu  o
  h a   a  
 rt o   a er)

 u ture a    rt
 ra t
 o or     a  
 reat  e   a es

 rba   es   

 a  er es a   
 rt   a es

  r  u ture

จริงใจ
Far ers  ar et

เจียงใหม่
 r a    
 o  u  t 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจยัจะจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation)  
ที่ผ่านการจัดล าดับความส าคัญ และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact 
Assessment) รวมไปถึงระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Risk Identification)  
โดยมตีวัอย่างขอ้เสนอแนะฯ และการประเมนิผลกระทบต่างๆ ดงัแสดง 

 
ภาพท่ี 2-22 ตวัอย่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย – Creative Industry 

 

ภาพท่ี 2-23 ตวัอย่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย – หน่วยงานรฐัและหน่วยงานท้องถ่ิน 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                  

  

                       
                  

                                     

เน้นความร่วมมือ
              

ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์คณุค่า
ของสินค้าและบริการสร้างสรรค์

                     
        

ปรับรูปแบบสินคา้แล ะ
บริการ

 

ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
เพือ่น าเสนอเนื้อหา
เฉพาะพืน้ที่

 

สร้างแพลตฟอร์มให้
กจิการปลอด ุ่ น

 

ส่งเสริมการประสานงานระหว่าง
สาขา และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

 

สนับสนุนการใชน้ิทรรศการ
ขบัเคล่ือนเมืองในวิกฤต

 
สร้างความตระหนักต่อสินคา้แ ละ
บริการที่ตอบสนองปัญหา
มลภาวะ

 

สนับสนุนการใชป้ระโยชน์จาก
  s  hts ของท้องถิ่น หรือคนใน
พืน้ที่ 
สนับสนุนการสร้างบริการ
สร้างสรรคท์ี่เน้นขายประสบการ ณ์

 

 

น าปราชญ์ท้องถิ่น บุคลากรป ระจ า
พืน้ที่เป็นผู้เช ือ่มเร่ือง ราวในพืน้ที่ 
และธุรกจิเพือ่น าเสนอแกผู่้บริโภค

 ส่งเสริมการใชง้าน  e ehea th
เพือ่ลดความเส่ียงในการเดนิ ทาง
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ภาพท่ี 2-24 ตวัอย่างการจดัล าดบัความส าคญัของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 

ภาพท่ี 2-25 ตวัอย่างแนวทางการประเมินผลได้ทางเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ (1) 

 
  

ตวัอย่างการจดัล าดบัความส าคญัของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  

ส่งผลมาก  มีความเป็นไปไดสู้ง

      

ส่งผลปานกลาง  มีความเป็นไปไดป้านกลาง

ส่งผลน้อย  มีความเป็นไปไดต้ ่า

                      

  
โครงการพ ันาระบบฐานขอ้มูลจัดเกบ็ทะเบียนประวัต ิผ ู้เรี ยนและ
บุคลากรในสังกดั

  
โครงการพ ันาระบบติดตามเดก็ออกกลางคนัให้ไดรั้บการศกึษ า
ภาคบังคบั

  
โครงการบูรณาการเช ือ่มโยงการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงาน

  
โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู้ ส่ือการ เรียนรู้
และหลักสูตรการศกึษา  e   u at o   ub)

โครงการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว หรือก าลงัจะด าเนินการในเวลาอนัใกล้

โครงการท่ีควรด าเนินการ จดัท าขึ นในอนาคต

ผลประโยชน์ของข้อเสนอแนะ ความเป นไปได้ในการด าเนินงาน

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    

ผล
ปร

ะโ
ยช

น์ข
อง

โค
รง
กา

ร

ความเป นไปได้ของการด าเนินงาน

  

F 

  F 
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ภาพท่ี 2-26 ตวัอย่างแนวทางการประเมินผลได้ทางเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการ (2) 

 
 

ภาพท่ี 2-27 ตวัอย่างการประเมินผลได้ทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการด าเนินโครงการ (1) 
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ภาพท่ี 2-28 ตวัอย่างการประเมินผลได้ทางเศรษฐกิจและสงัคมจากการด าเนินโครงการ (2) 

 
 

 จดักิจกรรม การประชุม หรือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือสมัมนาในโครงการ 
 
ภายใต้โครงการนี้  คาดหมายว่าจะจะจัดกิจกรรมการประชุม หรือ การประชุมเชิง

ปฏบิตักิาร หรอื การสมัมนา อย่างน้อย 2 ครัง้ ได้แก่ จดักจิกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และผลลพัธใ์นการจดัท า Foresight ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่สศส. ทัง้ในสว่นกลางและภูมภิาค 
อย่างน้อย 1 ครัง้ และจดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industries Foresight) สู่สาธารณะผ่านทางออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครัง้ โดยมกีลุ่มเป้าหมาย
เขา้ถงึ (Page View) อย่างน้อย 10,000 ครัง้ 

 
โดยมกี าหนดการจดักจิกรรมแต่ละกจิกรรม มดีงันี้  
 
▪ จดักจิกรรมถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และผลลพัธใ์นการจดัท า Foresight ใหแ้ก่

ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สศส. ทัง้ในส่วนกลางและภูมภิาค อย่างน้อย 1 ครัง้ ในช่วง
สปัดาห์สี่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะผู้วิจยัจะจดักิจกรรมในลักษณะผสม 
(Hybrid) ทัง้ออนไลน์และ ณ ทีท่ าการ สศส. กทม. โดยผ่านช่องทาง Zoom meeting 
เพือ่เขา้ถงึผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่สศส. ในภูมภิาค 

▪ จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industries Foresight) สู่สาธารณะผ่านทางออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครัง้ 
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ในช่วงสปัดาหส์ีเ่ดอืนกนัยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะผูว้จิยัจะเรยีนเชญิผูแ้ทนจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทัง้ผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญและ
ผูท้รงคุณวุ  ิตลอดจนบุคลากรและตวัแทนจากสศส. โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการ
จัดสัมมนาคือเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

 จดัตั  งคณะ Creative Consortium 
 
คณะผู้วจิยัจะเสนอแนะแนวทางความร่วมมอืของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

โดยน าประเด็นส าคญั (Key Agenda) ที่เกดิจากการวเิคราะห์แผนภาพอนาคต สรรหา Stakeholders  
ที่มีความสนใจร่วมมาด าเนินการผลักดนัให้เห็นผลในเชิงปฏิบัติ ผ่านการจดัตัง้คณะ Creative 
Consortium ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่สนใจในประเด็นเดียวกัน มาร่วมกันวางกรอบงาน 
แผนปฏบิตั ิพรอ้มก าหนดบทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบร่วมกนั 

 
โดยมตีวัอย่างการระบุหน่วยงานผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆ ดงัแสดงภาพที ่2-29 
 

ภาพท่ี 2-29 ตวัอย่างระบุกลุ่มหน่วยงาน หรือองคก์ร ท่ีมีอาจมีส่วนร่วมในคณะ Creative 
Consortium 

 
 

ระบุกลุ่มหน่วยงาน หรือองคก์ร ท่ีมีอาจมีส่วนร่วมในคณะ                   
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 จดัท ารายงานสถานการณ์และความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นปัจจุบนั 
(ฉบบัครึ่งปี และรายปี) 

 
คณะผูว้จิยัจะจดัท ารายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิสรา้งสรรคใ์น

ปัจจุบนั ทัง้ฉบบัครึ่งปี และรายปี โดยมจีะออกแบบและจดัวางเนื้อหา กราฟ ตาราง Infographic 
จดัหาภาพประกอบ ภายในเล่มและหน้าปกรายงาน จดัท ารายงานในรูปแบบดจิทิลั (eBook) พรอ้ม
ส าหรบัเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ CEA และจดัพมิพ์เล่มรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหว
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(เฉพาะฉบบัรายปี) 4 ส ีจ านวน 200 เล่ม ดงัแสดงแนวทางการจดัท ารายงานฯ 
ในภาพที ่2-30 

 
ภาพท่ี 2-30 เนื อหาในรายงานสถานการณ์และความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในปัจจุบนั 
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2.2 ระยะเวลาและแผนด าเนินงาน 
ภาพท่ี 2-31 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

    ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
    3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 กระบวนการวางแผนและเตรยีมการศึกษา                                                                               

1.1 
ก าหนดแนวคิดในการศึกษาและแผนการด าเนินงานโครงการ 
โครงสร้างเนื อหาของรายงาน                                                                              

  

1.2 ก าหนดวิธีและเคร่ืองมอืท่ีใช้ศึกษา จดับุคลากรและทรพัยากร                                                                               

1.3 
ประชมุร่วมกบัผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สศส. เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าและประเด นปัญหาในโครงการ  (ทุก 2 เดือน)                                                       

  

2 กระบวนการศึกษาวิจยั                                                                               
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมขอ้มลู                                                                               

  
  ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพ
อนาคตใน อุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากทัง้ในและตา่งประเทศ                                                       

  

  
  วเิคราะหแ์นวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global 
context)                                                                              

  

2.2 ก าหนดกรอบอนาคต                                                                                

  
  ระดมสมองร่วมกบัผูบ้รหิาร สศส. วเิคราะห ์“มุมมองต่ออนาคต 
( ers e t  es about the Futures)” พรอ้มก าหนด “กรอบอนาคต 
(Futures Frame) ทีเ่หมาะสมกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทย                                                                              

  

2.3  
จดัท าแผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative 
Industries Foresight)                                                                             

  

    ระบุกรอบอนาคตทีเ่ป็นไปได ้                                                         
    วเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง                                                         
    วเิคราะห ์Strong & Weak Signal เพื่อระบุ Scenarios ทีเ่ป็นไปได ้                                                                               

2.3  
จดักิจกรรมท่ีกอ่ให้เกิดกระบวนการตดัสินใจร่วม (Participatory 
and Deliberative Process) อย่างน้อย 50 หน่วยงาน                                                                              

  

    จดัเตรยีมก่อนการจดักจิกรรม                                                         
   จดัเตรยีมการระหว่างการจดักจิกรรม                                                          
    จดัท ารายงานสรปุผล                                                                               
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    ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
    3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
2.4 สรปุผลการจดัท าแผนภาพอนาคต                                                                                
  จดัท าแผนภาพอนาคตฯ                                                        

  
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ทีผ่่านการจดัล าดบัความส าคญั และ
ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิ                                                       

  

  ระบุประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (Risk Identification)                                                                               

2.5 
จดักิจกรรมการประชุม หรือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือ การ
สมัมนา                                                                              

  

     กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้                                                        
     สมัมนาเผยแพรผ่ลการศึกษา                                                                               

2.6 จดัตั  งคณะ Creative Consortium                                                                                
    ดงึ Key Agenda จาก แผนภาพอนาคต                                                          
    หารอื และสรรหา Stakeholder เพื่อจดัตัง้ Creative Consortium                                                                                

2.7 
รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ
สร้างสรรคใ์นปัจจบุนั (ฉบบัครึ่งปี และรายปี)                                                                             

  

    รายงานสถานการณ์ฯ ฉบบัครึง่ปี                                                        
    รายงานสถานการณ์ฯ ฉบบัรายปี                                                                               

2.8 กระตุ้นการรบัรู้ผ่านการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือประเภทต่างๆ                                                       

  
  จดัเตรยีมพ ันาสื่อรปูแบบต่างๆ (ผลของกจิกรรม อาท ิภาพถ่าย 
และคลปิเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม)                                                            

  

     เผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางตา่งๆ                                                              
3 การจดัส่งรายงาน                                                                              

 
 
 

 

รายงานขัน้ตน้ (Inception Report) รายงานความกา้วหน้า 
(Progress Report) ครัง้ที ่1 

รายงานความกา้วหน้า 
(Progress Report) ครัง้ที ่2 

รายงานสมบูรณ์  
(Final Report) 
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2.3 โครงร่างรายงาน 
 
โครงร่างรายงานแต่ละฉบบัมรีายละเอยีดดงัทีจ่ะน าเสนอดงัต่อไปนี้ โดยโครงร่างรายงาน

ดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้รับ
ระหว่างการด าเนินการศกึษา 

 
 โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 1 

 
โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครัง้ที ่1 ครอบคลุมเนื้อหา ดงัแสดง

ในตารางที ่2-1 
 
ตารางท่ี 2-1 โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 1 

โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 1 
1. บทน า 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  
2.1 กรอบแนวคดิและวธิกีารศกึษา 
2.2 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
2.3 โครงร่างรายงาน 
3. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 วรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคตในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 นิยามของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
 หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 
 กรณีศกึษาการวเิคราะหก์รอบอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากต่างประเทศ 

3.2 แนวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) 
 แนวโน้มส าคญัระดบัโลก (Megatrends) 

4. กรอบอนาคต (Futures Frame) 
4.1 ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการ (Framing) 

 ระบุ Stakeholder 
 จดัท า Domain Map 

4.2 วเิคราะหปั์จจยั (Scanning) 

 จดักลุ่ม Inputs 
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โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 1 
 ระบุ Strong Signal & Weak Signal 

ภาคผนวก 1 สรปุผลการระดมสมองกบัผูบ้ริการ สศส และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 

 
 โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 2 

 
โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครัง้ที ่2 ครอบคลุมเนื้อหา ดงัแสดง

ในตารางที ่2-2 
 
ตารางท่ี 2-2 โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 2 

โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 2 
1. บทน า 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  
2.1 กรอบแนวคดิและวธิกีารศกึษา 
2.2 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
2.3 โครงร่างรายงาน 
3. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 วรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคตในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 - นิยามของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
 - หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 
 - กรณีศกึษาการวเิคราะหก์รอบอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากต่างประเทศ 

3.2 แนวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) 
 - แนวโน้มส าคญัระดบัโลก (Megatrends) 

4. กรอบอนาคต (Futures Frame) 
4.1 ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการ (Framing) 

 ระบุ Stakeholder 
 จดัท า Domain Map 

4.2 วเิคราะหปั์จจยั (Scanning) 

 จดักลุ่ม Inputs 
 ระบุ Strong Signal & Weak Signal 

4.3 ก าหนดกรอบอนาคต 

 ระบุปัจจยัขบัเคลื่อน และความไม่แน่นอนต่างๆ (Drivers & Uncertainties) 
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โครงร่างรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ครั  งท่ี 2 
 วเิคราะห ์Signal เพื่อระบุ Baseline Scenarios และ Alternative Scenarios 
 แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries Foresight) 
 - Scenario A 
 - Scenario B 
 - Scenario C 
 - Scenario D 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
 - ประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (Risk Identification) 

ภาคผนวก 1 สรปุผลการระดมสมองกบัผูบ้ริการ สศส และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 

 
 โครงร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

 
โครงร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหา ดงัแสดงในตารางที ่2-3 

 
ตารางท่ี 2-3 โครงร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 

โครงร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
1. บทน า 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  
2.1 กรอบแนวคดิและวธิกีารศกึษา 
2.2 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 
2.3 โครงร่างรายงาน 
3. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 วรรณกรรมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัแผนภาพอนาคตในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 - นิยามของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
 - หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 
 - กรณีศกึษาการวเิคราะหก์รอบอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ากต่างประเทศ 

3.2 แนวโน้มส าคญัในบรบิทโลก (Megatrend in Global context) 
 - แนวโน้มส าคญัระดบัโลก (Megatrends) 

4. กรอบอนาคต (Futures Frame) 
4.1 ก าหนดประเดน็ทีต่อ้งการ (Framing) 
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โครงร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
 ระบุ Stakeholder 
 จดัท า Domain Map 

4.2 วเิคราะหปั์จจยั (Scanning) 

 จดักลุ่ม Inputs 
 ระบุ Strong Signal & Weak Signal 

4.3 ก าหนดกรอบอนาคต 

 ระบุปัจจยัขบัเคลื่อน และความไม่แน่นอนต่างๆ (Drivers & Uncertainties) 
 วเิคราะห ์Signal เพื่อระบุ Baseline Scenarios และ Alternative Scenarios 
 แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries Foresight) 
 - Scenario A 
 - Scenario B 
 - Scenario C 
 - Scenario D 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
 - ประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (Risk Identification) 
 - ขอ้เสนอแนะในการจดัตัง้ Creative Consortium 

ภาคผนวก 1 สรปุผลการระดมสมองกบัผูบ้ริการ สศส และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง 
ภาคผนวก 2 การจดัล าดบัความส าคญัและการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย 
ภาคผนวก 3 สรปุผลการจดักิจกรรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ และการจดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 

 
 โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ฉบบัครึ่งปี 

 
โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ฉบบัครึ่งปี 

ครอบคลุมเนื้อหา ดงัแสดงในตารางที ่2-4 
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ตารางท่ี 2-4 โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ฉบบัครึ่งปี (Thailand Creative Movement Report 2022) 

 
หวัข้อ แผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

Creative Industries Foresight 
 ค าน า 

1 ความหมายของแผนภาพอนาคต  
(What is Foresight) 

1.1 ความหมายของแผนภาพอนาคต 
1.2 องคป์ระกอบของการจดัท าแผนภาพอนาคต  

 - Framing: การก าหนด “กรอบ” ประเดน็ทีต่อ้งการแกไ้ขปัญหา  
 - Scanning: การวเิคราะห ์รวบรวมปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็

ปัญหาทีต่อ้งการวางแผน 
- Forecasting: ก าหนดกรอบอนาคตต่างๆ ทีเ่ป็นไปได้ 

2 พ ันาการของการจดัท าแผนภาพอนาคตในต่างประเทศ  
(Case Study of Foresight) 

2.1 ตวัอย่างการพ ันาการจดัท าแผนภาพอนาคตในฟินแลนด์ 
 - Committee for the Future 

2.2 ตวัอย่างการพ ันาการจดัท าแผนภาพอนาคตในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
 - Dubai Future Foundation 

3 สถานะปัจจุบนัของการจดัท าแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทย  
  urre t  tatus o   ha  a  ’s  reat  e    ustr es Fores  ht) 

3.1 Framing – ก าหนดกรอบเวลา และหวัขอ้ 
3.2 Domain Map - ระบุ 

4 การด าเนินงานในระยะถดัไป (Next Step) 
 - Scanning & Forecasting  
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 โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคล่ือนไหวของ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ฉบบัรายปี 
 
โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ฉบบัรายปี 

ครอบคลุมเนื้อหา ดงัแสดงในตารางที ่2-5 
 

ตารางท่ี 2-5 โครงร่างรายงานสถานการณ์และความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ฉบบัรายปี 

 
 วัข อ/บ   

1 ความส าคญัของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
1.1 ทบทวนแผนและนโยบาย (Plan & Policy Review) – แผนระดบัชาต ิและ 

และแผนนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมรายสาขา 
2 สถานะปัจจุบนัของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศไทย 

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องไทย 
 - Creativity index 

2.2 สถานการณ์อุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์ายสาขา 
 - Value Chain by sector 

2.3 สถานการณ์อุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์ายพืน้ที่ 
3 กรณีศกึษาตน้แบบผูป้ระกอบการในการธุรกจิสรา้งสรรคใ์นต่างประเทศ 

3.1 กรณีศกึษาประเทศ A 
3.2 กรณีศกึษาประเทศ B 

4 อนาคตของเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ทย 
4.1 วเิคราะหช์่องว่างเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ทย 
4.2 ทศิทางการสง่เสรมิ 
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บทท่ี 3 
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
3.1 วรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัแผนภาพอนาคตใน

อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์
 
การศกึษาภายใตโ้ครงการศกึษานี้ แบ่งการด าเนินงานเป็นสว่นต่างๆ ไดด้งันี้ 

 
▪ นิยามของอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
▪ หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 
▪ กรณีศึกษาการวเิคราะห์กรอบอนาคตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก

ต่างประเทศ 
▪ แนวโน้มส าคญัในบรบิทโลก  
 

  นิยามของอตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

เศรษฐกจิสรา้งสรรคส์ามารถนิยามไดห้ลายรูปแบบ ดงัจะเหน็ไดจ้ากค านิยามทีถู่กให้ไว้
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมตีวัอย่างดงันี้ 

 
David Parrish ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชาวอังกฤษ ได้ให้ค า

นิยามเกี่ยวกบั Creative Industries เอาไว้ว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หมายรวมถึงธุรกิจที่มีการ
ผนวกกับการความคิดสร้างสรรค์เป็นศูนย์กลาง อาทิ การออกแบบ ดนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ 
สถาปัตยกรรม ภาพยนตรแ์ละวดีโิอ สิง่ประดษิฐ์ ทศันศลิป์ แฟชัน่ โทรทศัน์และวทิยุ การโฆษณา 
วรรณกรรม เกมส ์และศลิปะการแสดง 

 
ดา้นกระทรวงวฒันธรรม สือ่ และกฬีาของรฐับาลสหราชอาณาจกัรไดใ้หค้ านิยามเพิม่เตมิ

เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เอาไว้ว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีรากฐานจากความคดิสร้างสรรค์ 
ทกัษะ และพรสวรรค ์ซึง่สามารถน าไปต่อยอดในการสรา้งมลูค่า สรา้งงาน จากรุ่นสูรุ่่นและเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญา โดยสามารถแบ่งได้เป็น 13 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ การ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สถาปัตยกรรม งานศิลปะ สิง่ประดิษฐ์ งานออกแบบ การออกแบบ
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แฟชัน่ ภาพยนตร์และวดีโิอ ซอฟท์แวร์ ดนตร ีศลิปะการแสดง สื่อสิง่พมิพ์ ซอฟท์แวร์และเกมส์ 
โทรทศัน์และวทิยุ    

 
ด้านสหประชาชาติ (European Union) ได้ให้ความหมายแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เอาไวว้่า เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชว้ฒันธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคลื่อนรวมถงึมคีวามหลากหลายทาง
วฒันธรรม ซึ่งการแบ่งประเภทสามารถแบ่งได้เป็น สถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งเป็นการ
น าเอาปัจจยัสรา้งสรรคม์าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ นอกจากนี้ยงัมอีุตสาหกรรมย่อยอกี อาท ิ 
การออกแบบกราฟิก การออกแบบแฟชัน่ และการโฆษณา 

 
ด้านยูเนสโก (UNESCO) ได้ระบุถึงนิยามเอาไว้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เ ป็น

อุตสาหกรรมที่เป็นการรวมกนัของการสร้างสรรค์ การผลติ และการซื้อ -ขายในสนิค้าและบรกิาร
โดยมสีิง่มสีิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ไดห้รอืวฒันธรรมเป็นสว่นประกอบ ซึง่สนิคา้และบรกิารเหล่านี้โดยมากจะ
ถูกคุม้ครองโดยลขิสทิธิ ์

 
องคก์ารทรพัยส์นิทางปัญญาโลก (WIPO) (อา้งถงึใน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2552) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่เน้นบรบิทของทรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property Rights) ว่า “ประกอบไป
ด้วยอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ซึ่งรวมถงึผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรมและศลิปะทัง้หมด ทัง้ในรูป
สนิค้าและบรกิารที่ต้องอาศยัความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการท าขึ้นมาโดย
ทนัทใีนขณะนัน้หรอืผ่านกระบวนการผลติมาก่อน” 

 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิได้ให้ความหมายของ 

“เศรษฐกจิสร้างสรรค์” คอื กระบวนการหรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ใช้พื้นฐานของสนิทรพัย์ทาง
วัฒนธรรม (Cultural Asset-Based) ร่ วมกับความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) นวัตกรรม 
(Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม           
ในเชงิพาณิชย ์(Commercialization) หรอืคุณค่าเพิม่ทางสงัคม 

 
ส านักนายกรฐัมนตร ี(2554) ไดใ้หน้ิยามของ “เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์ ไวใ้นระเบยีบส านัก

นายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยกองทุนเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2554 ไวว้่า “เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
บนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรู ้การสรา้งสรรคง์าน และการใชท้รพัยส์นิทางปัญญาทีเ่ชื่อมโยงกบั
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสัง่สมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่” 
(ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2554 : ออนไลน์) และไดใ้หน้ิยาม          ไว้
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ในระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ย การสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พ.ศ.2556 ไวว้่าเป็น “การ
พฒันาระบบเศรษฐกจิโดยใชอ้งคค์วามรู ้ ความคดิสรา้งสรรค ์ทรพัยส์นิทางปัญญา และการศกึษา
วจิยั ที่เชื่อมโยงกบัพื้นฐานทางวฒันธรรม การสัง่สมความรู้ของสงัคม เทคโนโลย ีและนวตักรรม
สมยัใหม่ ในการผลติสนิคา้และบรกิารในรูปแบบใหม่ ซึ่งสรา้งมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ หรอืคุณค่า
ทางสงัคม” (ส านกันายกรฐัมนตร,ี 2556) 

 
จากการศึกษาค านิยามของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากหลายภาคส่วน คณะที่ปรึกษาจึง
เหน็สมควรในการใช้ค านิยามของเศรษฐกจิสรา้งสรรคต์ามส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์  
(องคก์ารมหาชน) ซึง่ไดใ้หค้ านิยามไวว้่า เป็นการพฒันาระบบเศรษฐกจิโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค์
บนฐานขององคค์วามรู ้ทรพัยส์นิทางปัญญา และการศกึษาวจิยัซึง่เชื่อมโยงกบัวฒันธรรม พืน้ฐาน
ทางประวตัศิาสตรก์ารสัง่สมความรูข้องสงัคม เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อใชใ้นการพฒันาธุรกจิ    
การผลิตสนิค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรอืคุณค่าทางสงัคม    
โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 15 สาขา คือ 1) งานฝีมือและ
หตัถกรรม 2) ดนตร ี3) ศลิปะการแสดง 4) ทศันศลิป์  5) ภาพยนตร ์6) การแพร่ภาพและกระจาย
เสียง 7) การพิมพ์ 8) ซอฟต์แวร์ 9) การโฆษณา 10) การออกแบบ 11) การให้บริการด้าน
สถาปัตยกรรม  12) แฟชัน่ 13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย 15) การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 
 

 หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 
 
การก าหนดกรอบอนาคตเป็นวธิกีารด าเนินงานภายใต้โครงการ Foresight ซึง่พฒันาโดย 

University of Houston โดยกระบวนการก าหนดกรอบอนาคตมทีัง้หมด 6 ขัน้ตอน ดงัภาพที ่3-1 
โดยการศกึษาครัง้นี้จะใชท้ัง้สิน้ 3 ขัน้ตอนทีใ่ชใ้นการสรา้งภาพอนาคต ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการ 
Framing Scanning และ Forecasting โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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ภาพท่ี 3-1 หลกัการก าหนดกรอบอนาคต 

 
ทีม่า: Thinking about the future: Guidelines for strategic foresight. P Bishop, A Hines. Social Technologies, Washington, 
DC, 2015 

 
➢ การ Framing หรือ การก าหนดกรอบอนาคต 

 
การก าหนดกรอบ (Framing) คอืการระบุจุดสนใจหรอืประเดน็ที่ต้องการการคาดการณ์

เชงิกลยุทธ์ โดยมกีารให้น ้าหนักถงึประเดน็ที่องค์กรให้ความสนใจหรอืเป็นประเดน็ที่ส าคญัที่สุด 
โดยมขีัน้ตอนการก าหนดกรอบดงันี้ 

 
▪ ระบุประเดน็ทีต่อ้งการแกไ้ข (Key Issues) 
▪ นิยาม Domain ทีต่อ้งการศกึษา  
▪ ก าหนดช่วงเวลาทีต่อ้งการวเิคราะหอ์นาคต 
▪ ท า Domain Map เพือ่ระบุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

➢ การ Scanning หรือ การวิเคราะห์ รวบรวมปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหา
ท่ีต้องการวางแผน 

 
ภายหลงัการระบุ Domain Map เพื่อวเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนาคตทีเ่รา

ต้องการจะคาดการณ์แลว้ จะเขา้สู่ข ัน้ตอนของการ Scanning หรอืการวเิคราะห์ คอืการกวาดหา 
และรวบรวมพลวตัรความเป็นไปได้ต่างๆ ที่ส่งผลต่ออนาคต ( Inputs) ซึ่งด าเนินการผ่านการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) ผ่านเครื่องมอืต่างๆ และการรวบรวมบรบิท
โลกทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีป่รากฎใน Domain Map 
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จากนัน้ จงึเป็นกระบวนการวเิคราะห ์Inputs เพื่อระบุว่า สิง่ใดเป็น Inputs ทีถู่กระบุหรอื
ก าหนดไว้แล้วว่าเป็นเทรนด์ส าคญัที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะก าหนดให้เป็น Strong Signals 
และ Inputs ทีเ่ป็นปัจจยัหรอืเหตุการณ์ทีเ่ริม่มกีารพดูถงึ แต่ยงัไม่แน่นอนว่า จะกลายเป็นแนวโน้ม 
จะถูกก าหนดใหเ้ป็น Weak Signals โดยจะมขีัน้ตอนการ Scanning ดงัต่อไปนี้ 

 
▪ ท า Environmental Scanning ผ่านเครื่องมอืต่างๆ อาท ิPEST, STEEP  
▪ รวบรวม Global Context ต่างๆ 
▪ วเิคราะห ์Strong & Weak Signal  
 

➢ การ Forecasting หรือ ก าหนดกรอบอนาคตต่างๆ ท่ีเป็นไปได้ 
 
หลงัจากการระบุ Signal หรอืสญัญาณประเภทต่างๆ ในกระบวนการ Scanning แลว้ จงึ

เขา้สู่กระบวนการระบุปัจจยัขบัเคลื่อน (Driver) โดยการรวบรวม Signals ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งขึ้น
มาแลว้เกดิเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายใตก้รอบอนาคตทีก่ าหนดไว ้  

 
ปัจจยัที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีความแน่นอนสูง  (Drivers) ถูกน ามาวิเคราะห์

ประกอบกนัหลายๆ ปัจจยักลายเป็น ภาพอนาคตฐาน (Baseline Future/ Scenario) และปัจจยัทีม่ี
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามแน่นอนน้อย (Uncertainties) จะถูกน ามาวเิคราะหป์ระกอบกนั
กบั Driver กลายเป็น ภาพอนาคตทางเลอืก (Alternative Future/ Scenario) โดยจะมขีัน้ตอนการ 
Forecasting ดงันี้ 

 
▪ ระบุปัจจัยขบัเคลื่อน และความไม่แน่นอนต่างๆ (Drivers & Uncertainties) จาก 

Signal ในขัน้ตอนทีผ่่านมา 
▪ วเิคราะห ์Drivers เพือ่ระบุ Baseline Scenarios และ Alternative Scenarios 

 
โดยภาพอนาคตทีอ่อกมาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รปูแบบหลกัดงันี้ 
 

▪ Continuation (Baseline) เป็นภาพอนาคตฐานที่ทุกสิง่ด าเนินไปตามแนวโน้มที่ควร
จะเป็น และมคีวามน่าจะเป็นสงูทีสุ่ด 

▪ New equilibrium (Alternative) เป็นภาพอนาคตที่พฒันาไปสู่จุดสมดุลใหม่ ซึ่งเกิด
จากแรงขบัเคลื่อนต่างๆ ทีแ่ตกต่างจากระดบัสมดุลของระบบระเบยีบทีเ่ป็นอยู่เดมิ 
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▪ Transformation (Alternative) เป็นภาพอนาคตทีห่ลุดออกจากภาพทีค่วรจะเป็นเดมิ 
เนื่องจากเกดิการเปลีย่นกฎ กตกิาใหม่ 

▪ Collapse (Alternative) เป็นภาพอนาคตทีเ่ปลี่ยนไปจากทีค่วรจะเป็น เนื่องจากแรง
ขบัเคลื่อนทีเ่ป็นลบ หรอืไม่สง่ผลดตี่อแนวทางการพฒันาเดมิ 

 
 กรณีศึกษาการวิเคราะห์กรอบอนาคตของอตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์าก
ต่างประเทศ 

 
➢ กรณีศึกษาจากประเทศองักฤษ   

 
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและมีนาคมปี ค.ศ. 2020 Research England’s Strategic 

Priorities Fund ไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนการท าวจิยัแผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมสรา้งสรรคปี์ ค.ศ. 2030 
ในหัวข้อความยัง่ยืนและอุตสาหกรรม 4.0 โดยโครงการนี้ได้มีการท าวิจัยเชิงลึก สัมภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ และการท า Workshop เพือ่สรา้งความสามารถในการมองภาพอนาคต  

 
ในการด าเนินงานครัง้นี้ไดม้กีารเชญิผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัในการวาดภาพอนาคตดงันี้ 
 
▪ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในดา้นการวางแผนนโยบายทัง้ระดบัประเทศและระดบัภูมภิาคผู้ซึ่ง

ช่วยในการวางนโยบายการช่วยเหลอืและเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
▪ นักลงทุนชาวอังกฤษและนักลงทุนต่างชาติผู้ซึ่งมีความสามารถในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นประเทศองักฤษผ่านมาตรการชกัจงูการลงทุน 
▪ บริษัทสื่อมีเดียเผยแพร่ออนไลน์ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการมาลงทุนในประเทศ

องักฤษ 
▪ บรษิทัดา้นเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานดา้นการศกึษาซึ่งสามารถสรา้งความร่วมมอืกบัอุตสาหกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 
▪ ภาคองคก์รและธุรกจิกว่าหนึ่งแสนหน่วยงานในระบบนิเวศอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
 

โดยงานวจิยัได้ชี้ให้เห็นถึง 4 แนวโน้มหลกัซึ่งสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    
ในดา้นความยัง่ยนืในอกีทศวรรษขา้งหน้า ไดแ้ก่ 
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▪ บทบาทของระบบอตัโนมตัิในการสนับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ อาทิ การเพิม่ผลติผล 
เพิม่ประสทิธภิาพด้านการใช้พลงังาน การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
ทว่าผูเ้ชีย่วชาญมองอุตสาหกรรมว่าจะเกดิการเปลีย่นแปลงในดา้นการลดก าลงัคน 

▪ การตระหนักมากขึน้ในเรื่องการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ และการคาดหวงั
ถงึการเขา้มามบีทบาทในการแกไ้ขปัญหาของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

▪ เพื่อที่จะตอบโจทย์จุดประสงค์ด้านความยัง่ยนื บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ต้องมปีฏิสมัพนัธ์กบัประชาชน องค์กรทัง้ในพื้นที่และระดบัภูมภิาค รวมถึงผู้ออก
นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านเครอืข่ายของ Creative Hubs 
ทัว่สหราชอาณาจกัร 

▪ การออกแบบนวตักรรมรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการตอบโจทย์ความต้องการสินค้า
และบรกิารทีแ่ตกต่าง การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

 

นอกจากนี้ในด้านอุตสาหกรรม 4.0 ยงัมกีารระบุแนวโน้มหลกัซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรม 4.0 รวมถงึอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นอกีทศวรรษขา้งหน้า ไดแ้ก่ 

 
▪ การพึง่พาของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นดา้นการเตบิโตของการสง่ออก  
▪ การแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในดา้นการดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค (Attention Economy) 
▪ การรงัสรรคท์างดจิทิลั อาท ิเนื้อหา และ การออกแบบผลติภณัฑ์ 
▪ การออกแบบสนิค้าและบรกิารที่เน้นความยัง่ยนื การให้ความส าคญักบัการลดก๊าซ

คารบ์อน รวมถงึเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
 
การไดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิลกึอนัน าไปสูข่อ้เสนอแนะ 12 ขอ้แก่ผูอ้อกนโยบาย 
 
1. การสร้างวสิยัทศัน์และยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั 
2. การสรา้งนโยบายทีเ่ขา้ถงึทุกภาคสว่นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
3. สนับสนุนให้มีการปรบัเปลี่ยนสภาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และออกกฎระเบียบที่

เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์หม่ 
4. การเขา้ถงึและการมสีว่นร่วมอย่างเท่าเทยีมในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
5. ภาครฐัมกีารลงทุนมากขึน้และสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมกีารลงทุนทีส่งูขึน้ 
6. สง่เสรมิการร่วมงานและการคา้ขายในระดบัสากลใหม้ากขึน้ 
7. ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานของอุสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นอนาคต 
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8. ขบัเคลื่อนและใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื 
9. สง่เสรมิและใหค้วามส าคญักบัการเพิม่ทกัษะดา้นดจิทิลั 
10. สนบัสนุนใหด้จิทิลัเป็นจุดแขง็ขององคก์ร 
11. ใหค้วามส าคญักบัความร่วมมอืระหว่างอุตสาหกรรมและงานวจิยั 
12. ท าใหภ้าคการศกึษาเหมาะสมกบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
 

➢ กรณีศึกษาจากประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ 
 
มูลนิธอินาคตแห่งดูไบ หรอื The Dubai Future Foundation (DFF) เป็นหน่วยงานวจิยั

ดา้นอนาคตของภาครฐั ถูกจดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางเมื่อวนัที ่24 เมษายน ค.ศ. 2016 ภายใตแ้นวคดิ
ของ ชคี มุฮมัหมดั บนิ รอชดิ อาล มกัตูม (Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum)       รอง
ประธานาธบิดแีละนายกรฐัมนตรขีองสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (United Arab Emirates: UAE) และ
ผูป้กครองรฐัดูไบ โดยมเีป้าหมายในการสร้างดูไบใหเ้ป็นเมอืงต้นแบบแห่งอนาคต ผ่านการสัง่สม
และสร้างสรรค์แรงบรรดาลใจในการออกแบบอนาคต และในปี ค.ศ. 2019 DFF ถูกจดัเป็นส่วน
หนึ่งในแผนพืน้ทีแ่ห่งอนาคตของดูไบ (The Dubai Future District: DFD) ทีไ่ดเ้ชื่อมต่อบรเิวณใจ
กลางเมอืงดูไบให้เป็นเขตพื้นที่ร่วมกนั เริม่ตัง้แต่ดูไบเวลิด์เทรดเซ็นเตอร์ (Dubai World Trade 
Centre) ตึกเอมิเรตส์ทาวเวอร์ (Emirates Towers) และศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติดูไบ 
(Dubai International Financial Centre: DIFC) ส าหรบัเป็นพื้นที่เศรษฐกจิใหม่ทัง้ในด้านการเงนิ
และโอกาสทางธุรกจิ  

 
คณะกรรมการของมูลนิธ ิDFF ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหลายภาคสว่น โดยมปีระธานคอื 

มกุฎราชกุมารแห่งดูไบ ขณะทีผู่แ้ทนภาครฐัจะเป็นผูน้ าระดบัรฐัมนตรวี่าการประจ ากระทรวงต่างๆ 
ที่มีพันธกิจเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของ DFF สามารถเชื่อมโยงกบัหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ส าหรบัการ
ด าเนินงานของ DFF แบ่งออกเป็น 5 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย 

 
ภาพอนาคต การคาดการณ์อนาคต และการมโนภาพ (Future, foresight, and 

imagination) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ส าหรบัการเปลี่ยนแปลง และครอบคลุมการพจิารณา
กฎระเบยีบ และระบบนิเวศทางการเงนิทีเ่อื้อต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมกีารด าเนินงานผ่านกลไก
การท างานผ่าน 3 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่  
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▪ C4IR (The Centre for the Fourth Industrial Revolution UAE) เป็นหน่วยงานที่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง DFF และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum: WEF) ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นเศรษฐกจิการเมอืงทีส่ าคญัของโลก และนบัเป็น
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานแห่งแรกของภูมภิาคตะวนัออกกลางและแอฟรกิา
เหนือ ทัง้นี้ C4IR ท าหน้าทีเ่ป็นแพลตฟอรม์ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน 
ซึ่งมจุีดมุ่งหมายในการสร้างกรอบการก าดูแลและการท างานร่วมกบัผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีในทุกระดบั โดยงานศกึษาจะมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยอีุบตัใิหม่ ได้แก่ บล็อกเชน
และการจดัเกบ็ขอ้มูลแบบกระจายศูนย ์ปัญญาประดษิฐ์ และการแพทยแ์บบแม่นย า
และจ าเพาะ 

 
▪ Dubai Future Councils เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่คาดการณ์แนวโน้มอนาคต       

ในสาขาส าคญั พร้อมทัง้ศกึษาวธิกีารแก้ไขและเตรยีมความพร้อมต่อความท้าทาย    
ในอนาคต เพื่อน าไปใชใ้นกลยุทธ์การวางแผนระดบัชาต ิผ่านการแลกเปลีย่นขอ้มูล
จากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ ซึง่มหีน่วยงานด าเนินงาน 13 สาขาส าคญั ไดแ้ก่   ดา้น
ปัญญาประดษิฐ์ พลงังาน การคมนาคม ทกัษะ บล็อกเชน เมอืงอนาคต การศกึษา 
สื่อสารสนเทศ ผู้ประกอบการและระบบนิเวศนวัตกรรม                         การ
บริการโลจิสติกส์ ความมัน่คงของชุมชน ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
สุขภาพและสวสัดภิาพ 

 
▪ Dubai Future Research เป็นหน่วยงานวจิยัส าหรบัน าเสนอขอ้มลูเชงิลกึ         เพือ่

น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการคาดการณ์อนาคตแก่หน่วยงาน หรอืผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยี ซึ่งมกีระบวนการศึกษาทัง้แบบการวจิยัเชิงคุณภาพ และการวจิยัเชิงปรมิาณ 
นอกจากนี้ยังมีการสร้างแพลตฟอร์ม Verified Contributor ที่เปิดโอกาสให้นัก
อนาคตศาสตร์หรือนักวิจัยจากทุกแห่งทัว่โลกเข้ามาร่วมท างานกับ DFF และ
หน่วยงานเครอืข่ายภาครฐั ผ่านการประมูลโครงการหรอืงานศึกษาวิจยัในหวัข้อ
ต่างๆ  

 
เน้ือหาและการเผยแพร่องค์ความรู้ (Content & Knowledge Dissemination) เป็น

สว่นงานมุ่งเน้นการคดัสรรและเผยแพร่งานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยลี ้าสมยั ความเหน็ทาง
สงัคม และสถานการณ์ปัจจุบนั ผ่านทีป่รกึษาและนกัเขยีนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดยมกีารด าเนินงาน
ผ่านกลไกการท างานผ่าน 2 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ 
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▪ Dubai Future Talks เป็นแพลตฟอรม์ออนไลน์ในการแบ่งปันแนวคดิ ประสบการณ์ 
และขอ้มลูดา้นอนาคต โดยมจุีดเริม่ต้นจากการประชุม World Government Summit 
ซึง่เป็นงานประจ าปีของดไูบทีม่ผีูน้ ารฐับาลในหลายประเทศทัว่โลกเขา้ร่วมการเจรจา
เกี่ยวกับนโยบายแห่งอนาคตนวัตกรรมเทคโนโลยีและหัวข้ออื่นๆ รวมทั ้งมี
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นต่างๆ เขา้ร่วมอภปิรายในประเดน็ส าคญั 

 
▪ Mostaqbal เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มุ่งเน้นสื่อสารงานวจิยัแห่งอนาคตในภาษา

อารบกิ เพื่อเพิม่การเขา้ถงึองค์ความรู้แก่ประชาคมในภูมภิาคตะวนัออกกลางและ
แอฟรกิาเหนือ 

 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) มุ่งเน้นการเสรมิสร้างทกัษะ

และขดีความสามารถประชาคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเมอืงแห่งอนาคต โดยมกีารด าเนินงานผ่าน
กลไกการท างานผ่าน 2 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ 

 
▪ Dubai Future Academy เป็นสถาบนัการเรยีนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้

พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่ออนาคต ซึ่งการก าหนดผลลัพธ์ของหลักสูตรการเรียน     
การสอนจะสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคตของดูไบ และ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาวของ UAE โดยเนื้อหาการอบรมจะ
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรูเ้ท่าทนัอนาคต ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะของมนุษย์
ทัง้ในด้านการสื่อสาร การสงัเกต ความเห็นอกเห็นใจ และความคดิสร้างสรรค์ 2) 
เทคโนโลยแีห่งอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงลึกอย่างมปีระสทิธิภาพ 
โดยหลกัสตูรครอบคลุมหลากหลายดา้น อาท ิปัญญาประดษิฐ ์เทคโนโลยโีลกเสมอืน 
เทคโนโลยพีลงังานสมยัใหม่ พนัธุเทคโนโลย ีและ 3) วธิกีารวจิยัอนาคต โดยมุ่งเน้น
การหลักการอนาคตศาสตร์ ผ่านกระบวนการศึกษาด้านอนาคตที่ส าคัญ อาทิ       
การวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ การคดิอย่างเป็นระบบ การกวาดหาสญัญาณ
อนาคตและสญัญาณการเปลีย่นแปลงอ่อนๆ และการจดัการวสิยัทศัน์  

 
▪ One Million Arab Coders (OMAC) เป็นโครงการที่สนับสนุนหลกัสูตรการศึกษา

ออนไลน์พร้อมประกาศนียบตัรด้านการรู้เท่าทนัเทคโนโลยดีจิทิลั โดยโครงการถูก
จัดตัง้ขึ้นด้วยเป้าหมายการสร้างนักเขียนโค้ดรุ่นใหม่ในภูมิภาค ทัง้นี้หลักสูตร
การศึกษาจะครอบคลุมทัง้การพัฒนาแอปพลิเคชัน การเรียนรู้ด้วยเครื่อง             
และการวเิคราะหข์อ้มูล โดยผูเ้รยีนทีไ่ดค้ะแนนในอนัดบัสูงจะได้รบัทุนการศกึษาใน
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การเขา้เรยีนหลกัสูตร Nanodegree ของ Udacity พร้อมผู้ให้ค าปรกึษาแบบตวัต่อ
ตวั การสนับสนุนโอกาสการฝึกงานหรอืการพฒันาธุรกิจสตาร์ทอพั รวมทัง้การจดั
งานแข่งขนัการพัฒนานวัตกรรมพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักพัฒนารุ่นใหม่ ทัง้นี้        
ได้มีการขยายโครงการไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาค อาทิ One Million Khawarzmi 
Coders (อุซเบกิซสถาน) One Million Jordanian Coders (จอร์แดน) และOne 
Million Egyptian Coders (อยีปิต)์ 

 
การออกแบบอนาคตและตวัเร่ง (Future Design and Acceleration) มเีป้าประสงค์

เพื่อทดลองการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการแบบใหม่ โดยมกีารด าเนินงานผ่านกลไกการท างาน
ผ่าน 11 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

 
▪ Dubai Future District Fund เป็นความร่วมมือระหว่าง DFF และ DIFC ในการ

จัดตัง้กองทุน Dubai Future District Fund ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนแบบไม่มี
ก าหนดปิด (Evergreen) มมีูลค่าเงนิทุนเริม่ต้นกว่า 1 พนัลา้นดแีรห์ม และเป็นส่วน
หนึ่งของแผน Dubai Future District มเีป้าหมายสนับสนุนการลงทุนในธุรกจิในดูไบ
และธุรกจิสตาร์ทอพัในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นการส่งเสรมิการสร้างธุรกจิใหม่และ
เพิม่กจิกรรมทางเศรษฐกจิในภูมภิาค ทัง้นี้ 

 
▪ Dubai Future Solutions เป็นโครงการที่เชิญชวนนวตักร นักคิด นักเทคโนโลยี 

นักวทิยาศาสตร ์และนักอนาคตศาสตร ์ร่วมสมคัรเพื่อคดิหาวธิแีก้ไขประเดน็ปัญหา
ในหวัขอ้ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาต ิโดยมเีงนิรางวลัรวมสงูสุด 10 ลา้น
ดอลลาร ์สรอ. 

 
▪ Area 2071 เป็นศูนย์รวมพื้นที่ส าหรบัการออกแบบนวตักรรมร่วมกัน ก่อตัง้ในปี 

ค.ศ. 2017 และเป็นสถานที่ตัง้ของหน่วยงานภายใต้ DFF ณ บรเิวณใจกลางเมอืง
ดูไบ โดยเป็นสถานทีเ่ปิดใหน้วตักรและบุคคลทัว่ไปไดใ้ชพ้ืน้ทีเ่ป็นหอ้งวจิยั สถานที่
จดัประชุม และสถานที่จดังานต่างๆ นอกจากนี้ ภายใต้ช่วงสถานการณ์โควดิ -19     
ไดป้รบัพืน้ทีเ่ป็นสถานทีจ่ดัท าเครื่องช่วยหายใจทางการแพทยแ์ห่งแรกของประเทศ 

 
▪ Dubai Future Accelerators (DFA) เป็นโครงการที่รวบรวมนวตักรรมของธุรกิจ

สตาร์อพั ร่วมท างานโดยตรงกบัเครอืข่ายหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่มสี่วนได้
ส่วนเสยีในสาขาต่างๆ โดย DFA จะตัง้โจทยห์วัขอ้งานศกึษาและจะคดัเลอืกผูส้มคัร
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จากทัว่โลกที่มีแนวทางพัฒนาที่น่าสนใจเข้ามาร่วมกันวางกันแผน และทดลอง
โครงการ จากนั ้นจึงน าเสนอผลงานต่อผู้ก าหนดนโยบาย และขยายผลการ
ด าเนินงานในวงกว้างต่อไป ตวัอย่างหวัขอ้งานศกึษา ไดแ้ก่ การพฒันาระบบความ
มัน่คงผ่านเทคโนโลยทีี่ใช้ในการระบุตวัตน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของยาน
ยนตข์บัเคลื่อนอตัโนมตั ิและความทา้ทายของการศกึษาตลอดชวีติ 

 
▪ Dubai 10X เป็นโครงการที่ส่งเสรมิใหห้น่วยงานของภาครฐัจดัท าหน่วยการท างาน

อสิระ X-unit ส าหรบัการยกระดบัขดีความสามารถของหน่วยงาน ผ่านการทดลอง
แผนด าเนินงานโดยใชแ้นวคดิและเทคโนโลยอีุบตัใิหม่ การก้าวขา้มกฎระเบยีบและ
ข้อจ ากัด และพัฒนาขอบเขตการท างานให้ครอบคลุมหน่วยงานทัง้หมด โดย
ตัง้เป้าหมายให้ดูไบเป็นเมืองต้นแบบและเป็นผู้น าในการพฒันา และได้ประกาศ
แนวทาง Dubai 10X 2.0 เมื่อปี ค.ศ. 2018 ซึ่งได้ตัง้เป้าหมายให้หน่วยงานของ
ภาครฐัทัง้ 37 แห่งมกีารพฒันามากกว่าเมอืงอื่นของโลก 10 ปี 

 
▪ Dubai Future Labs (DFL) เป็นห้องวิจัยอนาคตที่ มุ่งการวิจัยและพัฒนาด้าน

วทิยาการหุ่นยนต์และระบบควบคุมอตัโนมตั ิผ่านการท างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั
และเอกชนในการหาช่องว่างทางการตลาดระหว่างแนวคดิของนักพฒันาและ UAE 
เพื่อพัฒนาให้เกิดสินค้าเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้  DFL ยังมีโปรแกรมส าหรับการ
พฒันาทกัษะ และหลกัสตูรการเรยีนระดบัดุษฎบีณัฑติ 

 
▪ Palmwood เป็นสตูดโิอส าหรบัรวบรวมแนวคดิใหม่ทางสงัคมของนักออกแบบและ 

ผู้ก าหนดนโยบายในการคดิค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาและค้นหาความต้องการที่
แทจ้รงิของประชาชน ผ่านการรบัฟังความคดิเหน็และสรา้งบทสนทนากบัชุมชน 

 
▪ Regulations Lab เป็นพื้นที่แห่งการทดลองให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินกิจกรรม

เศรษฐกิจโดยปราศจากข้อจ ากัดของกฎระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศ
นวตักรรมทีเ่อื้อต่อการพฒันา โดยมคีวามร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐั ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ดา้นกฎหมาย และภาคเอกชนในการสร้างกรอบกฎระเบยีบที่จะช่วยผลกัดนัให้เกดิ
การปฏวิตัอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 และได้รบัการรบัรองทางกฎหมายให้สามารถออก
ใบอนุญาตแก่การทดสอบการใชง้านนวตักรรมได ้
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▪ UAE Golden Visa เป็นโปรแกรมดึงดูดผู้มคีวามสามารถจากทัว่โลกทัง้นักลงทุน   
ผู้มทีกัษะสูง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในการย้ายถิ่นฐานมายงั UAE โดยเมื่อ
ผูส้มคัรผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัแิละภูมหิลงัของผูป้ระกอบการแลว้ จะไดร้บัสทิธิ ์
พ านกัถาวรพรอ้มครอบครวั 

 
▪ 3D Printing Strategic Alliance เ ป็นเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ทัว่ โลก 

ประกอบด้วย ภาครฐั 7 หน่วยงาน ภาคการศกึษา 2 สถาบนั และภาคเอกชนโดย
บรษิทัผูจ้ดัพมิพแ์บบ 3 มติ ิ13 หน่วยงาน โดยมเีป้าหมายในการสรา้ง UAE ใหเ้ป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการพมิพ์ 3 มติิของโลก และมคีวามร่วมกบัหน่วยวจิยัอื่น
ภายใน DFF ในการพฒันาเทคโนโลยกีารพมิพ ์3 มติ ิ

 
▪ University Entrepreneurship Program เป็นหลกัสูตรการสร้างสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมแก่นวตักรรมและผู้ประกอบการใหม่ รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพร้อมใหแ้ก่
นักเรียนนักศึกษาในการพฒันาความสามารถด้านการประกอบธุรกิจ ผ่านความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในดูไบ โดยหลักสูตรประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่       
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีป่ระสบความส าเรจ็ การคน้หาโอกาสและลกัษณะของ
การประกอบธุรกิจ การพฒันาขดีความสามารถและทกัษะของตนเอง การส ารวจ
โอกาสทางธุรกจิทีเ่ป็นไปได ้และการลงมอืปฏบิตั ิ

 
ประสบการณ์แห่งอนาคต (Future Experience) มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ

ประสบการณ์แห่งอนาคต และเป็นช่องทางในการสร้างแรงบนัดาลใจ เพื่อน าไปสู่การมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานหลักคอื Museum of the Future ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรบัการจดั
แสดงบรกิารและผลิตภณัฑ์แห่งอนาคต รวมทัง้เป็นพื้นที่ส าหรบัประชาสมัพนัธ์การพฒันาด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยแบ่งงานแสดงเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ อนาคตทีเ่ป็นไปได ้อนาคตอนั
ใกล ้และผูท้ีเ่ป็นอนาคต 

 
DFF มกีารท างานร่วมกบัหน่วยงานหลายภาคสว่น โดยมคีณะกรรมาธกิารทีเ่ป็นตวัแทน

ในการช่วยผลกัดนัความคดิรเิริม่ต่างๆ โดยตวัอย่างหน่วยงานทีส่ าคญัและมบีทบาทในการผลกัดนั
การคาดการณ์อนาคตเป็นนโยบายระดบัชาต ิเช่น  
  



 

 

 

3-14  

 

 

Creative Economy Agency                              Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.cea.or.th                       www.bolliger-company.com 

▪ กระทรวงปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทลั และการท างานระยะไกล (Ministry 
of State for Artificial Intelligence, Digital Economy and Remote Work 
Applications) กระทรวงปัญญาประดษิฐ์ เศรษฐกจิดจิทิลั และการท างานระยะไกล 
(Ministry of State for Artificial Intelligence, Digital Economy and Remote Work 
Applications) ก่อตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 2017 พัฒนามาจากกระทรวงปัญญาประดิษฐ์ 
(Ministry of State for Artificial Intelligence) นั บ เ ป็ นก ร ะท รว ง เ ฉพา ะส าข า
ปัญญาประดษิฐ์แห่งแรกของโลก มหีน้าทีใ่นการเตรยีมความพรอ้มดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและทกัษะใหม่ เพื่ออนาคตทีด่กีว่าของคนรุ่นต่อไป รบัผดิชอบด้านการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย รวมทัง้มีหน้าที่ในการน านวัตกรรมด้าน 
ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กบัระบบงานของประเทศ รวมถึงมกีารประกาศใช้
แผนพัฒนากลยุทธ์ ปัญญาประดิษฐ์ภายใต้ชื่ อ  ‘UAE Strategy for Artificial 
Intelligence’ โดยกระทรวงฯ ได้มีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนา Museum of the 
Future และ C4IR  

 
▪ กระทรวงกิจการคณะรฐัมนตรีและอนาคต (Ministry of Cabinet Affairs and 

the Future) กระทรวงกจิการคณะรฐัมนตรแีละอนาคต (Ministry of Cabinet Affairs 
and the Future) มหีน้าทีร่บัผดิชอบวางกรอบในการพฒันาอนาคตของ UAE โดยได้
มกีารประกาศแผนการพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนาคตในหลายดา้น อาท ิแผนครบรอบ 
100 ปี (UAE Centennial 2071) ที่มุ่งเน้นการลงทุนแก่อนาคตของคนรุ่นต่อไป    
ผ่านการพฒันาทกัษะและองคค์วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงของ
อนาคตประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่  รัฐบาลในอนาคต         
ระบบการศึกษาเป็นเลิศ ระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย และสังคมที่มีเอกภาพ       
โดยมจุีดมุ่งหมายท าให้ UAE เป็นประเทศผู้น าด้านการพฒันาภายในปี ค.ศ. 2071 
และแผนปฏวิตัอิุตสาหกรรมครัง้ที ่4 (UAE 4th Industrial Revolution) โดยเป็นแผน
มุ่งเน้นการปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่ IoT 
(Internet of Things) ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบการพมิพ์ 3 มติ ิ
(3D printing) เทคโนโลยหีุ่นยนต์ขัน้สงู (Advanced Robotics) และเทคโนโลยทีี่สวม
ใส่ตดิตวัได ้(Wearable Tech) ทัง้นี้ กระทรวงฯ มสี่วนส าคญัในการพฒันาโครงการ 
Area 2071 และ C4IR เพื่อเป้าหมายในการสรา้ง UAE ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันา
ของโลก 
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3.1.4 แนวโน้มส าคญัในบริบทโลก (Megatrend in Global Context) 
 
การศกึษาและท าความเขา้ใจแนวโน้มส าคญัในบรบิทโลกเป็นหนึ่งในหนึ่งสิง่ที่ส าคญัใน

การเติบโตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทัง้ระดบัมหภาคและจุลภาค ทาง
คณะที่ปรกึษาจงึขอน าเสนอแนวโน้มที่ส าคญัผ่านการจ าแนกเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ ได้แก่ แนวโน้ม
ด้านสงัคม แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มด้านเทคโนโลย ีและแนวโน้มด้านอื่นๆ  ที่ส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

 
ภาพท่ี 3-2 สรปุภาพรวมแนวโน้มท่ีส าคญั (Megatrend in Global Context) 

 
 
 

3.1.4.1 แนวโน้มด้านสงัคม 
 
แนวโน้มทางสงัคมถอืเป็นประเดน็ทีส่ าคญัในการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของผูค้นใน

สงัคม ซึ่งส่งผลกระมบต่อเศรษฐกิจ การเมอืง และสิง่แวดล้อมตามล าดบั ซึ่งทางคณะที่ปรกึษา
จ าแนกออกมาได้เป็น แนวโน้มด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการแพทย์ ความเหลื่อมล ้า  
ดา้นก าลงัแรงงานและการจ้างงาน ดา้นสงัคมผูสู้งอายุ ดา้นการขยายของตวัเมอืง และดา้นศลิปะ
และวฒันธรรม ดงัต่อไปนี้ 

 
 

                            

  

              

         ด้านสังคม          ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม

         ด้านเทคโนโลยี

 แนวโน้มด้านการศึกษา
 แนวโน้มด้านสุขภาพและการแพทย์
 แนวโน้มด้านความเหลื่อมล ้า
 แนวโน้มด้านก าลังแรงงานและ

การจ้างงาน
 แนวโน้มด้านสังคมผูสู้งอายุ
 ด้านการขยายของตัวเมอืง
 ด้านศิลปะและวฒันธรรม

 แนวโน้มด้านการเกษตร
 แนวโน้มด้าน    
 แนวโน้มส าคัญด้านเช้ือเพลิง

และพลังงาน
 ผลกระทบของสงครามรัสเซีย 

ยูเครนต่อเศรษฐกิจไทย

 แนวโน้มด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 แนวโน้มด้านนวตักรรม
 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
 แนวโน้มด้านเทคโนโลยีโลก

เสมอืน
 แนวโน้มด้านปัญญาประดิษฐ์

และหุ่นยนต์

แนวโน้มด้านอื่นๆ

 แนวโน้มด้านผูป้ระกอบการ
 แนวโน้มนวตักรรมทางสังคม
 แนวโน้มการให้บริการทางการเงิน
 แนวโน้มการลงทุนจีนในไทย 

รวมถึงผลกระทบจากสงคราม
การค้า
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➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านการศึกษา1 
 
การพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ 

ความต้องการทกัษะในการท างานเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ดงันัน้การปรบัปรุงระบบการศึกษา  
จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการผลติบุคลากรใหต้รงกบัความต้องการดงักล่าว โดยแนวโน้มส าคญั
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในดา้นการศกึษาเป็นดงัต่อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 3-3 แนวโน้มส าคญัด้าน Education and Skill 

 
ทีม่า: Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021) 

 
 

▪ Soft Skills ท่ีส าคญั (Core Soft Skills) ทกัษะทีโ่ดดเด่นในปี 2025 คอื Soft Skills 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น า ความยืดหยุ่น การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการท างานร่วมกนั ซึง่ช่วยใหผู้ค้นสามารถปรบัตวัให้
เขา้กบัความต้องการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปของตลาดงานไดด้ยีิง่ขึ้น เนื่องจากในอนาคต
อาจมตี าแหน่งงานสูญหายไปและงานที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีดงันัน้จงึควรมกีารพฒันา Soft Skills ตัง้แต่เดก็ 

 
▪ การศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ (Quality Basic Education) โควิด-19 ท าให้

หลายประเทศประสบปัญหาด้านคุณภาพและการเขา้ถงึการศกึษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส จงึควรให้ความส าคญักบัโครงสร้างพื้นฐาน 

 
1 Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021) 

แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในด้านการศึกษา                            
                                       หน้าท่ี   จาก   

  

                                                                                                                   
                                                                                                              

                                                  

ที่ มา  Ed cati n and S ills    na ic  rie ing    rld Ec n  ic   r      g st      

ประชากรรุ่นใหมค่วรม ี S  t S ills ที่โดดเด่นมากขึ้น เพื่อให้ม ี
ความสามรถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ของตลาดงาน

           ที่ส  าคัญ                   

ประชากรทุกคนควรมโีอกาสในชีวติที่เท่าเทียมกัน สามารถเข้า ถึง
การศึกษาขัน้พื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม

การศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีมคุีณภาพ 
                         

 

ผู้คนมกัหยุดศึกษาหาความรู้ในช่วงเริ่มต้นของชีวติ  earl  stage    
li e ซึง่ส่งผลเสียต่อคนงานและนายจา้ง

การเรียนรู้ตลอด ีวิต                              

การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษามกัถูกละเลยโดยระบบ
การศึกษาอย่างไมยุ่ติธรรม

การ ึกทักษะเ พาะ
                               

 

แมท้ักษะด้านดิจทิัลมจีะความส าคัญ แต่ประชากรรุ่นใหม ่ควรมทีักษะใน
การน าข้อพิจารณาด้านจริยธรรมมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็ จทาง
เทคโนโลยี  technical achie e ent และต้องมคีวามรู้ในวชิากลุ่มS E 

ภาษาดิจิทัลและวิ ากลุม่      
                                 

 

โควดิ    ท าให้ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการให้การสอนโดยใช้วธิ ี
ใหม ่ๆ ที่น่าสนใจ หรือนวตักรรมทางเทคโนโลยี

นวตักรรมทางการศึกษา                        
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การเรียนรู้ รวมถึงการฝึกอบรมครู และการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี        
ต่อสุขภาพและปลอดภยั ทัง้ในช่วงเวลาเรียนและที่บ้าน ซึ่งการเข้าถึงการศึกษา      
ที่ไม่เท่าเทียมกนัอาจน าไปสู่การเข้าถงึโอกาสทางการศกึษา วชิาชีพ และวชิาชพี        
ในอนาคตอย่างไม่เท่าเทียมกนั จงึจ าเป็นต้องอาศยัความพยายามร่วมกนัมากขึ้น
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทัว่โลก และลดอุปสรรคทางการศึกษา ทัง้นี้ยัง
นับเป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคท์ัง้ผูป้ระกอบการ และแรงงาน 

 
▪ การเรียนรู้ตลอด ีวิต (Lifelong Learning Pathways) ในประเทศแถบยุโรปและ

สหรฐัอมรกิา คาดว่าความตอ้งการทกัษะใชแ้รงงานและการท างานในรปูแบบทีท่ าซ ้า
จะลดลงร้อยละ 30 ภายในทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ความต้องการทกัษะทาง
เทคโนโลยี เช่น การเขียนโค้ด คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก
เสน้ทางอาชพีมกีารเปลีย่นแปลงมากขึน้ ดงันัน้การเรยีนรูต้ลอดชวีติจงึมคีวามส าคญั
อย่างยิง่ในการปรบัตวัพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง นอกจากนี้สถาบันยูเนสโกเพื่อ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติไดพ้ฒันากรอบคุณวุฒริะดบัชาต ิและจดัใหม้เีรยีนรูต้ลอดชวีติ
ผ่านศูนย์ชุมชนเพื่อดงึดูดผู้คนที่อายุมากกว่า 25 ปีให้มทีกัษะใหม่ รวมถงึการรวม
การเรียนรู้และทกัษะพื้นฐานไว้ในวาระการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อดึงดูดผู้คนให้มี
แนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนฟูความสามารถของตน 

 
▪ การ ึกทักษะท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง (Relevant Continuing Education) 

เนื่องจากช่องว่างระหว่างทกัษะที่เป็นที่ต้องการกบัจ านวนแรงงานยงัคงมอียู่มาก  
เพื่อการลดช่องว่างดงักล่าวจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน 
ในการสร้างความสมดุลของแรงงานและส่งเสรมิความสามารถด้านเทคนิคที่จ าเป็น
มากขึ้น เช่น การแนะแนวอาชีพเชิงรุก การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา 
การจดัหาทกัษะที ่จ าเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต เป็นตน้ 

 
▪ ภาษาดิจิทลัและวิ ากลุ่ม STEM (Digital Fluency and STEM Skills) ประชากร

รุ่นใหม่จ าเป็นต้องพัฒนาความช านาญทางดิจิทัลและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์(STEM) ตัง้แต่อายุยงัน้อย เพื่อให้มี
ความรู้และความช านาญทางดิจิทลั มคีวามสามารถในการใช้ความคดิเชิงวิพากษ์ 
และใชเ้ทคโนโลยอีย่างมจีรยิธรรม ท าใหป้ระชากรทุกวยัพรอ้มรับมอืกบัการท างาน
ในโลกแห่งความเป็นจรงิและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
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▪ นวตักรรมทางการศึกษา (Education Innovation) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนการสอน ทัง้ดา้นการสรา้งสื่อการเรยีนการ
สอน การประเมนิผลลพัธ์ทางการศกึษา และความพยายามจดัการศกึษาผ่านระบบ 
Massive Open Online Courses (MOOCs) อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาบาง
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษามกีารปรบัตวัค่อนขา้ง
ช้า เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งการระบาดของโควดิ -19     
ไดเ้น้นย ้าถงึความจ าเป็นในโครงสร้างพื้นฐานทีเ่กี่ยวขอ้งมากขึ้น นอกจากนี้ยงัต้อง
สนบัสนุนในการสรา้งสมดุลระหว่าง hard skills และ soft skills อกีดว้ย 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านสุขภาพและการแพทย์2 

 
เอกสารรายงานของ Deloitte Insights Global health care outlook 2021 ระบุแนวโน้ม

ดา้นสาธารณสุขทีเ่กดิขึน้ในระดบัโลกทีน่่าสนใจทัง้สิน้ 5 ประการ ดงันี้ 
 

▪ พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ให้บริการในด้านสุขภาพ - ผูป่้วย ผูใ้หบ้รกิาร และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการเข้าถึงขอ้มูลและการรกัษา โดยใช้
เทคโนโลยมีากขึน้ 

 
▪ การปรบัใ ้ดิจิทลั (Digital Transformation) ในการรกัษาทางการแพทย์ - เช่น 

การใช้ AI ในการรกัษาทางการแพทย์ การใช้ Cloud Computing Technology และ
เทคโนโลย ีVirtual Health 

 
▪ ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม (Socioeconomic Shifts) - เน้นที่

นโยบายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Well-Being) และ การด าเนิน
นโยบายหรอืโครงการทีใ่หค้วามส าคญักบัประชากรและแรงงานในดา้นสุขภาพจติ 

 
▪ สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ (Collaborations in healthcare 

supply chain) – สร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อการเข้าถึงและการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสุขภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
 

2 Deloitte Insights Global health care outlook 2021 
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▪ ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสุขภาพในอนาคต - การจัดหาบุคลากร
ทางการแพทย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน พัฒนาทักษะของบุคลากรทาง
การแพทย ์โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านความเหลื่อมล า้ 

 
ในปัจจุบนั ความเหลื่อมล ้าไม่ไดจ้ ากดัอยู่ทีม่ติทิางดา้นรายได ้หากแต่ยงัครอบคลุมไปถงึ

มติิอื่นๆ อาทิ สุขภาพ ความพกิาร เพศสภาพ  การเข้าถึงเทคโนโลย ีที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ ฯลฯ  
โดยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเหลื่อมล ้าทีส่ าคญั ดงันี้ 
 

▪ การมุ่งเป้าท่ีกลุ่มคนจน (Targeting the Poor) - ประสทิธภิาพของการใช้จ่ายใน
โครงการขจดัความยากจนไม่ไดข้ึน้กบัปัจจยัเชงิปรมิาณเพยีงเท่านัน้ แต่ยงัขึน้อยู่กบั
การออกแบบและก าหนดกลุ่มผูร้บัประโยชน์ทีถู่กต้องอกีดว้ย การออกแบบโครงการ
คุ้มครองทางสงัคมด้วยขอ้มูล (Data) ที่เพยีงพอและแม่นย า จะท าให้ผลประโยชน์
เขา้ถงึคนไดจ้ านวนมากขึน้ 

 
▪ โครงสร้างพื้นฐานและการด ารง ีวิต (Livelihoods and Infrastructure) - 

บริการสาธารณะ (Public Services) เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้
ประชาชนสามารถสร้างชวีติความเป็นอยู่ที่มัน่คงและปลอดภยัได ้ความสามารถใน
การเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านี้เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยลดความเหลื่อมล ้า เช่น 
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่สามารถช่วยลดความเหลื่อมล ้ าทางรายได้         
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ้างภาคเอกชนมาท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะแทน
ภาครฐั ไดก้่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารเหล่านี้เพิม่มากขึน้ 

 
▪ อ านาจ อิทธิพล และการเรียกร้อง (Power, Influence, and Voice) - อ านาจทาง

การเมอืงที่ไม่เท่ากนัขดัขวางคนกลุ่มล่างจากการมสีทิธมิเีสยีงในขณะที่คนกลุ่มบน
สามารถก าหนดอนาคตไปในทศิทางเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนได ้ปรากฎการณ์
การเคลื่อนไหวทางการเมอืงในช่วงทีผ่่านมา อาท ิBlack Lives, La Via Campesina, 
#MeToo จงึเป็นการตอบสนองต่อระบบเศรษฐกจิการเมอืงทีก่ดขีค่นบางกลุ่มเอาไว้ 

 
▪ เทคโนโลยีและความเหลื่อมล า้ (Technology and Inequality) - แม้แต่ในสงัคม

ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อคติทางเพศหรือชาติพันธุ์ยังสามารถถูก
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สอดแทรกไปในการพฒันานวตักรรม อาท ิระบบตรวจจบัใบหน้าในสหรฐัฯ ทีม่คีวาม
แม่นย าในกลุ่มคนขาวมากกว่าคนผิวสี นอกจากนัน้เรายังเห็นแนวโน้มการเข้า
ควบคุมอนิเทอรเ์น็ตและการเซน็เซอรข์องรฐับาลทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย 

 
▪ การเป็นส่วนหน่ึง อัตลักษณ์  และวัฒนธรรม (Belonging, Identity, and 

Culture) - อัตลักษณ์ที่แปลกแยกยงัสามารถท าให้บุคคลประสบกับความไม่เท่า
เทยีมในระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา และการจ้างงาน ในรูปแบบของการเลือก
ปฏบิตัแิละอภสิทิธิ ์การสรา้งความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งจงึเป็นวาระส าคญัในการก าหนด
นโยบายเพือ่ลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านก าลงัแรงงานและการจ้างงาน3 

 
การรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานที่ดีที่สุด คอื การท าความเขา้ใจโครงสร้าง

ประชากร ก าลงัแรงงาน การเปลีย่นแปลงบทบาทการท างาน และความตอ้งการทกัษะทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และใชป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ในการออกแบบสถานทีท่ างานยุคใหม่ในอุดมคต ิ

 
▪ โครงสร้างตลาดแรงงาน (Labor Market Demographics) ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก

ล้วนประสบความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic 
Structure) ที่ส่งผลกระทบต่อก าลงัแรงงานและการเตบิโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ ในขณะทีก่ลุ่มเศรษฐกจิเตบิโตแลว้อย่าง ญี่ปุ่ น เยอรมนี เผชญิกับแนวโน้ม
สงัคมผูสู้งอายุ กลุ่มเศรษฐกจิใหม่ อย่างประเทศในตะวนัออกกลาง และซบั-ซาฮารา
แอฟริกามีสดัส่วนประชากรวยัหนุ่มสาวเป็นจ านวนมาก แม้ว่าการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งประชาชนทีแ่ตกต่างกนัจะต้องอาศยัแนวทาง/นโยบายการรบัมอืทีต่่างกนั
ออกไป การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิต (Lifelong Learning) ถอืเป็นแนวทางที่มี
ประสทิธภิาพในสรา้งแรงงานทีม่ทีกัษะตรงตามความตอ้งการของตลาด 

 
▪ ระบบการอบรมและการรับรอง  ( Training and Certification Systems)          

การปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 ได้น ามาซึ่งความจ าเป็นในการสร้างทกัษะใหม่ที่
จ าเป็น (Reskill) ตลอดช่วงชวีติการท างานของบุคคล เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นผ่านสู่
ยุคดจิทิลัและระบบอตัโนมตั ิดว้ยเหตุนี้ การจดัการเรยีนรูใ้นยุคปัจจุบนัควรปรบัเปลีย่น

 
3 World Economic Forum (2021). Workforce and Employment: Dynamic Briefing.  
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จากโมเดลการศึกษาแบบดัง้เดิมที่เน้นการเรียนรู้ในช่วงต้นของชีวิต  ไปสู่โมเดล 
การเรยีนรู้และสร้างทกัษะใหม่ที่จ าเป็นตลอดช่วงชีวติ นอกจากการจดัการเรยีนรู้
ส าหรบัทุกช่วงวยัแลว้ การสรา้งระบบการรบัรอง (Certification)  ทกัษะใหม่ ๆ เหล่านัน้
ใหก้บับุคคลกม็คีวามส าคญัดว้ยเช่นกนั 

 
▪ ตลาดแรงงานท่ีเปิดกว้าง (Inclusive Labour Markets) การวางแนวทางเชื่อมโยง

ผู้มคีวามสามารถเข้าหาโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างประสทิธิภาพมคีวามส าคญัเป็น
อย่างยิ่ง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอันเป็นผลมาจาก
เทคโนโลย ีโดยการวางแนวทางดงักล่าวควรมุ่งเน้นไปที่การท าให้บุคคลจากทุก
สถานการณ์และภูมหิลงั สามารถเข้าถึงเครอืข่ายเพื่อการประกอบอาชีพได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนัน้ โอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง อาทิ    
สาขาเทคโนโลย ีต้องสามารถเข้าถงึได้โดยผู้มคีวามสามรถทุกคนโดยไม่ค านึงถึง
ปัจจยัดา้นแหล่งก าเนิด เพศ หรอือายุ 

 
▪ การสร้างงานและความเป็นผู้ประกอบการ (Job Creation and Entrepreneurship) 

ภาวะการสรา้งงานของเศรษฐกจิโลกทีเ่ป็นไปอย่างเชื่องช้า ส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ 
ต้องใหค้วามส าคญักบัการสรา้งงานทีส่อดคลอ้งกบัพลวตัดา้นประชากรของประเทศ 
โดยเฉพาะงานที่มัน่คงและมีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ควรให้
ความส าคญักบัการส่งเสรมิความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งจะเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนการจ้างงานในประเทศ ตวัอย่างแนวทางที่เป็นที่นิยม 
ได้แก่ การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านโปรแกรม Startup 
Accelerator 

 
▪ อ านาจของผู้บริโภค (Empowered Consumers) การพฒันาของขอ้มูล เครอืข่าย

สงัคม และเทคโนโลยีมือถือได้เพิ่มอ านาจให้แก่ผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่มากขึ้น 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีื่อสารทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูลสนิคา้และ
บริการได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตต้องปรับตัวรับมือกับแนวโน้ม
ดงักล่าว ภาคการเกษตรและอาหารจะประสบกบัแรงกดดนัที่เพิม่ขึ้น ในการสร้าง
กระบวนการทีร่บัผดิชอบและตรวจสอบยอ้นกลบัได ้รวมถงึตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณะ 
แรงกดดนัดงักล่าวยงัรวมถงึกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใหม่ๆ ทีถู่กออกมาเพื่อรบัรอง
สทิธขิองผูบ้รโิภคในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
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▪ การเปล่ียนแปลงของงานและทักษะ (Disruption to Jobs and Skills) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเทคโนโลยีต่อการจ้างงาน น ามาซึ่งความจ าเป็น
เร่งด่วนในการวางแนวทางอ านวยความสะดวกการเพิม่พูนทกัษะใหม่ๆ และการวาง
แนวทางรบัมอืกบัภาวะตกงาน (Job Losses) การแกปั้ญหาดงักล่าวตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในการวางแนวทางและ      
กลยุทธ์การบรหิารจดัการแรงงานเชงิรุก หนึ่งในการด าเนินการทีส่ าคญั คอื การสร้าง
ทกัษะใหม่ที่จ าเป็น (Reskill) ให้กับกลุ่มแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลย ีและจดัใหม้กีารเปลีย่นแปลงสูส่ายงานทีม่คีวามเป็นไปได้ 

 
▪ โมเดลการท างานรูปแบบใหม่ (New Work Models) แนวโน้มการจ้างงานใน

รูปแบบใหม่ อาทิ สญัญาจ้างชัว่คราว การจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา (Part-time)    
การรบัจา้งงานอสิระ สง่ผลใหต้อ้งมกีารทบทวนและปรบัปรุงกฎระเบยีบดา้นแรงงาน 
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มเหล่านี้มากยิง่ขึ้น ในขณะที่จ านวนแรงงานในภาคการจ้าง
งานรูปแบบใหม่นี้มจี านวนมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ตวัเลขของแรงงานเหล่านี้มกัยงัไม่
ถูกรวมอยู่ในสถติแิรงงานของประเทศ อย่างไรกต็าม การเกบ็ขอ้มูลและการศกึษาวจิยั
แรงงานในกลุ่มนี้มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการวเิคราะห์ และเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นก าลงัแรงงานของประเทศ 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านสงัคมผู้สูงอายุ  
 

▪ ความรบัผิด อบต่อสังคม (Social Responsibility) ความรบัผิดชอบต่อสังคม
เป็นแนวโน้มทางเศรษฐกจิสงัคมที่ไดร้บัความสนใจจากสงัคมในปัจจุบนั บทบาทที่
เพิม่มากขึน้ของภาคประชาสงัคมและกลุ่มผลประโยชน์ทีเ่รยีกรอ้งต่อประเดน็ปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทัง้จากผูท้ีก่่อใหเ้กดิปัญหา หรอืผูท้ีม่คีวามพรอ้มทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในการแก้ปัญหา หรอืผูท้ีม่หีน้าทีท่ีต่้องรบัผดิชอบกบัปัญหาเหล่านัน้ เพื่อร่วม
ด าเนินมาตรการที่รบัผดิชอบต่อสงัคมและก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืแก่สงัคมมากยิง่ขึ้น 
ทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ดงัที่ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้ออก
มาตรการต่างๆ ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น ทัง้นี้  มาตรการความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่เพียงแต่เป็นการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ       
แต่ยงัสามารถน ามาใช้เป็นมาตรการทางการตลาด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในประเด็นความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมทีส่งัคมใหค้วามส าคญั โดยภาครฐัได้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมผูสู้งอายุโดย
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การออกแบบนโยบายที่มคีวามเป็นสากล (Universal) ซึ่งอ านวยความสะดวกต่อ
ผูส้งูอายุ ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งสาธารณูปโภค เช่น ระยะเวลาในการขา้มถนนที่นาน
เพยีงพอ ขนาดตวัอกัษรตามประกาศสาธารณะทีใ่หญ่เพยีงพอ หรอืนโยบายส าหรบั
ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยตรง เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ สวสัดิการรกัษาพยาบาล เป็นต้น      
ในขณะเดยีวกนัภาคธุรกจิไดม้นีโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมผูสู้งอายุในรูปแบบ
ของ CSR in Process ซึ่งเป็นการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมโดยผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี
เดิมขององค์กร เช่น การขยายการท างานของแรงงานที่ถึงวัยต้องเกษียณ            
การจดัสวสัดกิารให้แก่แรงงานสูงอายุ การออกแบบผลติภณัฑ์สนิค้าหรอืบรกิารที่
ครอบคลุมและรบัผดิชอบต่อลูกคา้กลุ่มผูส้งูอายุ (Szewczyk, 2018)  
 

➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านการขยายของตวัเมือง  
 
▪ Cities and Urbanization – องคก์ารสหประชาชาตไิด้ระบุว่า การขยายตวัของเมอืง

และความเป็นเมอืงทีม่ากขึน้ในเมอืงต่างๆ ทัว่โลก เป็นแนวโน้มส าคญัของศตวรรษที ่
21 เนื่องมาจากการขยายตวัของประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และเกดิการ
ยา้ยถิน่ฐานของประชากรเขา้สู่เมอืงมากขึ้น ท าใหเ้มอืงต่างๆ ทัว่โลกขยายตวัอย่าง
รวดเรว็ ท าให้แต่ละเมอืงจะต้องเฟ้นหาทางแก้ไขปัญหาหรอืพฒันานวตักรรมเพื่อ
ปรบัปรุงคุณภาพชวีติของคนเมอืงเพือ่รองรบัเมอืงทีข่ยายตวัขึน้และหนาแน่นไปดว้ย
คนเมืองมากขึ้น โดยแนวโน้มส าคญัดงักล่าว ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
ประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ธรรมาภบิาลของเมอืงทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึ้น สงัคมเมอืงทีม่ี
ความหลากหลายและมีโอกาสทางสังคมที่มากขึ้น สิ่งแวดล้อมของเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป และต้องได้รบัการพจิารณาแนวทางการจดัการใหม่ ทัง้ด้านที่ดิน 
อากาศ น ้า และพลงังาน ระบบเศรษฐกจิและนวตักรรมเมอืงที่มกีารพฒันาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองต่างๆ และการบริการและโครงสร้าง
พืน้ฐานเมอืงทีม่คีวามหลากหลายและกระจายตวัเพือ่ใหเ้ขา้ถงึผูค้นในเมอืงมากขึน้ 
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ภาพท่ี 3-4 แนวโน้มส าคญัด้านการขยายของตวัเมือง 

 
ทีม่า: Cities and Urbanization Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2017) 

 
 

➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 
▪ Arts & Culture - ศลิปะแขนงต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของสงัคมทีม่สีุขภาพดี

ในการเป็นส่วนช่วยให้เราสามารถตคีวามหมายของทัง้โลกแห่งความเป็นจริงและ
โลกออนไลน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่ส ังคมถูกบีบให้อยู่ในภาพของ
คอมพิวเตอร์และความบันเทิงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่  
มุมมองและความเขา้ใจของคนต่อโลกถูกสะทอ้นออกมาในรูปแบบของการตดัสนิใจ
ซึ่งท าให้บทบาทของศลิปินมคีวามส าคญัเพิม่มากขึ้น  ประเดน็ที่ถูกให้ความสนใจ
เป็นพเิศษในวงการศิลปะและวฒันธรรมในปัจจุบนัคอื การปกป้องคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมและรักษาให้ยัง่ยืน ความเป็นอยู่ที่ดีของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์การผสมผสานของเมอืง การศกึษาและศลิปะ และการมสีทิธแิละเสรภีาพ
ของศลิปินแต่ละคน 

 
 
 

                                          หน้าท่ี   จาก   

ที่ มา   ities and  r ani ati n   na ic  rie ing    rld Ec n  ic   r           

                                                                                                                
                                                                                                                                                            

การบริการจดัการเมอืงใหญ่มคีวามซบัซอ้น เน่ืองจากมผู้ีมสี่วนได้ส่วน
เสียจ านวนมาก ซึง่แต่ละฝ่ายมผีลประโยชน์ที่แตกต่างกัน อีกทัง้บริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมขีนาดใหญ่และหลากหลาย

รัฐบาลของเมอืงขนาดใหญ่                   

ประชากรในประเทศต่างจะเคลื่อนย้ายเข้าเมอืงมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อเสาะหาโอกาสทางการท างาน รัฐบาลของแต่ละเมอืงจงึควร
ให้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอ

สังคมเมอืงขนาดใหญ่                 

เมอืงใหญ่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมาก เช่น ที่ดิน อากาศ น ้า 
พลังงาน และอาหาร เป็นต้น ซึง่หากใช้เกินขนาด ขาดประสิทธภิาพ 
หรือขาดระบบการบริหารจดัการที่ดี อาจก่อให้เกิดมลพิษ ขยะ หรือ
แหล่งเสื่อมโทรม

สภาพแวดลอ้มของเมืองขนาดใหญ่                    

เมอืงบางแห่งมขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เทียบเท่าบางประเทศ แต่ละเมอืง
จะแข่งขันกันเพื่อดึงดูดการลงทุน จงึจะให้ความส าคัญการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน และการสร้างบรรยากาศทางธรุกิจที่น่าดึงดูด

เศรษฐกิจของเมอืงขนาดใหญ่                 

เมอืงยุคใหมส่ามารถรับทราบความต้องการขอผู้อยู่อาศัยได้ผ่าน
S cial  edia และเทคโนโลยี I  โดยความโปร่งใส่ของการได้มาซึง่
ข้อมลูท าให้ประชาชนมคีวามม ัน่ใจต่อรัฐบาลมากยิ่งขึ้น

นวตักรรมในเมอืงขนาดใหญ่                    

 E คาดวา่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทัว่โลกจะมมีลูค่า  ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี      โดยรัฐบาลทัว่โลกจะหันมาให้ความส าคัญกับ
บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การสาธารณสุข และการศึกษา
มากยิ่งขึ้น

โครงสรา้งของพื้นฐานและบริการของเมืองขนาดใหญ่
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ภาพท่ี 3-5 แนวโน้มส าคญัด้านศิลปะและวฒันธรรม 

 
ทีม่า: Arts & Culture: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 2020) 

 
3.1.4.2 แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม 

 
ในการที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มกีารผูกโยงกบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทัง้ใน

ดา้นผูป้ระกอบการ เงนิทุน และนวตักรรมเป็นจ านวนมาก ทางคณะทีป่รกึษาจงึน าเสนอแนวโน้มที่
เกีย่วขอ้งต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงันี้ 

 
 

➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 4  
 
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) เป็นตวัขบัเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกจิและการสร้างงาน

พื้นฐาน ซึ่งมศีกัยภาพที่จะพลกิโฉมอุตสาหกรรมที่มอียู่เดมิรวมถงึสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ๆ  
โดยแนวโน้มการสง่เสรมิผูป้ระกอบการรวมถงึผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ไดแ้ก่ 
 
  

 
4 World Economic Forum (2021). Entrepreneurship: Dynamic Briefing. 

                                  หน้าท่ี   จาก    

ที่ มา  rts     lt re    na ic  rie ing    rld Ec n  ic   r           

การปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมและรักษาให้ยัง่ยืน

                                                 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                          

ศิลปะในการศึกษา                    

เมอืงส าหรับทุกคน                   

สิทธิและเสรีภาพของศิลปิน                    

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
                                  

 

 

 

 

 

การศกึษาศลิปะจะชว่ยพฒันาทักษะท่ีส าคญัต่าง ๆ ชว่ย
สร้างมูลคา่และส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์

การออกแบบเมืองส าหรับทุกคน ให้ทุกคนมีส่วนหนึ่งของ
สังคมจะเป็นเมืองท่ีมีความคดิสร้างสรรค ์นวัตกรรม และมี
ความยัง่ยนื

เสรีภาพในการแสดงออกและกรรมสิทธิใ์นผลงานของ
ศลิปินยงัคงถูกละเมิดสิทธิเหล่านัน้อยู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นองคป์ระกอบที่โดด
เดน่มากข ึน้ในเศรษฐกจิโลก

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไดแ้ละจับต้องไม่ไดค้วรไดรั้บการ
คุม้ครองและรักษาจากการเปล่ียนแปลงและความขดัแยง้ที่
เกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง
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1. แหล่งทุนของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Funding) 
 
การเพิม่ขึน้ของแหล่งเงนิทุนส าหรบัวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startups) และการเกดิขึน้ของแหล่ง

เงนิทุนรูปแบบใหม่อย่าง Crowdfunding platforms โดยในปัจจุบนั ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลายและเพิม่มากขึน้ อาท ิ

 
▪ “การระดมทุนสาธารณะ   r wd  nding ” เป็นการระดมทุนจากคนจ านวนมากที่

ไม่ใช่ธนาคารหรอืสถาบนัทางการเงนิ เพื่อสนับสนุนกจิกรรม โครงการ หรอืธุรกิจ
ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยได้รับผลตอบแทนต่างกัน  ขึ้นอยู่กับรูปแบบ     
และวตัถุประสงคข์องผูร้ะดมทุน  

▪   ’s ไดแ้ก่ Friends (เพือ่น), Family (ครอบครวั) และ Fools (คนเขลา) 
▪ Accelerators Programs เช่น Y Combinator 
▪ บรษิทัร่วมลงทุน (Venture Capital) 
▪ นกัลงทุนอสิระ (Angel investors)  

 
2. ผู้ประกอบการทางสงัคม (Social Entrepreneurship) 
 
ผู้ประกอบการมีแนวโน้มด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการแสวงหาก าไรเพิม่มากขึน้ โดยแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของ            “กจิการ
เพื่อสงัคม” (Social Ventures) เป็นการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การสร้าง
ผลตอบแทน ควบคู่ไปกบัเป้าหมายทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
ธุรกจิสงัคมเกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุน Impact investors และ Venture 

philanthropists และการเติบโตของกลุ่มผู้บรโิภคผู้บรโิภคพนัธุ์ใหม่ หรอื Conscious consumer 
นอกจากนี้ ยงัม ีองคก์รธุรกจิยุคใหม่ (Benefit Corporations) หรอื B-Corps ซึ่งมคีวามมุ่งหมายที่
จะสรา้งผลกระทบเชงิบวกทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
3. ความเป็นผู้ประกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship) 
 
ความท้าทายจากเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่

จ าเป็นตอ้งปรบัตวัน าแนวคดิและแนวทางปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการมาใชเ้พิม่มากขึน้ 
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ในยุคดจิทิลั ธุรกจิขนาดใหญ่มคีวามจ าเป็นต้องปรบัตวัเพื่อป้องกนัการเสยีโอกาสการ
เตบิโตให้แก่ธุรกจิสตาร์ทอพั ซึ่งมจุีดแขง็ด้านความคล่องแคล่วว่องไว (Agile) ในการปรบัตวัต่อ
เทคโนโลยแีละโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมกีลยุทธ์การเติบโตแบบ Corporate 
Venturing หรอื โมเดล Corporate Venture Capital (CVC) กล่าวคอื บรษิทัหรอืองคก์รขนาดใหญ่
จะเขา้ไปลงทุนหรอืซือ้หุน้ในกจิการสตารท์อพัหรอืกจิการขนาดเลก็ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตไดสู้ง 
หรอืมนีวตักรรมและเทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได ้

 
4. ระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystems) 
 
การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันานวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งความ

ไดเ้ปรยีบในเวทเีศรษฐกจิโลกปัจจุบนัซึง่ถูกขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
 
ปัจจัยความส าเร็จของ Silicon Valley, Tel Aviv และ Berlin ในฐานะศูนย์กลางแห่ง

เทคโนโลยีมาจากการสร้างระบบนิ เวศผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ อันประกอบไปด้วย                    
(1) มหาวทิยาลยั และหอ้งปฏบิตักิารวจิยัสาธารณะ (2) แหล่งเงนิทุน (นักลงทุนอสิระ บรษิทัร่วม
ลงทุน บรษิทัขนาดใหญ่ทีล่งทุนในธุรกจิสตารท์อพั) (3) ค่านิยมทางสงัคมทีค่วามลม้เหลวเป็นเรื่อง
ที่ยอมรับได้ และ (4) นโยบาย /กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการล้มละลาย             
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยหากมอีงคป์ระกอบใดขาดหายหรอืยงัไม่สมบูรณ์ ภาครฐัสามารถเขา้มาช่วย
เตมิเต็มช่องว่างเหล่านี้ได้ ในรูปแบบโครงการร่วมลงทุน เงนิอุดหนุนให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
โครงการเร่งการเตบิโตของธุรกจิ รวมทัง้การใชป้ระโยชน์จากเครื่องมอืดจิทิลั เช่น Online platform 
 

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship 
Education) 

 
ภาครฐั ภาคเอกชน มหาวทิยาลยั หน่วยบ่มเพาะ (Incubator) และหน่วยเร่งการเติบโต

ของธุรกิจ (Accelerator) ต่างให้ความสนใจในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่  โดยการสร้าง
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ ทีม่คีวามสามารถในการมองเหน็โอกาสในปัญหา เตม็ใจรบัความเสีย่งและ  
ไม่กลวัความลม้เหลว ไดก้ลายมาเป็นวาระส าคญัของการพฒันาทุนมนุษย์ 

 
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่น ให ม่ในปัจ จุบันให้ความส าคัญใน 3 มิติ คือ                   

(1) การสร้างทศันคตสิ่วนบุคคล ผ่านการน าเสนอบุคคลต้นแบบ (Role model) (2) การพฒันาทกัษะ
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และการเรยีนรูแ้นวปฏบิตัิทีเ่ป็นเลศิ (Best practices) และ (3) การแนะน าเครอืข่ายนักลงทุน ผูใ้ห้
ค าปรกึษา ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านนวตักรรมทางสงัคม (Social Innovation)  

 
นวตักรรมสงัคม (Social Innovation) ขบัเคลื่อนด้วยเป้าหมาย ความร่วมมอื และความ

รบัผดิชอบ เพื่อพฒันาค าตอบใหม่ๆ ใหก้บัโจทย์ปัญหาและความท้าทายของสงัคม โดยแนวโน้ม
การส่งเสรมิผู้ประกอบการรวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้านนวตักรรมสงัคม 
ไดแ้ก่5 

 
1. ความเป็นผู้ประกอบการท่ีใส่ใจสงัคม (Socially-Minded Entrepreneurship) 

 
ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัต่างมองหาและพฒันาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิม่ภารกจิทางสงัคม

ใหก้บัธุรกจิ โดยความแตกต่างทีส่ าคญัของผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม คอื การมุ่งเป้าธุรกจิไป
ยังกลุ่มประชากรที่ถูกมองข้ามและความตัง้ใจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบัน (Status quo)     
ดว้ยการสรา้งผลกระทบเชงิบวกขนาดใหญ่ใหก้บัสงัคม 

 
ธุรกจิเพื่อสงัคมในปัจจุบนัไดน้ าโมเดลธุรกจิทีห่ลากหลายมาปรบัใชแ้ละมเีป้าหมายที่ให้

ความส าคญัแตกต่างกนัออกไป อาท ิ
 
▪ Leveraged Non-Profit ธุรกจิทีใ่ชป้ระโยชน์จากเงนิทุนและทรพัยากรเพือ่สร้าง

นวตักรรมทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของสงัคม 
▪ Hybrid Non-Profit ธุรกจิทีแ่บ่งผลก าไรส าหรบัด าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคม 
▪ Social Business Venture ธุรกจิแสวงหาก าไรทีส่รา้งผลกระทบใหก้บัสงัคม 

 
2. การเปล่ียนแปลงระบบ (Systems Change) 

 
เพื่อสรา้งผลกระทบในระดบัทีก่วา้งขึน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมตอ้งใหค้วามส าคญั

กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทัง้ระบบ แม้ว่าที่ผ่านมาธุรกิจเพื่อสงัคมจะประสบ
ความส าเร็จในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ความต้องการเร่งด่วนของสังคมที่มหาศาล               

 
5 World Economic Forum (2021). Social Innovation: Dynamic Briefing. 
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ได้สร้างความจ าเป็นให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปรบัแนวทางและเป้าหมายไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบ 
เพือ่ใหเ้กดิผลลพัธต์่อสงัคมในวงทีก่วา้งขึน้ 

 
การเปลีย่นแปลงระบบนัน้ต้องอาศยัวธิกีารทีค่รอบคลุม โดยใหค้วามส าคญักบัตวัแสดง 

ที่หลากหลายในระบบนิเวศ เพื่อดงึตวัแสดงเหล่านี้มาท างานร่วมกนัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ในระดบั      
ที่ใหญ่ขึ้น ดงันัน้ ทกัษะในอนาคตที่ผู้ประกอบการเชิงสงัคมพึงม ีคอื ทกัษะการสร้างแนวร่วม 
(Coalition Building) และทกัษะการเจรจาต่อรองเพือ่ปฏริปูกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบต่างๆ 

 
3. การลงทุนในผลลพัธ ์(Impact Investing) 
 
การพฒันาเครื่องมอืทางการเงนิใหม่ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารลงทุนเพือ่ผลลพัธ์

ทางสงัคมที่ดีกว่ามคีวามเป็นไปได้มากขึ้น โดยนวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ ได้ช่วยขยายฐาน     
นักลงทุนกลุ่ม Impact Investors ซึ่งช่วยเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของผูป้ระกอบการ   
ทีเ่ป็นเจา้ของนวตักรรมทีม่เีป้าหมายเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงใหส้งัคม 

 
ตวัอย่างนวตักรรมทางการเงนิในที่นี้ ได้แก่ Blended/Leveraged Finance หรอืการใช้

เงนิทุนจากภาครฐัหรอืองคก์รการกุศลเป็นตวักระตุ้นการลงทุน ร่วมลงทุน และ/หรอืเป็นกลไกลด
ความเสีย่งในช่วงเริม่ต้นด าเนินกจิการ เพื่อดึงดูดการลงทุนมูลค่าสูงจากเอกชน นอกจากนัน้ยงัมี
การพฒันาเครื่องมอืใหม่ๆ ทีช่่วยใหน้กัลงทุน Impact Investors สามารถประเมนิผลลพัธท์างสงัคม
ทีจ่ะเกดิจากการลงทุนได ้เช่น ตวัชีว้ดั IRIS และ GIIRS Ratings 
 

4. บทบาทของภาครฐั (Government Role) 
 
ภาครฐัสามารถเข้ามามีบทบาทส าคญัในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนวตักรรม

สงัคมไดผ้่านการใชเ้ครื่องมอืทางนโยบายทีห่ลากหลาย เช่น การออกแบบนโยบายและแรงจูงใจที่
มปีระสทิธภิาพ การลงทุนในธุรกจิเพือ่สงัคม การเป็นตวักลางเชื่อมเขา้หาแหล่งเงนิทุนภาคเอกชน 
การสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น และการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค 

 
ตวัอย่างการสนับสนุนนวตักรรมสงัคมของภาครฐั ไดแ้ก่ Social Impact Bond หรอืการ

ลงทุนของภาคเอกชนในพนัธบตัร เพื่อน ารายได้ไปใช้ในกิจกรรมพฒันาสงัคมแทนกิจการเชิง
พาณิชย์ โดยรัฐบาลผูกพันที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ลงทุน เมื่อกิจกรรมหรือโครงการถูก
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ประเมนิว่าส าเรจ็ตามเป้าหมาย นอกจากนัน้รฐับาลยงัสามารถใชเ้ครื่องมอืทางนโยบายอื่น ๆ เช่น 
การออกกฎหมายรบัรองสถานะอตัถบรษิทั (Benefit Corporation หรอื “B-  rps”  เป็นตน้ 

 
5. นวตักรรมสงัคมองคก์ร (Corporate Social Innovation) 
 
ธุรกจิชัน้น าระดบัโลกหลายแห่งก าลงัเขา้มามบีทบาทส าคญัในการร่วมพฒันานวตักรรม

เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสงัคม และเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของสงัคม ภาคธุรกจิจึง
ต้องเพิ่มเป้าหมายในการขบัเคลื่อนสังคมควบคู่ไปกับการแสวงหาผลก าไร โดยแนวทางการ
ด าเนินงานในปัจจุบนัได้เปลี่ยนจากการจัดโครงการการกุศล หรอืกจิกรรม CSR ไปสู่การพฒันา 
Corporate Social Innovation เพือ่แกโ้จทยปั์ญหาสงัคมอย่างยัง่ยนื 

 
ตวัอย่างกรณีศกึษาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ แผนการด ารงชวีติอย่างยัง่ยนืของยูนิลเีวอร ์(Unilever 

Sustainable Living Plan) ซึ่งมาพร้อมกบัเป้าหมายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 3 ข้อ
หลัก ได้แก่ (1) ปรับปรุงสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของผู้คนทัว่โลก  (2) ลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มจากทัง้การผลติและการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั และ (3) เสรมิสรา้งชวีติความเป็นอยู่ 
ผ่านการสรา้งอาชพีใหผู้ค้นระหว่างทีธุ่รกจิเตบิโต 
 

➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ  
 
ทัง้นี้นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกจิดา้นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแลว้

นัน้ ทางคณะที่ปรกึษายงัมองถงึแนวโน้มด้านโอกาสการให้บรกิารทางการเงนิที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเทคโนโลยทีางการเงนิที่ส าคญั ซึ่งจะเข้ามาเป็นปัจจยัส าคญัในการเปลี่ยนแปลงบรบิทของ
ประเทศ ดงันี้ 

 
➢ ด้านโอกาสการให้บริการทางการเงิน 

 
สืบเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบัน             

การใหบ้รกิารทางการเงนิมไิด้จ ากดัอยู่เฉพาะผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิดัง้เดมิทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบั
ดูแลของหน่วยงานต่างๆ อีกต่อไป บริษัท FinTech ต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บรกิารทางการเงินมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการทางการเงินดัง้เดิมก็มกีารพฒันาน า
เทคโนโลยไีปใชใ้นการใหบ้รกิารมากขึน้ ท าใหผู้ใ้หบ้รกิารแต่ละแห่งสามารถแขง่ขนัและมโีอกาสใน
การเสนอบรกิารทางการเงนิใหแ้ก่ประชาชนมากขึน้ 
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จากผลการศกึษาเรื่อง The Future of Financial Services ของ World Economic Forum 
เมื่อปี 2560 ได้ก าหนดรูปแบบของบรกิารทางการเงนิในอนาคตที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยทีี่รวดเรว็ ออกเป็น 6 ประเภท โดยทางคณะที่ปรกึษาจะหยกิยกประเดน็ที่น่าสนใจมา
ดงันี้ 
 

1. การ  าระเงิน (Future of Payments)  
 

รูปแบบการช าระเงนิที่เปลี่ยนไปจากการที่เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทมากขึ้น ส่งผลให้
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคแตกต่างออกไปจากเดมิ โดยเฉพาะการใชส้กุลเงนิดจิทิลัที่                     จะ
ทวคีวามส าคญัมากขึน้ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อสถาบนัการเงนิหรอืผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิ 
ดงันี้ 

 
▪ สถาบนัการเงนิอาจสูญเสยีความสามารถในการควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า 

เนื่องจากระบบช าระเงนิถูกบูรณาการเขา้หากนัมากยิง่ขึน้ 
▪ เมื่อพฤตกิรรมของผู้บรโิภคคาดเดาได้ยาก สถาบนัการเงนิจ าเป็นที่จะต้องก าหนด

ทิศทางการด า เนินงาน (Position) ของตนเองให้ชัด เพื่อ ให้เ ป็นจุดตั ้งต้น         
(Default Card) ส าหรบัการท าธุรกรรมของผูบ้รโิภค 

▪ เมื่อสกุลเงนิดิจิทลักลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทของ
สถาบนัการเงนิในฐานะคนกลางจะลดน้อยลง 

▪ สถาบนัการเงนิอาจเผชิญกบัความเสี่ยงรูปแบบใหม่ เช่น ความเชื่อถือด้านความ
ปลอดภยั และปัญหากฎระเบยีบต่างๆ หากต้องการเขา้มามสี่วนร่วมในระบบสกุล
เงนิดจิทิลั 

▪ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นน้ีไม่ไดถู้กจ ากดัเพยีงแค่การโอนเงนิเท่านัน้ แต่จะเพิม่
บทบาทในการยกระดบัโครงสรา้งทางการเงนิทีม่อียู่ใหท้นัสมยัมากยิง่ขึน้ 

 
2. การ ากและกู้ยืมเงิน (Future of Deposits & Lending) 

 
ผู้บริโภคจะเข้าถึงแพลตฟอร์มสินเชื่อที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถออกแบบให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ    
มากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เขา้มาใหม่ (New Entrants) จะทวคีวามส าคญั
ยิง่ขึ้น ส่งผลให้สถาบนัการเงนิจ าเป็นต้องพจิารณาบทบาทของตนเองเพื่อตอบสนองแนวโน้มที่
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เปลี่ยนไปได้อย่างทนัท่วงที ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลต่อผู้ให้บรกิารและตลาดการเงนิ 
ดงันี้ 

 
▪ เมื่อผู้ออมเงนิเปลี่ยนไปใช้บรกิารแพลตฟอร์มทางเลือกมากขึ้น การฝากเงินและ

ผลติภณัฑท์างการเงนิรปูแบบดัง้เดมิจะมบีทบาทลดลง 
▪ การกระจายพอรต์สนิเชื่อของลูกคา้ผ่านแพลตฟอรม์ทางเลอืกจ านวนมาก อาจท าให้

การวดัความน่าเชื่อถอืของลูกคา้เป็นไปไดย้าก 
▪ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ทางการเงินจะตัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัการ Stand-alone 

มากขึ้น ส่งผลความสามารถของผู้ครอบครองในการอุดหนุนระหว่างกลุ่ม (Cross 
Subsidy) ถูกจ ากดั 

▪ สถาบนัการเงนิจ าเป็นต้องยกระดบัความสามารถในการร่วมมอืกบัผูเ้ล่นและสถาบนั
แบบใหม่ในตลาดมากขึน้ 

▪ สถาบันการเงินจ าเป็นต้องเลือกทิศทางที่ตนเองจะด าเนินการในอนาคต เพื่อ
ยกระดบัความเชีย่วชาญ และใชป้ระโยชน์จากพนัธมติรภายนอกทีม่อียู่ 

 
3. การระดมทุน (Future of Capital Raising) 

 
การระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์จะกลายเป็นรูปแบบการระดมทุนที่ส าคญัในอนาคต

เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์มส าหรับการระดมทุน 
(Crowdfunding) เขา้มามบีทบาทในการกระตุ้นการเข้าถงึเงนิทุนแก่ผู้ที่ต้องการระดมทุนส าหรบั
กจิกรรมต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสร้างความมัน่คงภายในระบบนิเวศการเงนิที่มอียู่ได้ 
สง่ผลใหผู้ใ้หบ้รกิารจ าเป็นตอ้งปรบัตวัในประเดน็ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั ดงันี้ 

 
▪ การเขา้ถงึตวัเลอืกในการระดมทุนทีห่ลากหลายมากขึ้น ลดขัน้ตอนในการระดมทุน

ในระยะแรก 
▪ แพลตฟอร์มการกระจายจะช่วยพื้นที่ส าหรับนักลงทุนในการออกแบบพอร์ต        

การลงทุนทีใ่หผ้ลลพัธม์ากกว่าผลตอบแทนดา้นการเงนิ 
▪ เมื่ออุปสรรคในการเข้าถึงสินทรัพย์หรือแหล่งทุนในแต่ละกลุ่มถูกขจัดออกไป      

การเขา้ถงึนักลงทุนทีย่งัไม่ไดต้ดัสนิใจเขา้สู่การลงทุนหรอืเริม่ต้นทีจ่ะตดัสนิใจลงทุน
จึงเป็นกระบวนการที่ส าคญัอย่างยิง่ในการสร้างก าไรของตวักลางที่สามารถเชื่อม
อุปทานและอุปสงค์ในตลาดทุนเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภยัสงู 
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จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยขีา้งตน้ สามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่าพฒันาการบรกิาร
ทางการเงนิจะมกีารเปลีย่นแปลงในเชงิบทบาทของเทคโนโลยทีางการเงนิอย่างมนีัยส าคญั 

 
ตารางท่ี 3-1 การเปล่ียนแปลงรปูแบบการให้บริการทางการเงิน 

ประเภทบริการทางการเงิน บริการทางการเงินแบบเดิม บริการทางการเงินแบบใหม ่
การช าระเงนิ - การช าระเงนิดว้ยเงนิสด - การช าระเงนิแบบ Cashless  

ผ่านระบบการช าระเงนิต่างๆ เชน่ 
Digital Wallet, Blockchain และ 
Online Payment เป็นตน้ 

การฝากและกูย้มืเงนิ - ด าเนินการผ่านธนาคาร - การกูเ้งนิระหว่างประชาชน
กนัเอง (Peer-to-peer Lending) 

การระดมทุน - การระดมทุนผ่านตลาดทนั หรอื
สถาบนัการเงนิ 

- การระดมทุนจากคนจ านวนมาก 
(Crowd Funding) โดยไม่ผ่าน
ตวักลาง เช่น ธนาคาร ตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดตราสารหนี้ 

ทีม่า: The Future of Financial Services, World Economic Forum 2017 

 
➢ เทคโนโลยีด้านการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในปัจจบุนั 

 
ปัจจุบนัเทคโนโลยดี้านการเงนิมบีทบาทส าคญัในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้รกิาร

ทางการเงนิให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ และตอบโจทย์ผู้ใช้บรกิารมากขึ้น ผู้ก ากบัดูแลผู้ให้บรกิาร
ทางการเงนิต่างกใ็หค้วามส าคญัในการส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีอ่ยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลไดท้ดลองและพฒันาการน าเทคโนโลยดี้านการเงนิมาปรบัใชก้บัการให้บรกิารมาก
ขึน้ ดงัเช่นกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยทีไ่ด้ก าหนดแนวทางการเขา้ร่วมทดสอบและพฒันา
นวตักรรมทีน่ าเทคโนโลยใีหม่มาสนับสนุนการให้บรกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อน ามาให้บริการแก่ลูกค้า  
มแีนวทางการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเ่หมาะสม และมคีวามเสีย่งในระดบัทีร่บัได ้ในปัจจุบนั มโีครงการ
ที่ทดสอบอยู่ใน Regulatory Sandbox ที่เป็นเทคโนโลยสี าคญัหลายโครงการ เช่น Standardized 
QR Code เพื่อรองรบัการช าระเงนิผ่าน QR Code โดย Credit/Debit Card โครงการ Biometrics 
ที่น าเอกลกัษณ์บุคคลมาใช้ในการระบุและพสิูจน์ตวัตนในการท าธุรกรรมทางการเงนิ โครงการ 
Blockchain โดยน ามาใช้งานด้านการจดัการหนังสอืค ้าประกนั และโครงการ Machine Learning 
โดยน าเทคโนโลยทีีใ่ชก้ารวเิคราะหก์ารใหส้นิเชื่อโดยใชข้อ้มลูรปูแบบใหม่  
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➢ แนวโน้มการลงทุนจีนในไทย รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า (Trade war) 
 
สดัส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของจีน ปี 2562 มีมูลค่าการลงทุน

สะสมรวมอยู่ที่ 1.4 แสนล้านดอลลาร์ โดยเป็นการลงทุนในอาเซียนสดัส่วนประมาณร้อยละ 11 
และไทยมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 1 ซึง่เพิม่ขึน้จากในปี 2558 ทีม่สีดัสว่นการลงทุนสะสมเพยีงรอ้ย
ละ 0.3 เท่านัน้ เนื่องจากต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางขยายตลาดสู่อาเซียน ทว่าการลงทุนใน
ประเทศไทยยงัมไีม่มากนัก เมื่อเทยีบกบัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น CLMV ทีม่สีดัส่วนการลงทุนถงึ
รอ้ยละ 4 โดยเฉพาะการลงทุนในเวยีดนามทีค่่อนขา้งโดดเด่น สะทอ้นถงึการลงทุนในไทยยงัมไีม่
มากนักเมื่อเทียบกบัความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและจีน โดยสดัส่วนลงทุนใน CLMV สูงกว่าไทย 
เป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานต้องพึ่งพาเม็ดเงินลงทุนจากจีนสูง ซึ่งเป็นเงินลงทุนจ านวนมาก 
ขณะเดยีวกนั CLMV 3 ประเทศมพีรมแดนตดิกบัประเทศจนีจงึมกีารคา้ใกลช้ดิ จงึดงึเมด็เงนิลงทุน
ไดม้ากกว่า รวมทัง้ปัจจยัตน้ทุนต ่ากว่า 

 
SCB EIC ไดท้ าการส ารวจผูบ้รหิารบรษิทัจนีขนาดกลางและขนาดใหญ่จ านวน 326 ราย 

มจี านวน 170 รายที่มกีารลงทุนหรอืเกี่ยวขอ้งกบัไทย โดยให้ความสนใจที่จะเขา้มาลงทุนในช่วง   
2-3 ปีขา้งหน้า เนื่องจากมองว่าไทยเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ และมคีวามพรอ้มทางดา้นภูมศิาสตร์ที่
เป็นศูนย์กลางของอาเซียน แตกต่างจากเดมิที่มองว่าไทยเป็นเป็นเพยีงฐานการผลติเพื่อส่งออก
เท่านัน้  
 

อุตสาหกรรมทีใ่หค้วามสนใจของนักลงทุนจนีมกีารกระจายตวัมากขึน้ จากเดมิจะกระจุก
ตวัในอุตสาหกรรมผลติเพื่อสง่ออก และอุตสาหกรรมหนัก เช่น การลงทุนในระบบรางขนส่ง รถไฟ 
เป็นตน้ หนัมาลงทุนบรกิาร สาธารณูปโภค เทคโนโลย ีหรอืการตัง้ส านกังานทนายความรองรบันัก
ธุรกจิจนี สะท้อนถงึโอกาสของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในไทยด้านกระบวนการผลติ และเงนิทุน
สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรค ์อาท ิการท่องเทีย่ว อาหาร แฟชัน่ หรอืภาพยนตร ์สามารถเขา้ไป
มสี่วนได้การลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น และจากการกระจายการลงทุน ส่งผลให้เม็ดเงนิลงทุนมี
ขนาดเล็กลง ซึ่งจากเดมิจะเฉลี่ยอยู่ในหลกั 1,000 ล้านบาท อาจปรบัลดลงเหลอืเพยีง 500 ล้าน
บาท แม้ว่ามูลค่าจะมขีนาดเล็กลง แต่จะเห็นปรมิาณจ านวนโครงการลงทุนมมีากขึ้น  เพื่อเลี่ยง
ผลกระทบจากสงครามการค้า จะใชเ้งนิลงทุนในช่วงแรกน้อยลง เพื่อเรยีนรูต้ลาดก่อนขยายธุรกจิ
ในอนาคตตามโอกาสและทศิทางการเตบิโตของตลาดในประเทศไทย 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่จะท าให้การลงทุนโดยตรงจาก 
นกัลงทุนจนีชะลอตวั เนื่องจากไม่สามารถเดนิทางเขา้มาเจรจาแบบ Face to Face ได ้จงึท าใหใ้น
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ครึง่แรกของปี 2564 จะมผีลต่อการตดัสนิใจ แต่เชื่อว่าภายในครึ่งหลงัของปีเหน็การตดัสนิใจการ
ลงทุนมากขึ้น เพราะไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจในการลงทุนของจีน  โดยไทย
จ าเป็นต้องปรบัตวัอย่างรวดเรว็เพื่อเตรยีมรบัมอืกบัโอกาสและความท้าทายที่จะเขา้มา สิง่ส าคญั 
คือ การปรับพื้นฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีจากธุรกิจที่
ต้องการกระจายการลงทุนออกมาจากจนี ผ่านการยกระดบัทกัษะแรงงาน การลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นดจิทิลั และการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรการคา้การลงทุนดว้ยการเขา้ร่วมกรอบขอ้ตกลง
ทางการค้ากบัประเทศต่างๆ มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนใน
อนาคต และใชศ้กัยภาพของไทยในการเป็นศูนยก์ลางของการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกจิในภูมภิาค 
ASEAN อย่างเตม็ที ่
 

ทว่ามโีอกาสและความเสีย่งที่ควรระวงั โดยนักธุรกจิจนีก าลงัจะเขา้มาในลงทุนในไทย
มากกว่าทุกวนันี้ เเละกระจายตวัไปในหลายภาคอุตสาหกรรม โดยมเีป้าหมายเพื่อตีตลาดไทย    
หาช่องทางการตลาดโดยตรงเพิม่มากขึน้ เพราะตอ้งการเขา้เป็นสว่นหนึ่งในธุรกจิไทย ซึง่อาจมอง
ไดท้ัง้โอกาสและความเสีย่งต่อธุรกจิไทยขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยธุรกจิไทยเอาจเขา้ไปเป็น 
“พนัธมติรร่วมทุน” หรอืจบัมอืการคา้ต่างๆ รวมไปถงึการใหบ้รกิารหรอืขายบรกิารใหก้บันักธุรกิจ
จนีทีม่าลงทุนในประเทศไทย ขณะที ่“ความเสีย่ง” คอื การแข่งขนัที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนัก
ลงทุนจนีทีม่าพรอ้มกบัเงนิทุน ตน้ทุนทีต่ ่ากว่า และเทคโนโลยทีีล่ ้าหน้ากว่า ตลอดจนวธิกีารท างาน
ของนกัธุรกจิจนีบางรายกม็คีวามก้าวรา้วมากกว่านกัธุรกจิชาตอิื่นๆ 

 
3.1.4.3 แนวโน้มด้านเทคโนโลยี 

 
➢ แนวโน้มนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 
นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลใหก้ารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ

สงัคม ทัง้ในมติิของตลาดแรงงาน ความน่าเชื่อถือ และความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งาน อีกทัง้ยงัเป็น 
หนึ่งในปัจจยัที่กระตุ้นใหภ้าครฐัต้องท าการปรบัตวัและจดัเตรยีมนโยบายเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
ในครัง้นี้ โดยแนวโน้มนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ มปีระเดน็ย่อยดงัต่อไปนี้ 

 
▪ ความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) องคก์รต่าง ๆ ต้องท าความเขา้ใจ

โดยละเอยีดเกี่ยวกบัความเสีย่งในการน าเทคโนโลยดีจิทิลัและฐานขอ้มูลดจิทิลัเขา้
มาใช้งาน และยงัต้องเตรยีมพร้อมรองรบัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความ
เสีย่งอื่น ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัองคก์ร 
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▪ นโยบายดิจิทลัและธรรมาภิบาล (Digital Policy and Governance) อนิเทอรเ์น็ต
เป็นแรงผลกัดนัการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา รวมถงึสรา้งธุรกจิ
และก าหนดบรรทดัฐานใหม่ของสงัคม ดงันัน้ รฐับาลตอ้งมที่าทีทีช่ดัเจนต่อประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นสว่นตวั ขอ้มลูสว่นบุคคล และความปลอดภยัของเครอืขา่ย 

 
▪ ความเ ่ือมัน่และความเป็นส่วนตวั (Trust and Privacy) ในปัจจุบัน ข้อมูลได้

พฒันากลายเป็นสินทรพัย์ประเภทหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อใจระหว่าง    
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และรฐับาล จะเป็นกุญแจส าคญัทีท่ าใหข้อ้มลูถูกน ามาใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ซึ่งจะส่งผลให้รฐับาลไม่สามารถใช้กฎหมายรูป
แบบเดมิเป็นบรรทดัฐานในการก ากบัดูแลขอ้มูลหรอืปกป้องสทิธขิองเจ้าของขอ้มูล
ได้อกีต่อไป และเป็นหน้าที่ของรฐับาลเช่นกนั ที่จะต้องศกึษาและพฒันากฎหมาย
รปูแบบใหม่ทีเ่หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

 
▪ อนาคตของการท างาน (Future of Work) ในอนาคต งานระดบักลางส่วนใหญ่จะถูก

ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ ในขณะที่แรงงานในภาคบริการที่ไม่ใช้ทักษะสูงและ
แรงงานทกัษะสูงจะเป็นทีต่้องการมากขึ้น อย่างไรกต็าม เทคโนโลยกี็เป็นปัจจยัหนึ่งที่
จะสรา้งงานหรอือุตสาหกรรมประเภทใหม่ขึน้ในอนาคต จงึยงัไม่อาจสรุปไดอ้ย่างแน่ชดั
ว่าการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 นี้ จะส่งผลให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางใด 

 
▪ เทคโนโลยี ท่ีสร้ างความเป ล่ียนแปลง  (New Disruptive Technologies)           

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหรือ Digital Disruption จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  
( Artificial Intelligence) ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ค ล า ว ด์  (Cloud Computing) 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet-of-Thing: IoT) และคอมพิวเตอร์ควอนตัม 
(Quantum Computer) ต่างกท็ าหน้าทีใ่นการเป็นผูน้ าทีเ่ร่งการเปลีย่นแปลงนัน้ 

 
➢ แนวโน้มของนวตักรรม (Innovation) 

 
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนที่เหนือไปกว่าความคิดสร้างสรรค์  

หรอืการประดษิฐ์ โดยนวตักรรมนัน้ต้องรวมไปถงึขัน้ตอนของการประยุกต์และการน าไปใช้งาน 
โดยส่วนใหญ่ นวตักรรมรูปแบบใหม่นัน้จะเป็นการต่อยอดจากนวตักรรมเดิมที่เกดิขึ้นก่อนหน้า  
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ในขณะเดยีวกนั นวตักรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่นี้กจ็ะช่วยปทูางใหเ้กดินวตักรรมใหม่ ๆ ทีต่่อยอดต่อไปได้
ในอนาคต ทัง้นี้ เป็นทีย่อมรบักนัในวงกวา้งว่า นวตักรรมเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ามารถเพิม่ผลติภาพได้
ในระยะยาว และยงัช่วยส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิอกีดว้ย จงึเป็นเรื่องส าคญัมากทีจ่ะต้องมี
การพฒันาปัจจยัแวดล้อมที่ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมให้ประสบความส าเร็จ โดยแนวโน้มของ
นวตักรรม มปีระเดน็ย่อยดงัต่อไปนี้ 

 
▪ นวตักรรมจากรฐับาล (Government Innovation) ในอดตีทีผ่่านมา นวตักรรมล ้า

สมยัต่าง ๆ อาท ิการเดนิทางดว้ยยานอวกาศ ระบบการระบุต าแหน่งบนพืน้ผวิโลก 
(Global Positioning System: GPS) และอินเทอร์เน็ต ต่างเกิดขึ้นได้เพราะรฐับาล
ท าหน้าที่ในการแบกรับความเสี่ยงและจดัสรรทรพัยากร ซึ่งบทบาทของรัฐบาล      
ในการท าหน้าทีด่งักล่าวนี้จะยงัคงด าเนินต่อไปในอนาคต 

 
▪ นวัตกรรมแบบจ าลองธุร กิจ  (Business Model Innovation) นวัต ก ร รม

แบบจ าลองธุรกจิ คอื การเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบองคก์รและกลยุทธท์างธุรกจิ 
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและระบบขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าที่สูงขึ้น 
ในขณะทีย่งัสามารถจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารสูต่ลาดชัน้น าได้ภายใตส้ภาวะของการ
เปลีย่นแปลงองคก์ร 

 
▪ นวตักรรมเพื่อสงัคมและโดยสงัคม (Innovation for Social Ends and Means) 

นวตักรรมเพื่อสงัคมโดยสงัคม เป็นสิง่ที่ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนทัง้ในด้านเงินทุน นโยบาย งานวิจัย     
และเครอืข่ายบรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ และถงึแมน้วตักรรมทางสงัคมสว่นใหญ่จะเกดิขึน้
โดยองค์กรเพื่อสงัคม แต่ภาคส่วนอื่น ๆ อาท ิมหาวทิยาลยั บรษิทัเอกชนรายใหญ่ 
และรฐับาล กม็บีทบาทไม่น้อยในการสรา้งและต่อยอดแนวคดิเหล่านี้เช่นกนั 

 
▪ นวตักรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) นวัตกรรมหลายชนิด

ได้รับการผลักดันจากพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ 
นวตักรรมทางเภสชักรรมที่มีส่วนเชื่อมโยงที่ชดัเจนกับงานวิจัยในวิทยาศาสตร์ 
ในขณะที่นวัตกรรมบางอย่างอาจเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว      
ในมุมมองหรอืกบัธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจที่ใช้แนวคดิของเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) ทีน่ าอนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยสีมาร์ทโฟนเป็นตวัการส าคญั
ในการประกอบธุรกจิ  
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▪ ระบบนวตักรรม (Innovation Systems) นวตักรรมเป็นสิง่ที่มคีวามเกี่ยวพนักับ
งานต่าง ๆ มากมาย ตัง้แต่การรเิริม่สร้างสรรค์ การน าเสนอความคดิ ไปจนถงึการ
ด าเนินการปฏิบัติความคิดนั ้น ๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งไว้มากมาย แต่ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้หลายนัน้เป็นไป
อย่างซบัซ้อน เนื่องจากขอ้ก าหนดทัง้ในและนอกประเทศ อาท ิกฎเกณฑ์ด้านภาษี 
ลิขสิทธิ ์การแข่งขนั รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร ทศันคติของสังคม 
รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
➢ แนวโน้มด้านเทคโนโลยีบลอ็กเ น (Blockchain) 

 
เทคโนโลยีบล็อกเชนได้ช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่าง  ๆ บนเครือข่ายนัน้ 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกทัง้ยงัช่วยลดการพึ่งพาตวักลาง โดยบล็อกเชนไม่ได้เป็นเพยีง   
ระบบการเงนิประเภทใหม่เท่านัน้ แต่ยงัได้สร้างความท้าทายใหม่รูปแบบใหม่แก่สถาบนัต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยความทา้ทายเหล่านี้มอียู่หลายประเดน็ อาท ิการด าเนินงานของภาครฐั กฎหมาย 
การบญัชี ห่วงโซ่อุปทาน และการจ่ายพลงังาน เป็นต้น โดยแนวโน้มด้านเทคโนโลยบีล็อกเชน  
มปีระเดน็ย่อยดงัต่อไปนี้ 

 
▪ การบริหารจดัการตัวตน (Identity and Persona Management) การระบุและ

บรหิารจดัการตวัตนเป็นเรื่องที่ส าคญัมากในปัจจุบนั เนื่องจากประชาชน ผู้บรโิภค 
และบุคคลต่าง ๆ ล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผ่านระบบโลกดิจิทัลอย่าง
หลากหลายในแต่ละวนั การบริหารจดัการตัวตนของบุคคลบนโลกดิจิทลัจึงเป็น
ประเดน็ทีส่ าคญัเป็นอย่างยิง่ 

 

▪ ความยัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) บลอ็กเชนจะสง่ผล
กระทบต่อความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มเช่นกนั โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากระบบ
บล็อกเชนในการขุดสกุลเงนิดิจิทลั (Cryptocurrency) ซึ่งมกัจะต้องอาศยัพลงังาน
ไฟฟ้าจ านวนมหาศาลในการด าเนินการ 

 
▪ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Structures)

เทคโนโลยบีลอ็กเชนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคมไปสู่รูปแบบ
โครงสร้างใหม่ โดยบล็อกเชนจะสร้างนิยามใหม่ให้กบัความเชื่อมัน่ (Trust) ทัง้แก่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสงัคม 
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▪ การบริหารสินทรพัย์แบบกระจายศูนย์ (Decentralized Asset Management) 
บล็อกเชนสามารถมีบทบาทในการลดต้นทุนของธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง
มหาศาล พร้อมทัง้ช่วยสร้างรูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบ As a Service อาทิ      
การติดตัง้อุปกรณ์มาตรวัดอัจฉริยะ  (Smart Meters) ในส่วนของฮาร์ดแวร์            
และใช้เทคโนโลยบีล็อกเชนในการจดัเก็บและจดัการข้อมูลในส่วนของซอฟต์แวร์       
โดยเปิดใหบุ้คคลสามารถท าการซื้อขายหน่วยไฟฟ้ากนัเองได ้โดยยงัคงใชโ้ครงขา่ย
ไฟฟ้าแบบเดมิทีม่อียู่ เป็นตน้ 

 
▪ ธรรมาภิบาลและกฎหมาย (Governance and Law) ความทา้ทายทีส่ าคญั      ใน

ดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับลอ็กเชนคอื การก าหนดแนวทางการใชง้านเทคโนโลยี
บลอ็กเชนอย่างเหมาะสม โดยภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และผูใ้ชง้านบลอ็กเชนลว้น
แต่มสี่วนร่วมในการก าหนดแนวทางของกฎระเบยีบ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้
บลอ็กเชน 

 
➢ แนวโน้มด้านเทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual and Augmented Reality) 

 
เทคโนโลยโีลกเสมอืน สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คอื (1) Augmented Reality 

(AR) เป็นการรวมสภาพแวดลอ้มจรงิกบัวตัถุเสมอืนไวด้้วยกนัในเวลาเดยีวกนั ท าใหเ้ราสามารถ
ตอบสนองกบัสิง่ที่จ าลองนัน้ได้ เช่น เกม Pokémon Go (2) Virtual Reality (VR) เป็นการจ าลอง
สภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมอืนจรงิ โดยพยายามท าให้เหมอืนจรงิโดยผ่านการรบัรู้ของเรา    
ทัง้การมองเห็น เสียง การสมัผสั หรือกลิ่น เช่น การจ าลองการขบัเครื่องบิน  และ (3) Mixed 
Reality เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี VR และ AR เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโลกเสมือน        
ทีใ่กลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด โดยแนวโน้มดา้นเทคโนโลยโีลกเสมอืน มปีระเดน็ย่อยดงัต่อไปนี้ 

 
▪ เกมิฟิเค ัน่และการบิดเบือนความจริง (The Gamification of Life and Reality 

Distortion) เทคโนโลยโีลกเสมอืนจะท าให้มนุษย์สามารถใชช้วีติอยู่บนโลกคู่ขนาน  
ที่สร้างขึ้นมาได้ และด้วยการพฒันาของเทคโนโลยดีงักล่าว จะยิง่ส่งผลให้เสน้แบ่ง
ระหว่างโลกความเป็นจรงิและโลกเสมอืนค่อย ๆ จางลง 

 
▪ การประยุกต์ใ ้กบัการดแูลสุขภาพและผลข้างเคียง (Healthcare Applications 

and Side Effects) Virtual Reality เป็นเทคโนโลยทีี่มีประโยชน์ต่อการฝึกฝนการ
ดูแลสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย อาทิ การใช้ Virtual Reality ในทาง
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การแพทย ์เช่น การจ าลองการผ่าตดัช่วยใหแ้พทยส์ามารถฝึกฝนการช่วยเหลอืชวีติ
ผู้อื่นโดยปราศจากความเสี่ยง หรอืการใช้เพื่อรกัษาผู้ป่วยที่มอีาการซึมเศร้าและ 
วติกกงัวล ผูป่้วยทีม่อีาการทางจติ และอาการตดิยา อย่างไรกต็าม การพึง่พาอาศยั
เทคโนโลย ีVirtual Reality ที่มากเกนิไปกอ็าจส่งผลเสยีต่อการพฒันาทางสงัคมได้
เช่นกนั 

 
▪ การน าเสนอข่าวแบบเสมือนจริงและการดแูลส่ิงแวดล้อม (Immersive Journalism 

and Environmental Stewardship) การน า เ สนอข่ า ว โดย ใช้  Virtual Reality 
สามารถที่จะสร้างประสบการณ์แก่ผู้รบัชมให้เสมอืนอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์จรงิได้ 
รวมถงึการเยีย่มชมสถานทีต่่าง ๆ กส็ามารถท าไดเ้ช่นกนั นอกจากนี้ Virtual Reality 
ยังช่วยให้มนุษย์สามารถมีประสบการณ์การเดินทางไปยังสภาพแวดล้อมหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยต้นทุนเพยีงเลก็น้อย ซึ่งนักวทิยาศาสตร์มคีวามเหน็ว่า Virtual 
Reality สามารถที่จะใชเ้ป็นเครื่องมอืในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มได ้โดยการท าให้
มนุษยไ์ดส้มัผสัและรูส้กึถงึมุมมองของธรรมชาตแิละสตัวป่์าทีถู่กท าลาย 

 
▪ อุปสรรคทางเทคโนโลยี  (Technological Barriers) ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีโลก

เสมอืนจะมแีนวโน้มการใช้งานที่เพิม่มากขึ้น แต่อุปสรรคทางเทคโนโลยีถอืเป็นตวั
ฉุดรั ้งการน า  Virtual Reality และ  Augmented Reality  มาใช้ ง านอย่ า ง เ ต็ม
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการขาดแคลนเนื้อหาทีม่คีุณภาพ  

 
▪ ส่ือและงานศิลปะแบบเสมือนจริง (Immersive Media and Art) เทคโนโลยี 

Virtual Reality และ Augmented Reality สามารถที่จะช่วยขยายขอบเขตของงาน
ศิลปะและน าพาผู้ชมเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งได้อย่างเต็มที่ โดยอาศัยอุปกรณ์ เช่น 
แว่นตา ในการน าพาผูช้มเขา้สู่โลกเสมอืนจรงิ โดยมตีวัอย่างการใชง้านทีแ่พร่หลาย
ในปัจจุบนั คอื การรบัชมภาพยนตร์ กล่าวไดว้่าเป็นเทคโนโลยทีีส่ร้างประสบการณ์
ใหม่ดว้ยความกลมกลมืระหว่างโลกความเป็นจรงิและโลกจ าลองทางดจิทิลัได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ  

 
▪ การส่ือสารด้วยดิจิทัล (Digital Teleportation) เทคโนโลยี Virtual Reality และ 

Augmented Reality มศีกัยภาพในการพฒันาไปสูก่ารเป็นช่องทางการสือ่สารในโลก
อนาคต ซึ่งเทคโนโลยทีัง้ 2 นี้ จะท าใหผู้ใ้ช้งานรูส้กึถงึผูท้ี่ก าลงัสื่อสารดว้ยมากกว่า
ระบบ Facetime หรอื Video Conference ในปัจจุบนั 
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▪ แนวทางใหม่ในการสร้าง ท า และซ้ือ (New Ways to Make, Do and Buy)
เทคโนโลย ีVirtual Reality และ Augmented Reality จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ ทัง้
ในด้านความปลอดภยัและด้านความเชื่อมโยงของการพฒันาผลติภณัฑ์ ตลอดจน
การดแูลรกัษา ซึง่สง่ผลใหม้นุษยส์ามารถใชช้วีติอยู่บนโลกคู่ขนานทีส่รา้งขึน้มาได ้

 

➢ แนวโน้มด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (Artificial intelligence and Robotics) 
 
ในอดตี หุ่นยนต์ถูกใชเ้พื่อท างานทีย่ากและน่าเบื่อหน่ายบนพื้นทีห่่างไกล แต่ในปัจจุบนั 

หุ่นยนต์สามารถถูกพบได้ทัว่ไปทัง้ในและนอกพื้นที่อาศัย รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย         
ทัง้ในรูปแบบของโดรน รถยนต์ไรค้นขบั หรอืแมก้ระทัง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัมนุษย ์ซึ่งสามารถ
สื่อสารได้โดยไม่แตกต่างจากมนุษย์ โดยแนวโน้มด้านเทคโนโลยีโลกเสมือน มีประเด็นย่อย
ดงัต่อไปนี้ 

 
▪ หุ่นยนต์ในท่ีท างาน (Robots at Work) หุ่นยนต์จะยงัถูกใชเ้ป็นตวัแทนของมนุษย์

ในการท างานทีเสี่ยงอันตรายหรืออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งยาก           
ทีจ่ะปฏบิตังิานดว้ยมนุษย ์

 
▪ การเรียนรู้ของเครื่องจักรและระบบคาดการณ์  (Machine Learning and 

Predictive Systems) การประยุกต์ใช้วทิยาการคอมพวิเตอร์และหลกัสถติิจะช่วย
ใหหุ้่นยนต์สามารถสรา้งชุดค าสัง่ (Algorithms) ส าหรบัจดจ ารูปแบบการท างานของ
ชุดขอ้มูลขนาดใหญ่และสร้างบทสรุปและวธิกีารทีด่ ีผ่านการเรยีนรู้จากสิง่ทีเ่กิดขึ้น
ในอดตีได ้

 
▪ เซน็เซอรอ์จั ริยะและหุ่นยนต์ไร้คนบงัคบั (Smart Sensors and Autonomous 

Robotics) เทคโนโลยดี้านปัญญาประดษิฐ์และหุ่นยนต์จะก่อให้เกดิการพฒันาของ
หุ่นยนต์ให้สามารถรบัรู้ผ่านระบบประสาทสมัผสั ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน  
การสมัผสั การชิมรส และการดมกลิ่น เหมือนกับสิ่งมีชีวติอื่น ๆ โดยเทคโนโลยี
ส าคัญที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาดังกล่าว คือ ระบบเซ็นเซอร์และการสื่อสาร     
ผ่านเครอืขา่ยไรส้าย 
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▪ การท างานร่วมกันและประสานกันของเครื่องจกัร (Machine Cooperation 
and Coordination) ในปัจจุบัน การประสานงานระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกันมี         
ความรวดเรว็เป็นอย่างมาก โดยสามารถส่งต่อขอ้มูลไดม้ากกว่า 1 กกิะไบต์ต่อหนึ่ง
วนิาท ีซึง่หากเทยีบกบัการสือ่สารระหว่างมนุษยท์ีท่ าได้เฉลีย่เพยีง 10 ไบตต์่อวนิาที
แลว้ ถอืว่าการประสานงานระหว่างหุ่นยนตม์ปีระสทิธภิาพทีส่งูกว่าเป็นอย่างมาก 

 
▪ การขนส่งไร้คนบงัคับ (Autonomous Transportation) ในอนาคต โดรนและ

รถยนต์ไรค้นขบัจะกลายเป็นวธิกีารเดนิทางทีส่ าคญัของมนุษย์ อย่างไรกต็าม ยงัมี
ขอ้กงัวลเรื่องความปลอดภยัส าหรบัรปูแบบการเดนิทางขา้งตน้ อาท ิ               ระบบ
การจราจรทางอากาศส าหรบัการขนส่งด้วยโดรน การพฒันาเทคโนโลยี     ด้าน
ความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุบนทอ้งถนนของรถยนตไ์รค้นขบั 

 

▪ จริยธรรมและคณุค่า (Ethics and Values) หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัถิูกน าไปใช้
ในขอบเขตงานที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งรวมถงึการท างานในส่วนความปลอดภยัที่
ส าคญั (Safety-Critical) และการทหารกเ็ช่นกนั 

 
▪ การส่งเสริมศักยภาพและ ่วยเหลือมนุษย์ (Human Enhancement and 

Assistance) การพฒันาหุ่นยนต์เพื่อการก้าวขา้มขดีจ ากดัของมนุษย์จะเป็นเรื่องที่
ทัว่โลกใหค้วามสนใจ อาท ิการเดนิทางทีร่วดเรว็ขึน้ การยกของทีม่นี ้าหนักมหาศาล 
การจดัการงานทีม่คีวามละเอยีดอ่อน เช่น การผ่าตดั 

 
3.1.4.4 แนวโน้มด้านอ่ืนๆ 

 
➢ แนวโน้มส าคญั (Mega Trends) ด้านการเกษตร6 

 
ภายในปี 2593 โลกจะมปีระชากรมากกว่า 10 พนัล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการ

สนิคา้การเกษตรเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั แนวโน้มส าคญัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในดา้นการเกษตร ไดแ้ก่  
  

 
6 World Economic Forum (2021). Agriculture, Food and Beverage: Dynamic Briefing.  
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1. เทคโนโลยีและนวตักรรมอาหาร (Food Technology and Innovation) 
 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบอาหารให้มี
ประสทิธภิาพ ยัง่ยนื และครอบคลุมมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมกีารปรบัตวั
ต่อการปฏวิตัอิุตสาหกรรมครัง้ที ่4 (4IR) ทีช่า้กว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การลงทุนในธุรกจิสตารท์
อพัดา้นเกษตรและอาหารในช่วงปี 2553-2561 มมีลูค่าเพยีง 14 ลา้นดอลลารส์หรฐั        เมื่อเทยีบ
กบัอุตสาหกรรมสุขภาพที่มมีูลค่ามากถึง 143 ล้านดอลลาร์สหรฐั นอกจากนัน้การด าเนินธุรกิจ
สตาร์ทอพัด้านเกษตรและอาหารยงัคงกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว ในขณะที่การ
เขา้ถงึเทคโนโลยขีองภาคเกษตรและอาหารในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันานัน้ยงัคงจ ากดั ดงันัน้ การ
น าเทคโนโลยีมาปรบัใช้จะช่วยปรบัปรุงโภชนาการของผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้เพิม่ผลผลติและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
 

2. ระบบอาหารโลก (Global Food Systems)  
 

แมจ้ะปราศจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ระบบอาหารโลกในปัจจุบนัยงัคงห่างไกล
จากความมปีระสทิธภิาพเป็นอย่างมาก ทัง้นี้ UN คาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 ประชากรโลกจะ
เพิม่สูงขึน้จนถงึ 9,700 ลา้นคน ซึ่งจะส่งผลใหค้วามต้องการอาหารเพิม่สูงขึ้นกว่าระดบัทีส่ามารถ
ผลติได้ในปัจจุบนัมากถึง 2 เท่า และขอ้มูลน าเสนอโดย Food and Agriculture Organization of 
the United Nation (FAO) ชี้ให้เห็นว่าเกือบ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ สูญเสียไปอย่างเปล่า
ประโยชน์ภายหลงัการเก็บเกี่ยว ในขณะที่ประชากรกว่าร้อยล้านคนอยู่ในสภาวะขาดสารอาหาร 
โครงการ เช่น Feed the Future ซึ่งรเิริม่โดยรฐับาลประเทศสหรฐัอเมรกิา ถอืเป็นหนึ่งในตวัอย่าง
ความพยายามในการแก้ปัญหาความมัน่คงด้านอาหาร ด้วยการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วนเพื่อ
สรา้งระบบอาหารโลกทีม่คีวามยัง่ยนืมากขึน้ 
 

3. การบริโภคท่ียัง่ยืน (Sustainable Consumption)  
 

กลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นคนชัน้กลางรุ่นใหม่ควรได้รบัการปรบัพฤตกิรรมด้านการบรโิภคไปสู่
แนวทางความยัง่ยนืมากขึน้ แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของประชากรชัน้กลางซึ่งนิยมวฒันธรรมบรโิภค
และไลฟสไตลแ์บบตะวนัตก ท าใหก้ารพฒันาไปสู่ความยัง่ยนืนัน้จ าเป็นตอ้งขยายความสนใจทีก่าร
ผลิตไปสู่กลุ่มผู้บรโิภคที่ก าลงัขยายตวั เทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยให้โมเดล
ธุรกจิทีส่ง่เสรมิความยัง่ยนืสามารถเตบิโตได ้อาท ิ  er’s ride-hailing services, Airbnb 
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4. อ านาจของผู้บริโภค (Empowered Consumers)  
 
การพฒันาของขอ้มูล เครอืข่ายสงัคม และเทคโนโลยมีอืถอืไดเ้พิม่อ านาจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค

ในยุคสมยัใหม่มากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีื่อสารที่ท าใหผู้้บรโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูล
สนิค้าและบรกิารได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้บรษิทัผู้ผลติต้องปรบัตวัรบัมอืกบัแนวโน้มดงักล่าว 
ภาคการเกษตรและอาหารจะประสบกบัแรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้ ในการสรา้งกระบวนการที่รบัผดิชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ แรงกดดันดังกล่าวยังรวมถึง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่ถูกออกมาเพื่อรบัรองสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูล
ขา่วสาร 

 
5. ความยัง่ยืนของทรพัยากร (Resource Sustainability)  
 
ความตอ้งการอาหารทีเ่พิม่ขึน้และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศก าลงัเป็นภยัคุกคาม

ต่อระบบอาหารโลก โดยระบบอาหารโลกก าลงัอยู่ในภาวะเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงและความ
ผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   
ภาคการเกษตรและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทัว่โลกจ าเป็นต้องร่วมมอืกนัสรา้งระบบการผลติใหม่เพื่อการ
ใช้ทรพัยากรให้เกิดความยัง่ยืนสูงสุด นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในชัน้
บรรยากาศมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรพัยากรธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้เพื่อการบริโภค 
รวมถงึการลดลงของป่าไม ้การเพิม่ขึน้ของการใช้ภาชนะพลาสตกิ และการประมงในปรมิาณเกิน
การผลติของสตัวน์ ้า 

 
➢ แนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบั BCG 

 
BCG Model เป็นการพฒันาเศรษฐกจิแบบองคร์วม ทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิ 3 มติไิปพรอ้ม

กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากร
ชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ โดยเน้นการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกบั เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน (Circular Economy) ค านึงถงึการน าวสัดุต่าง ๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากทีสุ่ด และ
ทัง้ 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสเีขยีว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพฒันาเศรษฐกิจที่
ไม่ไดมุ่้งเน้นเพยีงการพฒันาเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่ต้องพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและการ
รกัษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกัน  โดยจากการศึกษา
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของโลก (Megatrends) พบว่ามปีระเดน็แนวโน้มทีส่อดคลอ้งและ
เกีย่วขอ้งกบั BCG ดงันี้ 
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แนวโน้มด้านเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยชีวีภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคดิเศรษฐกิจชวีภาพ (Bioeconomy) ซึ่งเป็นการน าความรู้ชวีภาพมาเพื่อพฒันาการเกษตร 
การผลติภาคอุตสาหกรรม พลงังานสะอาด การป้องกนัสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยรายงานของ 
World Economic Forum ไดส้รุปแนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพไว ้8 ประการ ดงันี้ 

 
▪ แนวโน้มการไหลเข้าของธุรกิจเงินลงทุน (Influx of Venture Capital) ในแวดวง

เทคโนโลยชีวีภาพ ท าใหเ้กดิการถ่ายโอนนวตักรรมจากมหาวทิยาลยั หรอืงานวจิยั
ต่าง ๆ เขา้สูโ่ลกธุรกจิ และน าไปสูก่ารสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ  

 
▪ แนวโน้มการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุล ีพ  (Antimicrobial 

Resistance) ซึ่งประเทศต่าง ๆ ก าลงัร่วมมอืกนัแสวงหาและพฒันาแนวทางรบัมอื
โดยอาศยัทางเลอืกดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ 

 
▪ แนวโน้มการพัฒนาเครื่องมือและฐานข้อมูลทาง ีวสารสนเทศศาสตร์  

(Bioinformatics) ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูลองค์ความรู้ที่มอียู่
เพือ่น าไปใชว้เิคราะห ์ปรบัปรุง และต่อยอดสูอ่งคค์วามรูใ้หม่ ๆ อย่างรวดเรว็  

 
▪ แนวโน้มเทคโนโลยี ีวภาพสีขาว (White Biotech) หรือการพัฒนาวัสดุและ

เคมภีณัฑ์ที่ไม่ได้มาจากพลงังานจากฟอสซิล (Non-Fossil) เช่น พอลเิมอร์ที่ยัง่ยนื 
(Sustainable Polymers) ซึง่รฐับาลและองคก์รอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก าลงัใหค้วามสนใจ 

 
▪ แนวโน้มการฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดล้อม (Environmental Remediation) โดยใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยชีวีภาพด้านสิง่แวดล้อม ในการใช้จุลนิทรยี์ย่อยสลายสาร
มลพษิและน าทีด่นิกลบัคนืสูก่ารใชป้ระโยชน์อย่างมปีระสทิธผิล 
 

▪ แนวโน้มเทคโนโลยี ีวภาพสีเขียว (Green Biotech) หรอืการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ
ในการดดัแปลงพนัธุกรรมในพชืผล เพือ่ใหม้ผีลตอบแทนทีเ่ยอะและมคีุณภาพมากขึน้ 

 
▪ แนวโน้มการส่งเสริมการแพร่กระจายความรู้  (Diffusion of Knowledge)      

ผ่านการผลกัดนัใหเ้กดิการเผยแพร่งานวจิยัและขอ้มลูประกอบการวจิยัต่อสาธารณะ  
อนัจะช่วยขบัเคลื่อนกระบวนการท าให้วทิยาศาสตร์เป็นของทุกคน (Democratize 
science) 
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▪ แนวโน้มแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ีวภาพ (Biotech Platforms) ท่ีคุ้มทุนและ
เข้าถึงง่ายมากขึ้น อาทิ DNA sequencing, Polymerase Chain Reaction (PCR) 
สง่ผลใหเ้กดิความกา้วหน้าในแวดวงเทคโนโลยชีวีภาพอย่างรวดเรว็ 

 
ภาพท่ี 3-6 แนวโน้มด้านเทคโนโลยี ีวภาพ 

 
 

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มรูปแบบธุรกิจใหม่จากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยในปัจจุบนั รปูแบบเศรษฐกจิแบบเดมิทีน่ าทรพัยากรมาผลติและจ าหน่ายออกไปได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มากขึ้น โดยการมุ่งสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวยีนนี้ไดม้าพรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บรโิภค จากการต้องการความ
เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ีใ่หบ้รกิารไปสู่การเขา้ถงึบรกิาร ดว้ยเหตุนี้ เราจงึเหน็การเกดิขึน้ของธุรกจิ
รูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งพฒันาขึน้บนพืน้ฐานการมองลูกค้าเป็นผูใ้ชง้านมากกว่าผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเจ้าของ
สนิคา้เท่านัน้ อาท ิโมเดลธุรกจิแบ่งปัน (Sharing Company) อย่าง BlaBlaCar, AirBnB ซึ่งมแีนวโน้ม
เป็นทีน่ิยมและประสบความส าเรจ็มากขึน้ 

 
 
 
 
 
 

                                 หน้าท่ี   จาก    

ที่ มา  i techn l g     na ic  rie ing    rld Ec n  ic   r     

                                                                                                                
                                                                

แวดวงเทคโนโลยีชีวภาพเป็นที่ดึงดูดของธรุกิจเงินลงทุน ท าให้เกิดการ
ถ่ายโอนนวตักรรมจากมหาวทิยาลัย หรืองานวจิยัต่างๆ เข้าสูโ่ลกธรุกิจ

การไหลเขา้ของธุรกิจเงิน ลงทุน                            

เทคโนโลยีชีวภาพม ุง่หมายที่จะใช้ จลุินทรีย์   icr  es ในการลด
มลพิษและน าที่ดินกลับมาใช้ประโยชน์

การฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้ม                              

ปัญหาเรื่องการด้ือยาเป็นปัญหาระดับโลก และมกีารค้นพบอาการติด
เชื้อที่รักษายากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงววิฒันาการการด้ือยาปฏชิีวนะ
ของแบคทีเรีย    R 

การควบคุมและป้องกันการด้ือยาต้านจุล ีพ
                          เทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวม ุง่การท าวศิวกรรมชีวเวชพืขผลเพือ่ให้มผีลที่

ดีขึ้น

เทคโนโลยี ีวภาพสีเขียว                
  

กลุ่มชีวสารสนเทศศาสตร์ ได้มกีารพัฒนาวางโครงสร้างของการเก็ บ
และน าข้อมลู เพื่อการค้นหาและวเิคราะห์ ซ ึง่จะท าให้เกิดแนวคิดใหม ่ๆ
มากขึ้น

 ีวสารสนเทศศาสตร์                 
การเข้าถึงข้อมลูอย่างอิสระ สร้างให้เกิดงานวจิยัใหม ่ๆ  ทั ่วโลก

การแพร่กระจายความรู้                           

รัฐบาลและองค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ก าลังมองหาวสัดุและเคมทีี่ ไม ่
ได้มาจากพลังงานจากฟอสซลิ    n   ssil เช่น พอลิเมอร์ที่ยัง่ยืน 
 S staina le   l  ers 

เทคโนโลยี ีวภาพสี ขาว                
มกีารแบง่ปันฐานหรือ  lat  r s อย่างหลากหลาย ในราคาที่เข้าถึงได้

ฐานเทคโนโลยี ีวภาพ                      
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ภาพท่ี 3-7 แนวโน้มธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

 
 

➢ แนวโน้มส าคญัด้านเ ื้อเพลิงและพลงังาน  
 
คณะทีป่รกึษาไดศ้กึษาแนวโน้มส าคญัด้านเชื้อเพลงิและพลงังานพบว่าเป็นสาขาทีป่ล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกเป็นสดัสว่นทีส่งูทีสุ่ดโดยเปรยีบเทยีบกบัสาขาอื่นๆ โดยรายละเอยีดของแนวโน้ม
ส าคญัดา้นเชือ้เพลงิและพลงังาน ดงัแสดงในภาพที ่3-9 และมแีนวโน้มส าคญัดงัต่อไปนี 

 
  

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                   จะเข้ามามีบทบาทต่อการพฒันาสงัคมคาร์บอนต ่า 
โดยเ พาะอย่างย่ิงรปูแบบธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

                                                                                                                         
                                                                             

รัฐบาลต่างๆ เริ่มสร้างแรงจงูใจและรางวลัส าหรับรูปแบบธรุกื จที่น า
เศรษฐกิจหมนุเวยีนมาใช้

ผลกระทบของกฎหมาย   กฎระเบียบ                    
การขยายตัวของเมอืงมบีทบาทส าคัญในการช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่ าน
ไปสู่เศรษฐกิจหมนุเวยีน

การขยายตัวของเมอืง                

เศรษฐกิจหมนุเวยีนช่วยปกป้องธรุกิจและเศรษฐกิจจากความผัน ผวน
ของราคาทรัพยกรและความเสี่ยงด้านอุปทาน

ความเสี่ยงในการผลิต                    

เทคโนโลยีใหม ่ๆ  ท ี่เชื่อมโยงกันจะช่วยให ้เศรษฐกิจหมนุเว ียนเกิดขึ้นใน
วงกวา้ง

ความเ ื่อมโยงของเทคโนโลยี                

ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนจากต้องการความเป็นเจา้ของ ไปสู่
การเข้าถึงบริการ

รูปแบบธุรกิจใหม่                       

รูปแบบธุรกิจใหม ่                     

รูปแบบธรุกิจใหมจ่ะเข้าใจวา่ลูกค้าเป็นผู้ใช้งาน มากกวา่
ผู้บริโภคที่เป็นเจา้ของสินค้าเท่านัน้ โดยปัจจุ บนัผู้ใช้งาน
ต้องการเข้าถึงบริการแทนที่จะเป็นเจา้ของผลิตภัณฑท์ี่
ให้บริการ 

ธรุกิจแบง่ปัน  Sharing    pan  เช่น  la la ar   ir n 
เป็นต้น มแีนวโน้มประสบความส าเร็จมากขึ้น การเกิดขึ้นของ
ธรุกิจแบบใหมน้ี่เป็นสัญญาณของแนวโน้มที่เปลี่ย นแปลงโลก
ซึง่สามารถใช้หลักการของเศรษฐกิจหมนุเวยีนเข้ามาช่วยได้
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ภาพท่ี 3-8 แนวโน้มส าคญัด้านเ ื้อเพลิงและพลงังาน 

 
 
▪ ความต้องการท่ีเปล่ียนไป (Demand Shifts) – ความต้องการพลงังานเพิม่ขึ้นใน

ประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนบน 
ในขณะที่ความต้องการพลังงานคงที่หรือลดลงในประเทศพัฒนาแล้ว โดยก๊าซ
ธรรมชาตแิละพลงังานหมุนเวยีนจะมบีทบาทส าคญัในการตอบสนองความต้องการ
พลงังานในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบรโิภคเพิ่มความกดดนั   
ในการลดคารบ์อน 

 
▪ ความยัง่ยืนทางส่ิงแวดล้อม  (Environmental Sustainability) – อุตสาหกรรม

น ้ามนัและก๊าซก าลงัหาวธิกีารลดการปล่อยคารบ์อน เช่น ลดการก าจดัก๊าซปล่อยทิง้
ด้วยการเผาไหม้ การดกัจบัและการจดัเก็บคาร์บอน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลงังานทัง้ในระดบัอุตสาหกรรมและการใช้ของผู้บรโิภค ทัง้นี้ ยงัมคีวามร่วมมอืใน
อุตสาหกรรมเพื่อจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม เช่น การก่อตัง้ Oil and Gas Climate 
Initiative (OGCI) ในปี 2557 มกีารตัง้เป้าการลงทุน 1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั เพื่อ
พฒันาเทคโนโลยทีีล่ดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์เป็นตน้ 
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▪ การบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย (Capital Discipline and Execution 
Excellence) – บรษิทัเปลี่ยนจากโครงการขนาดใหญ่ไปยงัโครงการที่มกีารลงทุน
ขนาดเลก็ลง ความซบัซ้อนน้อยลง และยดืหยุ่นมากขึ้น โดยเน้นการควบคุมต้นทุน
และบรหิารจดัการใหส้ าเรจ็ โดยอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซมกีารร่วมมอืกนัภายใน
ห่วงโซอุปทานเพือ่ลดตน้ทุนและระยะเวลาในการด าเนินงาน  

 
▪ ความไม่สมดลุของอุปสงคแ์ละอุปทาน (Supply-Demand Imbalance) – ความ

เสีย่งดา้นราคาของเชื้อเพลงิเพิม่สูงขึ้น โดยในช่วงหลายปีทีผ่่านมาจ านวนผูส้่งออก
น ้ามนันอกกลุ่ม OPEC เพิม่ขึน้ ในขณะทีค่วามต้องการน ้ามนัของโลกไม่ไดเ้พิม่ขึ้น
เท่าทีค่าด จงึท าใหร้าคาน ้ามนัลดลงอย่างรวดเรว็เมื่อกลางปี 2557 ซึ่งบรษิทั Wood 
Mackenzie คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมน ้ามนัจะปรบัโครงสรา้งค่าใชจ่้ายลดลง 1 ลา้น
ลา้นดอลลารส์หรฐั ในช่วงระหว่างปี 2558-2563 เนื่องจากราคาน ้ามนัทีต่ ่าลง   

 
▪ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Finance) – การลดลงของราคาน ้ามนัเมื่อ

กลางปี 2557 ท าให้บรษิทัน ้ามนัและก๊าซหลายแห่งเผชิญความกดดนัทางการเงนิ 
และความผนัผวนอย่างต่อเนื่องและความเป็นไปได้ที่ราคาน ้ามนัจะอยู่ในระดบัต ่า
เป็นระยะเวลานาน จะเป็นผลให้การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนส าหรบัโครงการใหญ่ๆ ทีม่ี
ระยะเวลาโครงการนานในอุตสาหกรรมนี้มคีวามท้าทายมากขึน้ ซึ่งการเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ราคาน ้ามนั การคาดการณ์ในระยะยาว ความเสีย่ง
ของสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 

 
▪ ความท้าทายด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Challenge) – อุตสาหกรรมก าลงั

เผชญิความทา้ทายจากการขาดผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยใีนประเทศตลาดเกดิใหม่ 
และเกดิช่องว่างของก าลงัแรงงาน เนื่องจากการจ้างงานตามวฏัจกัรทีเ่กี่ยวเนื่องกบั
ความผนัผวนของราคาน ้ามนั โดยในระยะยาว อุตสาหกรรมนี้จะขาดทุนมนุษย์ทัง้ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการขาดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และการ
เกษียณอายุ นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแรงงานจะรุนแรงขึ้น เนื่องด้วยอตัราการมี
ส่วนร่วมของก าลงัแรงงานหญงิทีล่ดลงเนื่องจากความไม่สมดุลทางเพศในการเรยีน
สาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณิตศาสตร ์(STEM) เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ จากแนวโน้มส าคญัดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวโน้มและทศิทางของความเป็นไป
ไดท้ีน่านาประเทศจะด าเนินมาตรการและนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ากขึ้น เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
ก๊าซเรอืนกระจกและปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่จะเกดิขึ้นดว้ยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ ใหเ้กดิขึน้ในประเทศของตน 

 
➢ ผลกระทบของสงครามรสัเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจไทย 
 

การใหส้มัภาษณ์ของวลาดเิมยีร ์ปูตนิ ประธานาธบิดรีสัเซยี ในประเดน็สงครามระหว่าง
รัสเซียและยูเครนนัน้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการที่สหรัฐไม่ต้องการให้รัสเซียเป็นคู่แข่งทาง
เศรษฐกจิ และการที่รสัเซียต้องส่งทหารเขา้ไปยดึแคว้นดา้นตะวนัออกของยูเครน 2 แคว้นไดแ้ก่ 
“โดเนตสก์” และ “ลูฮนัสก์” เป็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้การชกัชวนให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชกิ
องค์การสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ (NATO) ทัง้ที่รสัเซียและนาโต้เคยมขีอ้ตกลงที่ดรี่วมกนัมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1997 ระบุว่านาโต้จะไม่ขยายอาณาเขตเขา้มายงัดนิแดน ทีเ่ป็นของสหภาพโซเวยีต
เดมิ โดยเฉพาะการขยายเขา้มายงัยเูครนซึง่รสัเซยีไม่สามารถทีจ่ะยอมได ้สง่ผลกระทบต่อการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลก ระบบการค้าโลก การลงทุนระหว่างประเทศ และตลาดการเงนิโลกอย่าง
ชดัเจน รฐับาลรสัเซียได้ถูกคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากชาติตะวนัตก ซึ่งมาตรการ 
คว ่าบาตรบางสว่น จะสง่ผลกระทบต่อราคาพลงังานในตลาดโลกใหป้รบัตวัสงูขึน้ และตลาดการเงนิ
โลกและระบบการช าระเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีความปัน่ป่วนเช่นเดียวกัน ท าให้  
การประเมินสถานการณ์ถึงความยืดเยื้อและผลกระทบ จ าเป็นต้องรอผลการเจรจาที่ก าลังจะ
เกดิขึน้ระหว่างรสัเซยีกบัยเูครน 
 

สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สัง่การให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. 
ท าการรวบรวมผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะมตี่อเศรษฐกจิของประเทศไทย เพราะเกดิขึน้ 2 วนัภายหลงั
จากที่ สศช. เพิง่ประกาศคาดการณ์ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี ของปี 2565 ที่
ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2565 จะขยายตวัได้ร้อยละ 3.5-4.5  โดยมคี่ากลางที่ร้อยละ 4 จงึ
ต้องตดิตามว่าจะมปีระเดน็ใดบ้างที่ส่งผลกระทบ ในตอนนี้ยงัเรว็ไปที่จะประเมนิผลกระทบตลอด
ทัง้ปี แต่ยงัเชื่อว่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิไทยจะไม่หลุดไปจากฐานล่างทีข่ยายตวัไดร้อ้ยละ 3.5 
สิ่งที่จะกระทบมากยิ่งขึ้นจากที่ประเมินเอาไว้คือ การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงิน เฟ้อตาม  
การเพิม่ขึ้นของราคาพลงังาน และราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก เพราะรสัเซียผลิตน ้ามัน  
รอ้ยละ 11 ของความตอ้งการในตลาดโลก ซึง่แน่นอนว่าราคาน ้ามนัจะสงูขึน้ไปอกีระยะหนึ่ง พรอ้ม
กบัราคาของก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ที่จะส่งผลต่อต้นทุนการผลติไฟฟ้าของไทยสูงขึ้น ตรงนี้
ทางกระทรวงพลงังาน คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) และคณะกรรมการบรหิาร
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นโยบายพลงังาน (กบง.) จะต้องร่วมกนัพจิารณาว่าบางส่วนจะต้องปรบัเปลี่ยนเชื้อเพลงิการผลติ
ไฟฟ้าจากก๊าซ LNG มาเป็นน ้ามนัเพือ่เป็นการรองรบัต่อผลกระทบดงักล่าว 

 
ด้าน รมย์ ภิรมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ าศูนย์รสัเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วเิคราะหถ์งึผลกระทบจะกระทบกบับรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ธีุรกจิขา้มชาต ิโดยสหรฐัอาจจะมมีาตรการ
ห้ามบรษิทัขนาดใหญ่ที่ท าธุรกจิกบัสหรฐัฯ ท าธุรกรรมกบัรสัเซีย สิง่ที่ควรท าคอื บรษิทัใหญ่ต้อง
ตดัสนิใจว่าจะค้าขายกบัฝัง่ใด จะไปขัว้รสัเซีย – จนี หรอืขัว้สหรฐั – ยุโรป  โดยต้องวเิคราะห์ว่า
สนิคา้และผลติภณัฑข์องบรษิทัเหมาะจะขายใหก้บัตลาดใด อย่างไรกต็าม มคีวามเหน็ว่าธุรกจิไทย
ต้องมองรสัเซยีในแง่มุมใหม่ เพราะรสัเซยีมโีอกาสในการเตบิโตทางเศรษฐกจิอกีมาก โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ฝัง่ตะวันออกของประเทศจะท าการเชื่อมต่อกับประเทศจีน และญี่ปุ่ น ท าให้รัสเซีย
ตะวนัออกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในเมอืงสปุตนิก ตดิกบัวลาดวิอสตอกที่เปิดรบัการลงทุน
จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปูตนิมกีารเยอืนเวยีดนามบ่อยครัง้ และรสัเซียมกีาร
ลงทุนในเวยีดนามเพิม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่รสัเซียยงัคงรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัไทยใน
ฐานะศูนยก์ลางของภูมภิาค การรกัษาความสมัพนัธ์ระว่างไทยกบัรสัเซีย ควบคู่กบัการแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการลงทุน จะท าให้ไทยมโีอกาสดึงดูดนักลงทุนจากรสัเซียที่จะเข้ามาขยายการ
ลงทุนในประเทศไทยได ้และนกัลงทุนไทยเองก็จะสามารถขยายการลงทุนไปยงัภูมภิาคยเูรเซียได้
อกีดว้ย 

 
โดยนายกิตตินันท์ ยิง่เจรญิ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ   

กรุงมอสโก รสัเซีย ระบุว่า ธุรกจิไทยที่เข้าไปลงทุนในรสัเซียมเีพยีง 2 รายเท่านัน้ และปัจจุบัน    
ยังไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ส่วนผู้ส่งออก-น าเข้ายังไม่ตื่นตระหนกใดๆ เพราะมาตรการ       
คว ่าบาตรจากนานาชาตยิงัมคีวามไม่ชดัเจน มเีพยีงความกงัวลทีค่่าเงนิรูเบลิร่วงลงกว่ารอ้ยละ 10 
เมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัฯ และยูโร ท าใหร้าคาสนิคา้น าเขา้สูงขึ้น และเสยีเปรยีบในการแข่งขนั 
อย่างไรกด็ ีผลกระทบจากสงครามสง่ผลกระทบต่อสนิคา้น าเขา้จากทุกประเทศ ท าใหส้นิคา้สง่ออก
ของไทยไปยงัรสัเซยียงัไม่เสยีศกัยภาพดา้นการแขง่ขนั 

 
ขณะที่นายเชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร บรษิัท ศูนย์วจิยักสกิรไทย จ ากัด   

มองว่ามาตรการคว ่าบาตรทีห่ลายประเทศน ามาใชก้บัรสัเซยี คงจะส่งผลกระทบต่อการคา้ระหว่าง
รสัเซยีโดยเฉพาะสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจกัร (UK) อาจท าใหเ้ศรษฐกจิสหรฐัฯ และ
ยุโรป ขยายตวัต ่ากว่ารอ้ยละ 4 ซึง่จะเป็นประเทศคูค้า้ทีส่ าคญัของไทย จะสง่ผลต่อการสง่ออกของ
ไทยในภาพรวม 
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นางฉวีวรรณ ค าพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระบุความขดัแย้งรสัเซีย-ยูเครน มีผลกระทบต่อราคาวตัถุดิบการผลิตอาหารสตัว์ 
เนื่องจากรสัเซยีและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกส าคญั ทัง้ขา้วสาล ีขา้วโพด ซึ่งอาจไม่สามารถเกบ็
เกี่ยวหรอืท าการส่งออกไดต้ามปกต ิโดยขา้วโพดในประเทศไทยมรีาคาปรบัไปถงึ 11.10 บาทต่อ
กิโลกรัม และก าลังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อวตัถุดิบชนิดอื่นที่มีแนวโน้มราคาสูงตามไปด้วย 
ปัจจุบนัวตัถุดบิอาหารสตัวส์่วนใหญ่ราคาขึน้มาสูงกว่ารอ้ยละ 50-60 แลว้ ยงัไม่นับราคาน ้ามนัดบิ
ในตลาดโลกทีจ่ะสงูขึน้ ท าใหต้น้ทุนค่าขนสง่ปรบัเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกนั 

 
นายเกรยีงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาธุรกิจไทย-รสัเซีย เปิดเผยว่าสงครามระหว่าง

รสัเซยี-ยูเครน หากหาขอ้ยุตไิม่ได ้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไปทัว่โลก ในขณะทีผู่ป้ระกอบการ
ไทยเองก็ต้องเตรยีมความพร้อมรบัมอืในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้กระทบไปแล้ว 
ทัว่โลกและไทย ตามรายละเอยีดทีส่รุปไดด้งันี้ 

 
▪ ตลาดหุน้ตกต ่าทัว่โลก 
▪ ราคาน ้ามนัสงูขึน้ สง่ผลต่อตน้ทุนการผลติไฟฟ้า และการขนส่งของผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
▪ ยุโรปเสีย่งวกิฤตน ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิสง่ผลกระทบต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

คู้ค้าของไทย ต้นทุนการขนส่งสนิค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิม่สูงขึ้น รวมถงึ
ความเป็นไปไดท้ีน่กัลงทุนทีจ่ะเขา้มาลงทุนในไทยลดลง 

▪ ราคาอลูมเินียม โลหะ เหลก็ พุ่งสูง เป็นประวตักิารณ์ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
อาท ิก่อสรา้ง ยานยนตแ์ละชิน้สว่น และการผลติเครื่องจกัร 

▪ อุตสาหกรรมอาหาร ราคาบรรจุภณัฑ ์ปรบัราคาสูงขึน้ อนัจะกระทบต่อค่าครองชพี
ของผูค้นทัง้ในและนอกประเทศ   

▪ หากรสัเซียถูกแทรกแซงไม่ให้ท าธุรกรรมการเงิน  จะส่งผลต่อผู้ส่งออก-น าเข้า
ผูป้ระกอบการตอ้งหาช่องทางช าระเงนิใหม่ ภาระต้นทุนจะเพิม่ขึน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ
ทีม่ธีุรกรรมกบัรสัเซยีและยเูครน 

▪ หากมาตรการแทรกแซงเข้มข้น จะท าให้ค้าขายและตลาดหุ้น หยุดการซื้อขาย
ชัว่คราว 

▪ หากรสัเซยีออกจากระบบการเงนิโลก ไทยตอ้งหาทางรบัมอื 
▪ ผู้ประกอบการไทยต้องหาแนวทางค้าขายกบัประเทศที่ 3 และแนวทางการกดีกนั

ทางการคา้ของชาตติะวนัตกต่อ  
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นอกจากนี้  จากการประเมินของ Bloomberg, BP Statistical Review, FAO, World 
Bureau of Metal Statistics และ USGS (รวบรวมโดย The Economist) พบว่า รสัเซยีเป็นผู้ผลติ
หรอืป้อนทรพัยากรหลกัอย่างน้อย 5 ประเภท ไดแ้ก่ แพลเลเดยีม แก๊สธรรมชาต ิน ้ามนั ขา้วสาล ี
และอลูมเินียม โดยคดิเป็นสว่นแบ่งของปรมิาณผลผลติโลกดงันี้ 

 
▪ แพลเลเดยีม ปรมิาณผลผลติแพลเลเดยีมของรสัเซยีในปี 2020 มสีดัส่วนรอ้ยละ 43 

ของปรมิาณผลผลติโลก 
▪ แก๊สธรรมชาติ ปริมาณผลผลิตแก๊สธรรมชาติของรัสเซียในปี 2020 มีสัดส่วน       

รอ้ยละ 16.6 ของปรมิาณผลผลติโลก 
▪ น ้ามนั ปรมิาณผลผลติน ้ามนัของรสัเซยีในปี 2020 มสีดัส่วนรอ้ยละ 12.1 ของปรมิาณ

ผลผลติโลก 
▪ ขา้วสาล ีปรมิาณผลผลติขา้วสาลขีองรสัเซยีในปี 2020 มสีดัสว่นรอ้ยละ 11 ของปรมิาณ

ผลผลติโลก 
▪ อลูมิเนียม ปริมาณผลผลิตอลูมิเนียมของรสัเซียในปี 2020 มีสดัส่วนร้อยละ 5.6     

ของปรมิาณผลผลติโลก 
 

จากตวัเลขขา้งต้น จะเหน็ว่ารสัเซียเป็นผู้ผลติและส่งออกสนิคา้โภคภณัฑ์ส าคญัหรอืแร่
พืน้ฐานหลายชนิดใหแ้ก่โลก ทัง้นี้พบว่า หากเทยีบ ณ วนัที ่24 ก.พ ทีร่สัเซยีเปิดฉากโจมตยีูเครน
กบัเมื่อตอนตน้ปี 2565 สนิคา้ 5 ชนิดดงักล่าว มกีารปรบัเพิม่ราคาอย่างรุนแรง 

 
▪ ราคาแพลเลเดยีมและน ้ามนั ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21-25 จากตน้ปี 2565  
▪ ราคาแก๊สธรรมชาต ิปรบัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 50 จากตน้ปี 2565  
▪ ราคาขา้วสาลปีรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จากตน้ปี 2565  
▪ ราคาอลูมเินียมปรบัเพิม่ขึน้เกอืบรอ้ยละ 20 จากตน้ปี 2565  
 

(หมายเหตุ ราคาต้นปี 2565 เป็นราคา ณ วนัที ่4 ม.ค. 2565) 
 

การปรบัเพิม่ขึ้นในราคาสนิค้าหลกั 5 ประเภทตลอดจนการตอบโต้มาตรการคว ่าบาตร
ทางเศรษฐกจิระหว่างกนั เสีย่งก่อผลกระทบทางเศรษฐกจิอย่างน้อย 2 ประการ 
 

▪ ประการแรก เสีย่งท าใหร้าคาอาหาร สนิคา้เกษตร และสนิคา้หลายประเภทแพงขึน้ 
ซ ้าเติมปัญหาเงินเฟ้อ โดยรสัเซียและยูเครน เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร
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หลายอย่าง เช่น สองประเทศนี้ส่งออกขา้วสาลคีดิเป็นหนึ่งในสีข่องปรมิาณผลผลติ
ทัง้โลก เช่นเดยีวกบัผลติภณัฑจ์ากเมลด็ทานตะวนั สองประเทศนี้ส่งออกผลติภณัฑ์
จากเมล็ดทานตะวนัทัง้ในรูปเมล็ดหรือน ้ามนักว่าครึ่งของปริมาณผลผลิตทัง้โลก   
การที่ราคาสนิค้าเกษตรพื้นฐานเหล่านี้แพงขึ้น ท าให้อาหารทุกประเภทมแีนวโน้ม
แพงขึ้นไปด้วย รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆ ที่เสี่ยงแพงขึ้นจากการที่
ผูบ้รโิภคปรบัตวัหนัมาซื้อทดแทน มกีารประเมนิว่าราคาขา้วสาลอีาจเพิม่ขึ้นเท่าตวั
ทีเดียวหากสงครามระหว่างสองประเทศยงัยดืเยื้อต่อไป ทัง้นี้ เนื่องจากสนิค้าทัง้     
5 ประเภทเป็นวตัถุดบิส าคญัในการผลติสนิคา้หลายชนิด เช่น น ้ามนั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การขนส่งสนิค้าทุกอย่าง การที่ราคาสนิค้าเหล่านี้แพงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
และราคาสนิคา้จ านวนมากในโลกตอ้งปรบัตวัสูงขึน้ตาม ซ ้าเตมิปัญหาเงนิเฟ้อทีว่นันี้
รุนแรงอยู่แลว้ ใหรุ้นแรงขึน้ 

 
▪ ประการท่ีสอง เสี่ยงซ ้าเติมปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานให้หนักขึ้น

นอกจากโภคภณัฑเ์หล่านี้เสีย่งราคาสงูขึน้ มาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิ         ที่
รฐับาลสหรฐัอเมรกิาและยุโรปใชต้่อรสัเซยี เสีย่งน ามาซึ่งการตอบโต้ของรสัเซยีโดย
จ ากัดการส่งออกสินค้าส าคญัต่างๆ ซึ่งจะซ ้าเติมปัญหาการชะงักงนัของห่วงโซ่
อุปทานที่ยงัด ารงอยู่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควดิให้รุนแรงขึ้น เช่น 
หากรสัเซียจ ากัดการส่งออกแพลเลเดียมซึ่งเป็นวตัถุดิบส าคญัของอุตสาหกรรม
รถยนต์ ส าหรบัใช้ผลติแคทตาไลตกิ คอนเวอร์เตอร์ (catalytic converter) ชิ้นส่วน
ส าคญัในท่อไอเสยี หรอืนิกเกิลที่รสัเซียก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่งปัจจุบัน
นิกเกลิถูกใช้เป็นวตัถุดบิส าคญัส าหรบัผลติแบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนที่ตลาดรถยนต์
สมยัใหม่ก าลงัต้องการ หากรสัเซียจ ากดัการส่งออกโภคภณัฑ์พื้นฐานหรอืแร่โลหะ
เหล่านี้ เสีย่งกระทบห่วงโซ่การผลติสนิค้าหลายประเภท ท าใหก้ารผลติสนิคา้หลาย
อย่างต้องหยุดชะงกั กระทบต้นทุนภาคธุรกจิ ค่าครองชพี และบรรยากาศเศรษฐกจิ
ทัว่โลกทีก่ าลงัฟ้ืนตวัจากโควดิ-19  ดงันัน้ หากสงครามนี้ไม่ยดืเยือ้ กค็งไม่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจมากนัก ในทางตรงข้าม หากสงครามยืดเยื้อ มีหลายประเทศเข้ามา
เกี่ยวข้องมากขึ้น ก็เสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยลงในภาวะที่เศรษฐกิจโลก
เปราะบางมากอยู่แลว้ 
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บทท่ี 4 
กรอบอนาคต (Futures Frame) 

 
 
ในการก าหนดกรอบอนาคต (Future Frame) นัน้ทางคณะทีป่รกึษาไดด้ าเนินตามกรอบ

การท าวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การก าหนดประเด็นที่ต้องการ (Framing)          
การวเิคราะหปั์จจยั (Scanning) และการก าหนดกรอบอนาคต (Forecasting) ไดด้งันี้ 
 
 
4.1 การก าหนดประเดน็ท่ีต้องการ (Framing) 

 
จากการประชุมระดมสมองร่วมกบัผู้บรหิาร สศส. ณ วนัศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 

เพือ่ระบุกรอบอนาคต (Framing) ท าใหท้ราบถงึประเดน็ทีต่อ้งการศกึษาหรอืค าถามส าคญัของการ
ท าวจิยั รวมถึงนิยามของ Domain map ที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศไทย (Future of Creative Industry) ด้านขอบเขตทางภูมิศาสตร์ใน
การศึกษากรอบอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนี้ ได้ถูกก าหนดไว้คอื ประเทศไทย 
และกรอบเวลาในการศกึษาถูกระบุไว้ในกรอบเวลา 10 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2566 – 2575 ดงัแสดงใน 
Framing Worksheet ในภาพที ่4-1  

 
ภาพท่ี 4-1 การก าหนดกรอบอนาคต (Future Frames) ผ่าน Framing Worksheet 

 

                    ะ กรอบเ  า อง ผนภาพอนาคต องอ ต าหกรร  ร้าง รรค  ท 

    อุตสาหกรรม ประกอบดว้ย งาน ีมือและอุตสาหกรรม ดนตรี ศลิปะการแสดง ทัศนศลิป์ ภาพยนตร์และวีดทิัศน์ การแพร่ภาพและกระจายเสียง การพมิพ ์ อ ท์แวร์ 
การโ ษณา การออกแบบ สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมแ ชัน่ อาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย การท่องเที่ยวเชงิวั น รรม   

                 

ประเด็น  าค            หรือ ค า า   าค  
          ที่ต้องการแก้ไขหรือคาดการณ์อนาคต

ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย                              
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกอันรวดเร็วและรุนแรงทัง้ด้านเศรษ กิจ การเมอืง และ สังคม ส่งผลให้
องค์กรมกีารเตรียมความพร้อมในการกับมอืกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน กล่าวคือ มกีารมองถึงอนาคตของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์    อุตสาหกรรม เพือ่ให้สามารถเห็นภาพปัญหาที่อาจเกิดข้ึนและสามารถเตรียมแผนรองรับ
กับสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้อย่างมปีระสิท ิภาพ 

ค า  าก ดค า  องประเด็นท่ีต้องการ  เคราะห ภาพ
อนาคต หรือหัวข้อที่ต้องการวเิคราะห์
                                         

                           
ส านักงานส่งเสริมเศรษ กิจสร้างสรรค์  องค์การมหาชน ได้น าประเด็นปัญหาที่มกีารตัง้ค าถามข้างต้น กล่าวคือ ภาพ
อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาเป็นหัวข้อใน การวเิคราะห์และประเมนิเหตุการณ์ที่มโีอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต
           โดยการมองภาพดังกล่าวจะครอบคลุมถึง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์    อุตสาหกรรม 

 อบเ ตทางภ    า ตร 
                  

ประเทศไทย

กรอบเ  า
              

  ปี พ ศ                       
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  ระบ ผ ้ ี ่ น ด้ ่ นเ ี  (Stakeholder) 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัส านักงานส่งเสรมิเศรษ กจิสร้างสรรค์ ึ่งเชื่อมโยงกบัทุกภาค

สว่นในเศรษ กจิสรา้งสรรคส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ภาคสว่นใหญ่ๆ ดงัภาพที ่4-2 ไดแ้ก่ 
 

ภาพท่ี 4-2 หน่  งานท่ี ี ่ น ด้เ ี  องอ ต าหกรร  ร้าง รรค  

 
 

➢ หน่  งานภาคร ฐ : หน่  งานท่ีด   ร บผ ดชอบด้านนโ บา  
 
▪ ร ฐบา  มบีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรามสรา้งสรรคผ์่าน

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การด าเนินแผนงานในระดับชาติ รวมถึงการ
ควบคุมและส่งเสรมิกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสนับสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์

 
▪   าน กคณะกรร การพ ฒนาการเ รษฐก    ะ  งค  ห่งชาต  (  ช.) มหีน้าที่

วเิคราะห์ วจิยั และตดิตามแนวโน้มเศรษ กจิและสงัคมเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายและมาตรการทีร่องรบัเชงิผลกระทบทางเศรษ กจิและสงัคม 

 
▪   าน กงานคณะกรร การด   ท  เพื่อเ รษฐก    ะ  งค  ห่งชาต  ( ดช.) มี

หน้าที่ จดัท าร่างนโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าด้วยการพ ันาดจิทิลัเพื่อเศรษ กจิ
และสงัคมศกึษา วเิคราะหเ์พื่อจดัท าขอ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบายและทศิทาง
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การเงนิ การคลงั การลงทุน รวมถงึมาตรการทางภาษแีละสทิ ปิระโยชน์ต่าง ๆ เพือ่
การพ ันาดจิทิลัเพือ่เศรษ กจิและสงัคม นอกจากนี้ยงัเป็นหน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ตวัเลข
ทางเศรษ กจิสรา้งสรรค ์

 
▪   าน กงานเ รษฐก  อ ต าหกรร  (  อ.) มหีน้าที่ก าหนดนโยบาย และระเบยีบ

ในการส ารวจ การเกบ็รกัษาและการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูดา้นเศรษ กจิอุตสาหกรรม  
 
▪   าน กงานพ ฒนาร ฐบา ด   ท   (องค การ หาชน)  พร. หรือ DGA เ ป็น

หน่วยงานกลางของระบบร ับาลดจิทิลัของร ับาลดจิทิลั โดยท าหน้าทีใ่หบ้รกิารและ
ส่งเสรมิการพ ันาร ับาลดิจทิลั โดยหน่วยงานจะพ ันาระบบบรหิารจดัการ อาทิ 
แอปพลเิคชนั หรอืการจดัท ามาตร านการจดัการขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัการพ ันาร ับาล
ดิจิทลั โดยภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้บรโิภคในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์จะได้รบัผลประโยชน์จากโครงสร้างพื้น านของร ับาลดิจิทลัอนัจะเป็น
การสง่เสรมิระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์หม้คีวามพรอ้มมากขึน้ 

 
➢ หน่  งานภาคร ฐ : การพ ฒนาการค้นค ้า  ะ        ท า า ตร  เทคโนโ  ี   ะ

น  ตกรร  
 
▪ กระทร งการอ ด  ึกษา   ท า า ตร         ะน  ตกรร  (อ .) เป็นหน่วยงาน

ของร ัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อขบัเคลื่อนการอุดมศกึษาไทย วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ไปสู่มาตร านในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขนัในระดับ
นานาชาตอิย่างยัง่ยนื 

 
▪   าน กงานพ ฒนา  ท า า ตร   ะเทคโนโ  ี ห่งชาต  (  ทช.) ภายใต้การ

ก ากบัดแูลของกระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม มหีน้าทีส่ง่เสรมิ
ขดีความสามารถด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส่งผลใหภ้าคส่วนต่างๆ มคีวามรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยไีดส้งูสุด 

 
▪   าน กงาน ภานโ บา การอ ด  ึกษา   ท า า ตร         ะน  ตกรร 

 ห่งชาต  ( อ ช.)  มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานวชิาการและงาน ุรการของสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติพร้อมทัง้สนับสนุนการ
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ด าเนินงานของสภานโยบายเพื่อก าหนดทศิทางพ ันาการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรมในการผลติ และพ ันาทรพัยากรมนุษยใ์หพ้รอ้มต่อความตอ้งการ
ของประเทศ 

 
▪   าน กงานน  ตกรร  ห่งชาต  (National Innovation Agency : NIA) มีหน้าที่

หลักในการส่งเสริม และพั นาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ประเทศ โดยจะเป็นหน่วยงานทีเ่ร่งใหเ้กดิการพ ันานวตักรรมของประเทศ โดยการ
สนับสนุนนวัตกรรมที่เด่นชัดคือโครงการสนับสนุนด้านเงินทุนในการพั นา
นวตักรรม ทุนการศึกษา และค้นคว้าวจิยัโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะสามารถ
ได้รบัประโยชน์จากการพ ันาของเทคโนโลย ีนวตักรรมและตวับุคคลและสามารถ
น ามาใชเ้พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 
▪   าน กงาน ่งเ ร  เ รษฐก  ด   ท   (Digital Economy Promotion Agency : 

DEPA) มหีน้าที่ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยดีิจิทลัไปใช้ประโยชน์  ึ่งมคีวามจ าเป็น
และเป็นทีต่อ้งการของทุกภาคสว่นในอุตสาหกรรม 

 
➢ หน่  งานภาคร ฐ : พ ฒนา  ก ภาพธ รก   ร้าง รรค  

 
▪   น  ออก บบ  ะพ ฒนาผ  ตภ ณฑ  (Thailand Industrial Design Center: 

Thai - IDC) กร  ่งเ ร  อ ต าหกรร  กระทร งอ ต าหกรร  มีหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางที่จะเชื่อมโยงบูรณาการบริการด้านการออกแบบ และพั นา
ผลติภณัฑก์บัหน่วยงานเครอืขา่ย ตลอดห่วงโ ่อุปทานเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งจากการรบัจา้งผลติ สูก่ารออกแบบผลติภณัฑ์ 

 
▪ กร  ่งเ ร  การค้าระห ้างประเท  กระทร งพาณ ช   (Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce : DITP) มีหน้าที่ช่วย
ใหป้ระชาชนสามารถท า ุรกจิ ส่งออกสนิคา้และผลติภณัฑ์ไปยงัต่างประเทศ ส่งผล
ใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถขยายตลาดไปยงัต่างประเทศไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
▪ กร ทร พ    นทางป   า (Department of Intellectual Property : DIP) ท า

หน้าที่ในการส่งเสรมิให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์กบั
ทรพัยส์นิทางปัญญา โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคน์ัน้อาศยัความคดิสรา้งสรรคใ์นงาน
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ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การการก ากับดูแล รวมถึงการส่งเสริมที่ดีจะท าให้ผู้ผลิตมี
แรงจงูใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

 
▪   าน กงาน ่งเ ร     าหก   นาดก าง  ะ นาด ่อ  (   .) ท าหน้าทีก่ าหนด

นโยบายและแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศึกษาและจัดท า
รายงานสถานการณ์วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ รวมทัง้การ
สนับสนุนเงนิทุนผ่านการกู้ยมืเงนิเพื่อการวจิยัและพ ันาวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และมผีูป้ระกอบการจ านวนมากเขา้ข่ายในการเป็น ุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 
▪   าน กงาน ่งเ ร  เ รษฐก   ร้าง รรค  (Creative Economy Agency : CEA) มี

หน้าที่เป็นผู้ดูแลเศรษ กจิสร้างสรรค์ทัง้หมด ทัง้ในส่วนของการพ ันาและส่งเสรมิ
ศกัยภาพของเศรษ กิจสร้างสรรค์รวมทัง้ปัจจยัสนับสนุน ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัชุมชน 

 
▪   าน กงานพ ฒนาธ รกรร ทางอ เ ็กทรอน ก   (Electronic Transactions 

Development Agency : ETDA) มีหน้าที่พั นา ุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมในส่วนของภาคร ั ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคจ์ะสามารถใชป้ระโยชน์จากการท า ุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชื่อถอืได้ 
ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คนจะมีการใช้ช่องทางออนไลน์ ใช้
อนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ กลา้ทีจ่ะ ือ้-ขายสนิคา้ แลกเปลีย่นขอ้มลู อนัจะเป็นผลดตี่อการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

 
➢ หน่  งานภาคร ฐ :  ่งเ ร    ะเผ  พร่  นค้า  ะบร การ ร้าง รรค   ะ  ฒนธรร  

 
▪ กร พ ฒนาช  ชน กระทร ง หาด ท  มหีน้าทีพ่ ันากลไกการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

การบรหิารจดัการชุมชน การพ ันาและสง่เสรมิเศรษ กจิ านรากใหเ้ตบิโต โดยกรม
พ ันาชุมชนได้มกีารพ ันาผลติภณัฑ์ OTOP ให้เป็นการสร้างและกระจายรายได้
ภายในชุมชน โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถเขา้มามบีทบาทผ่านการเป็นสว่น
หนึ่งของการค้าขายผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ยังเป็นวิ ีการรักษามรดกทางวั น รรม
ทอ้งถิน่ 
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▪ กระทร ง  ฒนธรร  เป็นหน่วยงานที่ดูแลรบัผดิชอบด้านว ัน รรมของประเทศ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์กีารใชว้ ัน รรมเป็นแกนกลางในการผลติ ส่งผล
ให้กระทรวงวั น รรมจึงมีบทบาทในการรักษาและต่อยอดการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
▪ กร การท่องเท่ี   กระทร งการท่องเท่ี    ะกีฬา ท าหน้าที่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวส่งผลให้เป็นการกระตุ้นสภาพเศรษ กิจ การ ื้อ -ขายสินค้าและบริการ 
พ ันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นดา้นทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการท่องเทีย่ว รวมถงึเป็นส่วน
ส าคญัในการเตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นภาพรวม 

 
▪   าน กงาน ่งเ ร  การ  ดประช    ะน ทรร การ มหีน้าทีส่ง่เสรมิ สนบัสนุน และ

พ ันาการจดันิทรรศการของประเทศให้มมีาตร านสากล เป็นศูนย์กลางขอ้มูลทัง้
การประชาสมัพนั ์ จดัสมัมนา รวมถงึ ึกอบรมหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาคร ัและ
เอกชนในด้านการจดัการประชุมและนิทรรศการให้มคีุณภาพตามมาตร านสากล
มากขึน้ 

 
▪   าบ น  ่ง เ ร     ปห ต กรร  ท  (The Sustainable Arts and Crafts 

Institute of Thailand : SACIT) เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสรมิศลิปหตัถกรรม
ไทยให้มีประสิท ิภาพมากขึ้น อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน า
ศลิปหตัถกรรมมาประกอบอาชีพ ยกระดบัมาตร านและคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่
เกีย่วขอ้งทัง้ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค ์และภูมปัิญญาทอ้งถิน่มา
สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ 

 
▪   าน กงาน ่งเ ร  เ รษฐก   ร้าง รรค  (Creative Economy Agency : CEA) มี

หน้าที่เป็นผู้ดูแลเศรษ กจิสร้างสรรค์ทัง้หมด ทัง้ในส่วนของการพ ันาและส่งเสรมิ
ศกัยภาพของเศรษ กิจสร้างสรรค์รวมทัง้ปัจจยัสนับสนุน ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัชุมชน 

 
➢ ภาคการ งท น  ะการเง น 

 
▪   าน กงานเ รษฐก    ะการค  ง กระทร งการค  ง มีภารกิจเกี่ยวกับการ

เสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลงั ระบบการเงนิ รวมทัง้
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เศรษ กิจมหภาคและเศรษ กิจระหว่างประเทศที่มคีุณภาพต่อกระทรวงการคลัง 
โดยจะมีด้านภาษีอากร นโยบายการเงิน การออมและการลงทุน และนโยบาย
เศรษ กิจมหภาคและเศรษ กิจระหว่างประเทศ  เป็นหลัก โดยอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคค์วรจะตอ้งมกีารวางนโยบายโดยองิจากทศิทางการเงนิและการลงทุนของ
ประเทศใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพ ันาอุตสาหกรรม 

 
▪ ธนาคาร ห่งประเท  ท  (Bank of Thailand : BOT) เป็นผู้ก าหนดและด าเนิน

นโยบายการเงิน ได้แก่  การรบัเงิน าก การก าหนดอัตราดอกเบี้ย การ ื้อขาย
เงนิตราระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบ  กล่าวคอืเป็นผู้ก าหนด
นโยบายการเงนิของประเทศ 

 

▪   าน กงานคณะกรร การ ่งเ ร  การ งท น (Thailand Board of Investment : 
BOI) เป็นหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของประเทศ สนับสนุนการให้สทิ ปิระโยชน์
ในการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาตเิป็นหลกั โดยหน่วยงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การดงึดดูนกัลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคภ์ายในประเทศ 

 

▪ ธนาคารพ ฒนา   าหก   นาดก าง  ะ นาด ่อ  ห่งประเท  ท  (Small 
and Medium Enterprise Development Bank of Thailand : SME Bank) มหีน้าที่
สนับสนุนเงินทุนและการด าเนิน ุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

 
▪ ก  กการ น บ น นเง นท น องภาคร ฐ เช่น กองท น   ะ พรบ. ห  กประก น

ทางธ รก   พ. . 2558 ปัจจุบันแหล่งเงินทุนกลายมาเป็นหนึ่ งในตัวชี้ว ัดถึง
ความส าเรจ็ หรอืความล้มเหลวของ ุรกจิ โดยเงนิทุนสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ 
อาท ิเงนิทุนทีท่างหน่วยงานก ากบัดแูลและสง่เสรมิไดร้บัจากภาคร ั หรอืเงนิทุนของ
ภาคเอกชนทีใ่ชใ้นการผลติสนิค้าและบรกิารในอุตสหากรรมสรา้งสรรค์ ึ่งอาจมกีาร
กู้-ยมื หรอืมกีารท า ุรกรรมผ่านแหล่งเงนิทุน ส่งผลให้สถาบนัการเงนิได้เข้ามามี
บทบาทในการสง่เสรมิอุตสาหกรรมสรา้งสรรคผ์่านการใหเ้งนิทุน 
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➢ ภาคการ ึกษา 
 
▪   าบ นการ ึกษา นับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ โดยสถาบันการศึกษาจะสนับสนุนการสร้างสราก านที่ดีตัง้แต่การ
 ึกสอนนักเรยีน นักศกึษา มกีารส่งเสรมิการต่อยอดทางความคดิสร้างสรรค์ จาก
สถิติของส านักงานส่งเสริมเศรษ กิจสร้างสรรค์ปีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนใน
สาขา Art & Humanities 291 แห่ง 

 
▪ ในส่วนของผูส้ าเรจ็การศกึษาสาขา Art & Humanities มทีัง้สิน้รวม 28,124 คน ในปี 

พ.ศ. 2564  ึ่งจะกลายมาเป็นนักสร้างสรรค์รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคใ์นอนาคต 

 
➢ ภาคเอกชน 

 
▪ ในปี พ.ศ. 2563 มแีรงงานสาขาอาชพีสรา้งสรรคร์วม 9.86 แสนคน  
 
▪ ในปี พ.ศ. 2564 มจี านวน ุรกจิสรา้งสรรค ์79,121 ราย โดยคดิเป็นรอ้ยละ 8.96 ของ

นิตบิุคคลทัง้หมด ึง่มกีว่า 882,069 ราย 
 

▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในภาคเอกชน ไดแ้ก่ สมาคมวชิาชพีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
อาท ิสมาพนั ส์มาคมภาพยนตรแ์ห่งชาต ิสมาคมการท่องเทีย่ว สมาคมอุตสาหกรรม
 อ ตแ์วรเ์กมไทย (Thai Game Software Industry Association : TGA) 

 
▪ สมาคมการคา้ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เช่น สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละจ าหน่ายหนังสอื

แห่งประเทศไทย เป็นตน้  
 

   ดท า Domain Map 
 
จากการรวบรวม Domain Map ณ วนัที่ท าการจดั Workshop วนัที่ 8 เมษายน 2565 

โดยทางคณะที่ปรึกษาได้รวบรวมแผนภาพ (ดังแสดงในภาพที่ 4-3) จากส านักงานส่งเสริม
เศรษ กจิสรา้งสรรคท์ัง้ 4 กลุ่ม ึง่น ามาผนวกรวมกบัการคน้ควา้ของคณะทีป่รกึษาไดอ้อกมา ดงันี้ 
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ภาพท่ี 4-3 Domain Map  องอ ต าหกรร  ร้าง รรค  
 

 
 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของแต่ละประเดน็ของแต่ละ Domain เป็นดงันี้  
 
➢ หน่  งานภาคร ฐ 

 
หน่วยงานภาคร ัถือเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนนโยบายของประเทศ โดยจะท า

หน้าทีเ่ป็นผูก้ ากบัดแูล ออกกฎระเบยีบ รวมถงึการส่งเสรมิใหภ้าคสว่นต่างๆ เตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื 
โดยประเดน็ทีไ่ดม้กีารพดูถงึภาคร ัสามารถแบ่งไดด้งัต่อไปนี้  

 
1. ด้านนโ บา   ะกฎระเบี บ (Policy & Regulation) 
 
▪ ทรพัยส์นิทางปัญญา 
▪ การกระจายอ านาจการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
▪ การแขง่ขนัทีเ่ป็น รรม 
▪ ประชา ปิไตย + ความคดิสรา้งสรรค ์
▪ ภูมริ ัศาสตร ์(Geopolitics) และ การรวมกลุ่มระดบัภูมภิาค 

                               

 

         
                 

         

                 

      

           

              

          

                  

ประชา ิปไตย   ความคดิสรา้งสรรค ์

                     
           การรวมกลุ่มระดบัภูมภิาค

การแขง่ขนัที่ เป็น รรม

การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถ ิน่

แผนเศรษ กจิ

นโยบายประเทศ

องคก์รที่ เก ี่ยวขอ้งกบั
                   

องคก์รระหว่างประเทศ
ระบบยตุ ิรรมและการบัคบัใชก้ฎหมาย

งบประมาณการลงทุน

สิท ิเสรภีาพ
ทรพัยส์ินทาง

ปัญญา

ปัจจัยอื่ นๆ

              

                         

           

                

       
         

          

          

              

             

                   

การเขา้ถงึองคค์วามร ู้

         

              

ปัจจัยอื่ นๆ

            

                            

       

ทุนทางวั น รรม

                 

              

                

         

            

           

          
       

        

                

                  

      

             

           
             

                   

                            

                  

                   

               

        

  

             

       

         

          

            

       

              

               

              แหล่งเรยีนร ู้                     

      
       

    เงนิทุน
รปูแบบตา่งๆ

มรดกทางวั น รรมของไทยความหลากหลายทางวั น รรม

            

               ภาคเอกชน  สมาคม สมาพัน ์

            อ านาจการตอ่รอง

                                 

                        

            การผลิต

การส่งออก          

             

                    

              

           
                

              
     

                    

           

                      

              
                     

       

              

             

            
                     

                
       

                             

              
           

               

                 

         
        

               
       

       
           

การการณุย าต
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▪ ระบบยุต ิรรมและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
▪ การกดดนัของร ับาลต่อภาคเอกชนในด้านจรยิ รรม (Governments Pressurising 

Companies) 
▪ ประชา ปิไตยเสรนีิยม (Liberal Democracy) 
 
2. ป     อ่ืนๆท่ีเก่ี   ้อง 
 
▪ องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสสรา้งสรรค ์ 
▪ แผนเศรษ กจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
▪ งบประมาณการลงทุน 
▪ นโยบายประเทศ 
▪ สทิ เิสรภีาพ 
▪ ความไม่มัน่คงทางการเมอืง  
▪ องคก์รระหว่างประเทศ 
▪ ระบบชนชัน้ทางสงัคม (Social Ranking Systems) 

 
➢ หน่  งานภาคเอกชน 

 
หน่วยงานภาคเอกชนถือเป็นภาคส่วนที่ส าคญัอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ประกอบกนัตัง้แต่ต้นน ้ายบัปลายน ้าอนัได้แก่ กระบวนการผลติ การจดั
จ าหน่ายไปจนถงึการบรโิภคของสนิคา้และบรกิารทีเ่กี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์โดยทาง
ผูเ้ขา้ร่วมไดค้ านึงถงึประเดน็กงัต่อไปนี้ 

 
▪ แพลต อรม์ออนไลน์และออ ไลน์ (Online / Offline platform) 
▪ อ านาจการต่อรอง 
▪ ดา้นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
▪ ดา้นการประกอบ ุรกจิขนาดย่อมและการเปิด ุรกจิใหม่ (SMEs / Startup) 
▪ การเชื่อมโยงกนัระหว่างอุตสาหกรรม (Cross Industry) 
▪ รูปแบบหรอืกระบวนการของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ (New Creative 

Industries Mechanism) 
▪ การรวมกลุ่มของภาคเอกชน/สมาคม/สมาพนั  ์
▪ การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
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▪ ตลาด (Market Place) 
▪ การผลติ 
▪ เนื้อหาในการผลติสือ่ (Mixed Media Contents) 
▪ การสรา้งเครอืขา่ยระหว่างภาคสว่น (Networking) 
▪ การสง่ออก 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัสากล (International) 
 

➢ ภาคประชาชน 
 
ภาคประชาชนถือเป็นกลไกขบัเคลื่อนหลกัของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวคอืภาค

ประชาชนจ าเป็นจะต้องมคีวามรู้ ความสามารถ มทีกัษะเท่าทนักบัความเปลี่ยนแปลงทีเกดิขึ้น 
นอกจากนี้ยงัมกีารกล่าวถงึประเดน็ดา้นบนิบททางสงัคมทีม่กีารปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา โดยประเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคประชาชนมดีงันี้ 

 
1. ประเดน็ด้านการ ึกษา (Education) 
 
▪ ประเดน็ดา้นขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลู การมหีอ้งสมุดดจิทิลั รวมถงึการเขา้ถงึองคค์วามรู้ 
▪ ประเดน็ด้านบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถ  ึ่งต้องระบุถงึการ ึก นทกัษะใหม่ 

การใชท้กัษะเดมิกบับรบิทใหม่ (Upskill / Reskill / Training) 
▪ การหายไปของความรูพ้ืน้ าน (Collapse of General Knowledge) 
 
2. ประเดน็ด้านบร บททาง  งค  (Social Context) 
 
▪ สวสัดกิารสงัคม (Social Welfare) 
▪ การเหน็ความส าคญัของสุขภาพ (Health Conscious) 
▪ ท างานในรปูแบบงานชัว่คราว (Gig Workforce) 
▪ กลุ่มคนทีเ่กดิและเตบิโตในยุคเทคโนโลยดีจิติอล (Digital native) 
▪ ประเดน็ดา้นประชากร (Demographic) 
▪ อ านาจอ่อน (Soft Power) 
▪ ความสมดุลระหว่างการท างานและชวีติสว่นตวั (Work-Life Balance) 
▪ ประเดน็ดา้นความเท่าเทยีม (Equality) 
▪ การใหค้วามส าคญัในดา้นจรยิ รรม  (Tightening Ethical Criteria) 
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▪ ภาวะหมดไ ทางสงัคม (Social Burnout) 
▪ สทิ แิละการคุม้ครองสตัว ์(Animal Rights) 
▪ การสรา้งแบรนดบ์ุคคล (Personal Branding) 
▪ การใชข้อ้มลูทีไ่ม่เป็นกลาง (Biased use of information) 
▪ ความเป็นประชากรโลก (Global Citizenship) 
▪ การประดษิ ส์ิง่ของใชเ้อง (DIY Culture) 
▪ แนวคดิชาตนิิยม (Nationalism) 
▪ การออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง ุรกจิ (Atmosphere Design) 
▪ ศลิปะบ าบดั (Art Therapy) 
▪ แนวทางของศลิปะ (Art with Agenda) 
▪  รเีมีย่ม (Freemium) 
▪ ระบบเศรษ กจิแบบดงึจุดสนใจ (Attention Economy) 
▪ สิง่ทีเ่ขา้มามอีทิ พิลต่อสงัคม (Influencer +Social Media Society) 
▪ ศลิปินทีเ่พิม่ความหลากหลายในการท างานขึน้ (Multidisciplinary Artists) 
▪ ระบบเศรษ กจิทีเ่กดิขึน้จากงานแบบครัง้คราว (Gig Economy) 
▪ กลุ่มคนทีม่อีทิ พิลต่อผูค้นเสมอืนจรงิ (Virtual Influencers) 
▪ ความส าคญัของการออกแบบ (Significance of Design) 
▪ การเรยีนรู ้(Scalable Learning) 
▪ ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากผูค้นทีม่าจากต่างบรบิทของสงัคม (Clash of Social Bubbles) 
▪ การเปลีย่นแปลงดา้นผูเ้ชีย่วชาญ (Change of Expertise) 
▪ ประสบการณ์เสมอืนเล่นเกมส ์(Experiences through Gamification) 
 
3. ป     อ่ืนๆท่ีเก่ี   ้อง 
 
▪ อุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์ื่นๆ (Other Creative Industries) 
▪ การใหบ้รกิารของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Services) 
▪ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP / Capita) 
▪ ความแตกต่างระหว่างช่วงวยั (Generation Aging) 
▪ วถิชีวีติความเป็นอยู่รปูแบบใหม่ (New ways of living) 
▪ ตวัแทนตวัตนของเราในโลกเสมอืนจรงิ (Avatar) 
▪ ประเดน็ดา้นสุขภาพจติ (Mental Health) 
▪ ความเชื่อในขอ้มลู (Dataism)  
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▪ การใชป้ากกาและกระดาษ (Pen and Paper) 
▪ การเ น็เ อรก์ารผลติสือ่ในอดตี (Censorship of historical production) 
▪ ปรากฏการณ์ยาหลอก (Placebo Effect to Use) 
▪ ขอ้พพิาทดา้นการลีภ้ยั (Immigration Disputes) 
▪ การการุณย าต (Euthanasia) 
▪ ความเชื่อทางศาสนาในประเทศอาหรบั (Religiousness of Arabs)  

 
➢ ป     ด้าน  ่ง  ด ้อ  

 
ในปัจจุบนัผูค้นมแีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสนใจประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ สบืเนื่องจาก

การที่ปัญหาสภาวะโลกร้อน ึ่งได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้คน การที่ผู้คนมคีวามรู้และ
ตระหนกัถงึปัญหามากขึน้ โดยปัจจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 
▪ การขาดแคลนทรพัยากร (Resource Scarcity) 
▪ การเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ (Climate Change) 
▪ พลงังานสะอาด (Clean Energy) 
▪ การบรหิารจดัการขยะ (Waste management) 
▪ ความยัง่ยนื (Sustainable) 
▪ โมเดลเศรษ กจิใหม่ (BCG Model) 
 

➢ ป     ด้านเทคโนโ  ี 
 
ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยนีับเป็นหนึ่งในประเดน็ทีส่ าคญัทีสุ่ดต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

เนื่องจากเทคโนโลยถีูกใช้เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมทัง้ทางตรงและทางออ้ม ประกอบกบั 
การเปลีย่นเปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ โดยประเดน็ทีทุ่กกลุ่มใหค้วามสนใจและมคีวามเหน็ตรงกนั
คอื ความสามารถในการเขา้ถงึเทคโนโลยทีุกรปูแบบของบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่  

 
▪ เทคโนโลยคีวอนตมั (Quantum Technology) 
▪ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ

(Technology disruption) 
▪ โครงสรา้งพืน้ านทางเทคโนโลย ี(Technology infrastructure) 
▪ กระบวนการผลติแบบดจิทิลั (Digital fabrication) 
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▪ การผลติขนาดใหญ่ (Scalable Production) 
▪ ขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) 
▪ รปูแบบของเวป็ไ ตใ์นอนาคต (Web Future) 
▪ เทคโนโลย ี6G 
▪ เทคโนโลนีทีเ่กีย่วเนื่องกบัเครื่องจกัร (Machine Technology) 
▪ WEB 3.0  
▪ เทคโนโลย ีBlockchain และ ปัญญาประดษิ  ์(Artificial Intelligence) 
▪ การรบั-สง่สญัญาณทัง้ภาพและเสยีงผ่านอนิเทอรเ์น็ต (Streaming) 
▪ เทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) 
▪ โลกเสมอืนทีถู่กสรา้งขึน้ (Metaverse) 
▪ พืน้ทีจ่ าลองในการทดสอบสิง่ต่างๆ (Sandbox) 
▪ การขโมยตวัตนและขอ้มลูสว่นบุคคล (Identity Thefts)  
▪ จรยิ รรมของปัญญาประดษิ  ์(Ethics of AI) 
▪ แหล่งขอ้มลูเปิด (Open Source) 
▪ การบรหิารดา้นนวตักรรมทีร่วดเรว็ (Agile Innovation Management) 
▪ ดนตรผี่านปัญญาประดษิ แ์ละหุ่นยนตร ์(AI & Robot Music) 
▪ ศลิปศาสตร ์(Liberal Arts) 
▪ ความคดิสรา้งสรรคผ์่านเทคโนโลย ี(Artificial Creativity) 
▪ แอปพลเิคชนัส าหรบัปรบัอารมณ์ (Apps for Editing Moods) 
▪ ปัญญาประดษิ เ์ขยีนบทละครภาพยนตร ์(AI Movie Screenwriter) 
 

➢ ป     ด้านทร พ ากร 
 
ปัจจยัทางทรพัยากรถือเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งพื้น านในการพั นาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ หากมงีบประมาณการสนับสนุนที่เพยีงพอก็จะส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมสามารถบรรลุ
เป้าประสงคไ์ดง้่ายยิง่ขึน้ และประเดน็ดา้นทรพัยากรสามารถพูดถงึไดใ้นหลากหลายรูปแบบ โดย
คณะทีป่รกึษาไดม้กีารแบ่งประเภทไดด้งัต่อไปนี้ 

 
1. ด้านโครง ร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
 
▪  านขอ้มลู (Database) 
▪ แหล่งเรยีนรู ้(Learning Space) 
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▪ หอ้งทดลองสรา้งสรรค ์(Creative Lab) 
▪ พืน้ทีท่ีเ่ปิดใหใ้ช ้(Creative Space) 
 
2. ด้านงบประ าณ (Funding) 

 
▪ เงนิทุนรปูแบบต่างๆ (Source of funds) 
▪ การระดมทุน (Crowdfunding) 
▪ บรกิารทางการเงนิแบบไรต้วักลาง (Decentralized Finance) 
▪ การลงทุนในพนั บตัรเพือ่สงัคม (Social Impact Bonds) 

 
3. ด้านท นทาง  ฒนธรร  (Culture & Values) 
 
▪ ความหลากหลายทางว ัน รรม (Cultural Diversity) 
▪ มรดกทางว ัน รรมของไทย (Cultural Assets) 

 
 
4.2   เคราะห ป      (Scanning) 

 
ขัน้ตอนนี้เรยีกว่าการส ารวจสภาพแวดลอ้มเชงิลกึ  ึ่งเป็นการรวบรวมในทุกมติทิีจ่ าเป็น

ต่อการวเิคราะหแ์ละวางแผนรองรบัอนาคต โดยพจิารณาในสองประเดน็ส าคญัไดแ้ก่ พลวตัในการ
เปลีย่นแปลง และผลกระทบต่ออนาคตทีต่อ้งการศกึษา 

 
   ดก  ่  Inputs 

 
ส าหรบัสภาพแวดล้อมภายใต้โครงการนี้จะใช้เทคนิค STEEP (Social, Technological, 

Economic, Environmental and Political & Legal) ดงัแสดงตามภาพที ่4-4 
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ภาพท่ี 4-4 การ  ดห  ดห  ่ป     น าเ ้า (Input) ตา เทคน ค STEEP 

  
 

 ระบ  Strong Signal & Weak Signal 
 
หลงัจากระบุประเดน็หรอืปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ลว้เรยีบรอ้ย ในขัน้ตอนต่อไปจะเป็น

การรวบรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ดงักล่าว โดยผลลพั ์ของการด าเนินการจะอยู่ในรูปแบบ
ของ Scanning Form  ึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ เหล่านี้ 

 
▪ ประเด็นหรือ ปัจจัยน า เข้า  ( Input)  ึ่ ง เ ป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มในมติติ่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อหวัขอ้ต่างๆ ทีท่ าการศกึษา  ึ่งจ าเป็น
ส าหรบัการจดัท าภาพฉายอนาคต 

 
▪ มติ ิ(Context) แบ่งออกตามประเภทของ STEEP ประกอบด้วย สงัคม เทคโนโลย ี

เศรษ กจิ สิง่แวดลอ้ม และการเมอืงและกฎหมาย 
 

การ  าร   ภาพ  ด ้อ เช ง ึกเพ่ือ  เคราะห อนาคตภา  ต้      

 

                         

                

              

             
                
               
 ภาคเอกชน สมาคม สมาพัน ์
             
           
                     
 สิท เิสรีภาพ
               
                     

         
                  
            
                      
                     

                
                
       
                
          
              
          
        
         
                
     
                    
         
                   

 แผนเศรษ กิจ
 งบประมาณการลงทุน
             
                    

 ทรัพย์สินทางปัญญา
 การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน
 อ านาจการต่อรอง
 การแข่งขันที่เป็น รรม
 ประชา ปิไตย   ความคิดสร้างสรรค์
                                  
                       

                  
               
              
                 
            
          

            
 ระบบยุติ รรมและการบงัคับใช้

กฎหมาย
 นโยบายประเทศ
                      
           
                  

 การเข้าถึงองค์ความรู้
             
                            
               
                 
              
               
            
               
                
         
                  
                          
            
 การการุณย าต

                  
          
                 
                   
              
         
 มรดกทางว ัน รรมของ

ไทย
 ความหลากหลายทาง

ว ัน รรม
                 

       
                    
                       
                       

             
                 
                      
                            
           
   
         
                
             
            
                    
                   
                       
                      

                        
                    
                                 
                            
               
              
                  
                          
                   
            
            
        
              
                                    
                  

             
                    
             
 เงินทุนรูปแบบต่างๆ
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▪ หวัขอ้ (Topic) ได้มกีารแบ่งประเภทตามแนวโน้มใหญ่หรอืแนวโน้มเทยีบเคยีงโดย
อา้งองิจาก านขอ้มลูของ Future Platform1 

 

▪ ประเภทแนวโน้ม แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามการแบ่งของ Futures Platform 
ประกอบดว้ย 

 
- Strengthening ประเด็นที่กลายเป็นเรื่อง รรมดาหรือรุนแรงในช่วงเวลาที่

ก าหนด ความเป็นไปไดใ้นการเปลีย่นแปลงสว่นใหญ่ยงัรอการเกดิขึน้ในอนาคต 
 

- Weakening ประเด็นที่เริ่มผิดไปจากเรื่องปกติ โดยความเป็นไปได้ในการ
เปลีย่นแปลงสว่นใหญ่ไดเ้กดิขึน้แลว้เรยีบรอ้ย 

 
- Weak Signal ปัญหาเลก็ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัในช่วงเวลาทีก่ าหนด แต่ยากทีจ่ะ

ระบุไดว้่าจะเป็นแนวโน้มต่อไปหรอืไม่ 
 

- Wild Card เหตุการณ์หรอืการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นแต่ยากที่จะเป็นไปได้ 
จดัอยู่ในหมวดหมู่ขอ้มูลระยะแรกของการพจิารณาความเสี่ยงหรอืโอกาสที่จะ
เกดิขึน้ ความน่าจะเป็นในระยะเวลาทีก่ าหนดอยู่ระหว่างรอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 30 

 
▪ รายละเอยีด ประกอบด้วย นิยาม ความหมาย สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ตลอดจน

แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบทีเ่ป็นไปได ้
 

▪ ปีที่คาดหมายว่าจะเกดิขึ้น คอื ช่วงเวลาที่คาดว่าประเดน็ดงักล่าวจะเกดิขึ้น หรอืมี
การเปลีย่นแปลงทางสถานการณ์ทีเ่หน็ไดช้ดั 

 
โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาสญัญาณและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

สรา้งสรรคข์องประเทศไทยเป็นดงัแสดงในตารางที ่4-1  

 
1 Future Platform เป็นแพลต อรม์ออนไลน์ทีค่วบคุมโดยปัญญาประดษิ  ์ึง่มกีารรวบรวมและอพัเดตขอ้มลูดา้นแนวโน้ม 
(Trends) ทีเ่กดิขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 4-1 ผ การ  เคราะห  ้อ   เพื่อหา    าณ  ะ น โน้ ท่ี ่งผ กระทบต่ออ ต าหกรร  ร้าง รรค   
ประเดน็   ต  ห   ้อ ประเภท น โน้  รา  ะเอี ด ปีท่ีคาด ่า ะเก ด ึ้น 

Online Platform Technology Platform Economy Strengthening 

“ออนไลน์แพลต อรม์” คอืพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารบนช่องทางบนโลกออนไลน์ ทีร่วบรวมทรพัยากรต่างๆไวด้ว้ยกนั โดย
สามารถมองไดถ้งึการรวบรวมรา้นคา้ สนิคา้ จ านวนมากเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหผู้ ้ื้อและผูข้ายพบกนัไดใ้นโลกโ 
เชยีล ผ่านเวบ็ไ ต์ และแอปพลเิคชนั อกีทัง้ยงัเป็นช่องทางในการเขา้ถงึทรพัยากรดา้นขอ้มลู หรอืแมก้ระทัง่สามารถใช้
เป็นเครื่องมอืในการสรา้งความบนัเทงิใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน  
 
ในดา้นของการสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคน์ัน้ ช่องทางออนไลน์และออ ไลน์จะถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
คน้ควา้ขอ้มลู และเป็นช่องทางในการ ื้อ-ขายสนิคา้ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

2020-2023 

อ านาจการต่อรอง Political & Legal Rule of Law Weakening 

ในปัจจุบนั "อ านาจการต่อรอง" ของภาคประชาชนต่อภาคร ันัน้สงูขึน้อย่างมนียัยะส าคญั อนัจะเหน็ไดจ้าก ประเทศอยา่ง
ตุรก ีโปแลนด ์และเดนมารก์ทีม่ไีม่ยอมท าตามกฎหมายกลายเป็นเรื่องปกตใินสงัคมหากผูน้ าของประเทศเหล่านัน้ไม่ไดท้ า
ตามกฎระเบยีบเช่นเดยีวกนั อนัจะส่งผลใหผู้ค้นมคีวามคดิเป็นของตวัเองสงูขึน้ การเชื่อ ังหรอืการท าตามกฎหมาย 
รวมถงึนโยบายจากภาคร ัอาจไม่ไดร้บัการสนบัสนุนมากเท่าทีค่วรในบางบรบิทอนัอาจส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ด ้

2020-2023 

Entrepreneur Social 
Citizen 

Entrepreneurship 
Citizen 

Entrepreneurship 

ความเป็นผูป้ระกอบการ หมายถงึ การทีบุ่คคลทัว่ไปมแีนวความคดิและการกระท าทีม่คีวามเป็นผูน้ า มกีารค านึงถงึความ
เสีย่งทีเ่กดิขึน้จากความคดิรเิริม่ของตนเองโดยตลอด มคีวามกลา้ในการรงัสรรคส์รา้งนวตักรรมเพื่อต่อยอดโอกาสทาง
 ุรกจิ โดยแนวความคดิผูป้ระกอบการนัน้มไิดจ้ ากดัเพยีงแต่ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของ ุรกจิ แต่ยงัรวมถงึ พนักงาน 
แรงงาน ประชาชนทัว่ไป ึง่สามารถครอบคลุมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดในอุตสาหกรรม 
 
ในดา้นของการสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคน์ัน้ การทีบุ่คคลทัว่ไปมแีนวคดิความเป็นผูป้ระกอบการสงูจะช่วย
สนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์หเ้ตบิโตสงูขึน้เนื่องจากผูค้นมคีวามกลา้ทีส่รา้งสรรคผ์ลงานออกสู่ตลาด และยงัรวมถงึ
มคีวามตอ้งการรเิริม่การท า ุรกจิต่างๆดว้ยตนเอง 

2025-2029 

SMEs / Start Up Social 
Citizen 

Entrepreneurship 
Citizen 

Entrepreneurship 

ความเป็นผูป้ระกอบการ หมายถงึ การทีบุ่คคลทัว่ไปมแีนวความคดิและการกระท าทีม่คีวามเป็นผูน้ า มกีารค านึงถงึความ
เสีย่งทีเ่กดิขึน้จากความคดิรเิริม่ของตนเองโดยตลอด มคีวามกลา้ในการรงัสรรคส์รา้งนวตักรรมเพื่อต่อยอดโอกาสทาง
 ุรกจิ โดยแนวความคดิผูป้ระกอบการนัน้มไิดจ้ ากดัเพยีงแต่ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของ ุรกจิ แต่ยงัรวมถงึ พนักงาน 
แรงงาน ประชาชนทัว่ไป ึง่สามารถครอบคลุมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดในอุตสาหกรรม 
 
ในดา้นของการสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคน์ัน้ การทีบุ่คคลทัว่ไปมแีนวคดิความเป็นผูป้ระกอบการสงูจะช่วย
สนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์หเ้ตบิโตสงูขึน้เนื่องจากผูค้นมคีวามกลา้ทีส่รา้งสรรคผ์ลงานออกสู่ตลาด และยงัรวมถงึ
มคีวามตอ้งการรเิริม่การท า ุรกจิต่างๆดว้ยตนเอง 

2025-2029 

Cross Industry Social 
Industry 

Disruptors 
Strengthening 

Cross industry กล่าวคอืมกีารเชื่อมโยงและเสรมิสรา้งความร่วมมอืกนัระหว่างหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถงึในระดบั
องคก์รและบุคคลตามล าดบั อนัส่งผลใหเ้กดิความเขม้แขง็มากขึน้ในทุกภาคส่วน โดยปัจจุบนัจะใหไ้ดช้ดัจากแนวโน้มการ
ควบรวมกจิการทีส่งูขึน้อย่างมนียัยะส าคญักวา่ 62,000 รายการในปี พ.ศ. 2564 

2024-2028 
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ประเดน็   ต  ห   ้อ ประเภท น โน้  รา  ะเอี ด ปีท่ีคาด ่า ะเก ด ึ้น 

 
การเชื่อมโยงระหว่างภาคสว่นนัน้จะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ เนื่องจากจะเป็นการเสรมิจุดแขง็ ึง่กนัและกนั 
รวมถงึสามารถใชท้รพัยากรทีม่อียู่ไดเ้กดิประสทิ ภิาพสงูสุด 

ภาคเอกชน/
สมาคม/สมาพนั  ์

Social 
Industry 

Disruptors 
Strengthening 

การรวมกลุ่มของภาคเอกชน/สมาคม/สมาพนั ์ กลา่วคอืเป็นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานหรอืองคก์รเพื่อส่งเสรมิความ
ร่วมมอืทาง ุรกจิ โดยจะมผีูเ้ป็นการรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ราย 
 
การเชื่อมโยงระหว่างภาคสว่นนัน้จะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ เนื่องจากจะเป็นการเสรมิจุดแขง็ระหว่างองคก์รหรอื
หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั มกีารใชท้รพัยากรทีม่อียู่ร่วมกนัไดเ้กดิประสทิ ภิาพสงูสดุ นอกจากนี้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งจุดแขง็
ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศใหด้ยีิง่ขึน้ 

2024-2028 

Niche Market Social 
Secondhand 

Market 
Strengthening 

Niche Market คอื การเจาะตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการทีม่เีฉาะกลุ่ม โดยการท าการตลาดเฉพาะกลุ่มไม่ได้
หมายถงึการเจาะจงตลาดขนาดเลก็เท่านัน้ แต่เป็นการเสนอสนิคา้และบรกิารใหก้บัตลาดทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะดา้น 
 
โดยการท าการตลาดเฉพาะกลุ่มจะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ เนื่องจากท าใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในตลาดไดค้รบถว้นทัง้ดา้นความตอ้งการของตลาดโดยทัว่ไปและความตอ้งการแบบเฉพาะ 

2024-2028 

Networking Social 
End of Nation 

States 
Wild card 

Networking คอื การแลกเปลีย่นขอ้มลู ความคดิกบัผูค้นโดยมากจะเป็นผูค้นทีม่คีวามรูแ้ละความสนใจในเรื่องเดยีวกนั โดย
บุคคลส่วนมากมกัใชก้าร Networking เพือ่เป็นการท าความรูจ้กักบัพืน้ทีห่รอืบคุคลทีรู่จ้กัใหก้วา้งขึน้ อาทิ การหาโอกาสใน
การสมคัรงาน เพิม่ความตระหนักรูใ้นขา่วสารและแนวโน้มไดม้ากขึน้ 
 
โดยการ Networking นัน้จะส่งดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์นื่องจากจะเป็นการส่งเสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีในอุตสาหกรรม 
อาท ิกลุ่มผูผ้ลติ มทีรพัยากรมากขึน้ทัง้ดา้น ขอ้มลู ความรู้ รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยอนัก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ต่อ
อุตสาหกรรมในอนาคต 

2045-2055 

Internationalizati
on 

Social Global Citizenship  Strengthening 

Internationalization คอื การน าเสนอสนิคา้ และบรกิารใหต้อบสนองต่อผูบ้รโิภคในหลายประเทศ รวมถงึการออกแบบ
ผลติภณัฑใ์หส้ามารถปรบัเปลีย่นไดง้า่ยเพื่อใหต้อบโจทยก์ารความตอ้งการในต่างประเทศ 
 
โดยการ Internationalization นัน้จะส่งดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์นื่องจากจะเป็นการส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติสามารถสรา้งสนิคา้
ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย เป็นการส่งเสรมิสนิคา้ของประเทศใหส้ามารถสง่ออกไดอ้ยา่งมี
ประสทิ ภิาพอนัจะส่งผลดตี่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

2029-2039 

ทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 

Political & Legal Copyright Weakening 

ทรพัยส์นิทางปัญญา หมายถงึ ผลงานอนัเกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย์ โดยทรพัยส์นิทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ทีเ่รยีกว่า ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม และลขิสทิ ิ ์ 
 
ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมนี้ เป็นความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ีเ่กีย่วกบัสนิคา้อตุสาหกรรม รวมถงึความคดิในการ
ประดษิ ค์ดิคน้ การออกแบบผลติภณัฑท์างอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น สทิ บิตัร 

2024-2028 
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(Patent) เครื่องหมายการคา้ (Trademark) แบบผงัภมูขิองวงจรรวม (Layout - Designs Of Integrated Circuit) ความลบั
ทางการคา้ (Trade Secrets) และสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(Geographical Indication) 
 
ลขิสทิ ิ ์หมายถงึ งานหรอืความคดิสรา้งสรรคใ์นสาขาวรรณกรรม ศลิปกรรม ดนตรกีรรม งานภาพยนต์ หรอืงานอื่นใดใน
แผนกวทิยาศาสตรล์ขิสทิ ิย์งัรวมทัง้สทิ คิา้งเคยีง (Neighboring Right) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer Program 
หรอื Computer Software) และงาน านขอ้มลู (Data Base) 
 
ในดา้นของการสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคน์ัน้ หากประเทศมกีารสนบัสนุนการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาได้
เป็นอยา่งดจีะสง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะเตบิโตในเชงิบวก รวมถงึสรา้งแรวใจใจในการคดิและพ ันากระบวนการ
ต่างๆรวมถงึสนิคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

การกระจาย
อ านาจการ
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

Political & Legal 
Tightening 
Geopolitical 
Competition 

Strengthening 

การถ่ายโอนอ านาจการตดัสนิใจ ทรพัยากร และภารกจิ จากภาคร ัส่วนกลาง ใหแ้ก่องคก์รอื่นใด ไมว่่าจะเป็นองคก์ร
ภาคร ัสว่นภูมภิาค องคก์รอสิระ องคก์รทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปด าเนินการแทน โดยการ
กระจายอ านาจดงักล่าวจะสนับสนุนให้ภาคสว่นอื่นนอกจากภาคราชการมคีวามคลอ่งตวัสงูขึน้ มคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจในบางเรื่องไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิ ภิาพมากยิง่ขึน้ 

2018-2021 

การแขง่ขนัทีเ่ป็น
 รรม 

Political & Legal 
Transparent 

Society 
Strengthening 

การแขง่ขนัทีเ่ป็น รรม หมายถงึ การเปิดใหส้นิคา้มกีารคา้ขายไดอ้ยา่งเสร ีมกีารแขง่ขนัอย่างเท่าเทยีมกนัในตลาด โดยจะ
มกีารวดัจากตวัแปร อาท ิคณุภาพ ราคา หรอืการบรกิารต่อลกูคา้ โดยหากมกีารแขง่ขนัทีเ่ท่าเทยีมกนัภายในประเทศจะ
ส่งผลใหผู้ภ้าคผลติจะมแีรงจูงใจในการผลติสนิคา้สู่ตลาด ึง่สามารถมัน่ใจถงึการแขง่ขนัทีเ่ป็น รรม ปราศจากการผกูขาด 
ดา้นผูบ้รโิภคจะไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ มทีากเลอืกในการตดัสนิใจมากขึน้ตามล าดบั 

2024-2029 

ประชา ปิไตย + 
ความคดิ
สรา้งสรรค ์

Political & Legal New Democracy  Strengthening 

ประชา ปิไตย คอื ระบบการปกครอง ึง่กฎหมาย นโยบาย และการกระท าตา่งๆของภาคร ัถกูตดัสนิโดยประชาชนมิ
ทางตรงกท็างออ้ม ดงันัน้หากประเทศมคีวามเป็นประชา ปิไตยกจ็ะสง่เสรมิใหทุ้กภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนมี
ความคดิสรา้งสรรค ์มคีวามคดิรเิริม่เป็นของตนเอง อนัจะส่งผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ึง่จ าเป็นตอ้งใชอ้สิระทาง
ความคดิสงู 

2024-2028 

Geopolitics และ
การรวมกลุ่ม
ระดบัภมูภิาค 

Political & Legal 
Geopolitics of 
Central Asia 

Strengthening 

Geopolitics คอื การเปลีย่นแปงลสภาพแวดลอ้มทางการเมอืงกล่าวคอื เป็นการวเิคราะหถ์งึสภาพอทิ พิลของประเทศ
ต่างๆ ึง่ส่งผลกระทบต่อความสมัพนั ร์ะหว่างประเทศและความผนัผวนทีเ่กดิขึน้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษ กจิและ
สงัคม โดยการพจิารณา Geopolitics จะเป็นประโยชน์ในดา้นการดูแนวโน้มขนาดใหญ่ในบรบิทของการคา้ระหวา่งประเทศ 
เป็นตน้ 

2029-2039 

ระบบยุต ิรรม
และการบงัคบัใช้

กฎหมาย 
Political & Legal 

Transparent 
Society 

Strengthening 

ระบบยุต ิรรมเป็นระบบทางสงัคมทีเ่ชื่อมโยง การเมอืง ว ัน รรม ศาสนา สงัคม และเศรษ กจิเขา้ดว้ยกนั ในเชงิ
โครงสรา้งระบบประกอบไปดว้ย ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิทนายความ อยัการสงูสุด รวมถงึหน่วยงานบงัคบัโทษ 
โดยมรี ั รรมนูญและตวับทกฎหมายเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกั  ึง่หากมกีฎหมายและการบงัคบัใชท้ีด่คีวามเชื่อมัน่ของภาค
ประชาชนรวมถงึนกัลงทุนต่างชาตจิะมสีงูขึน้ 

2024-2029 

แผนเศรษ กจิ Economic 
New Economic 

Thinking 
Strengthening 

แผนเศรษ กจิ หมายถงึ การทีภ่าคร ัมเีจตนาทีจ่ะสรา้งอทิ พิลหรอืควบคมุระบบเศรษ กจิผ่านนโยบายในรปูแบบตา่งๆ 
โดยจะเหน็ไดช้ดัจากนโยบายดา้นภาษ ีการใชจ้่ายของภาคร ั (Government Spending) เพื่อทีจ่ะเพิม่การเตบิโตของ

2023-2028 
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เศรษ กจิ หรอืลดช่องว่างทางสงัคมระหวา่งคนรวยและคนจน เป็นตน้  
 
โดยแผนเศรษ กจินัน้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์นื่องจากตวัแผนเป็นนโยบายในการขบัเคลื่อนหลกั
อนัมเีศรษ กจิสรา้งสรรคเ์ป็นหนึ่งในปัจจยัขบัเคลื่อนย่อยทีส่ าคญั หากภาคร ัมกีารวางนโยบายสนับสนุนเศรษ กจิ
สรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิ ภิาพ อุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

งบประมาณ 
การลงทุน 

Economic 
Impact 

Investments 
 Strengthening 

Budget คอื งบประมาณการลงทุน ึง่จะมกีารพจิารณาจากรายรบัและรายจา่ย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมกีารประเมนิผล
เป็นประจ าเพื่อใหเ้กดิประสทิ ภิาพสงูสุด นอกจากนี้ งบประมาณการลงทุน สามารถประยกุต์ใชไ้ดก้บัทัง้ระดบับคุคล กลุม่
คน ภาค ุรกจิ รวมถงึภาคร ั โดยงบประมาณการลงทุนถอืเป็นปัจจยัหลกัในการเตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์  

2024-2028 

นโยบายประเทศ Political & Legal 
Governments 

Putting Pressure 
on Companies 

 Strengthening 

นโยบายของภาคร ั หมายถงึ กจิกรรมหรอืการด าเนินงานของภาคร ัทัง้ในดา้นการวางแผนจนถงึการปฏบิตัจิรงิ โดย
ส่วนมากจะมกีารใชน้โยบานการคลงั (Fiscal Policy) เป็นเครื่องมอืหลกัในการผลกัดนันโยบาย ครอบคลมุดา้นเศรษ กจิ 
สงัคม เป็นตน้น เป็นตน้  
 
โดยนโยบายของประเทศนัน้จะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศของร ับาล อนัจะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ตอ้งมกีารปรบัตวัใหส้อดรบักบันโยบายในระดบัประเทศ 

2023-2028 

สทิ เิสรภีาพ Social 
Publish Anything 

Everywhere 
Strengthening 

สทิ เิสรภีาพ คอื สทิ พิืน้ านทีม่นุษยม์ตีดิตวัตัง้แต่เกดิโดยมไิดค้ านึงถงึ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ภาษา ชนชัน้ทางสงัคม 
หรอืปัจจยัอื่นๆ โดยสทิ ขิองมนุษยป์ระกอบดว้ย สทิ ใินการมชีวีติรอด สทิ ใินการไม่ถูกทรมานและการเป็นทาส สทิ ิ
เสรภีาพทางความคดิและการแสดงออก รวมถงึสทิ ใินการไดร้บัการศกึษาและการท างาน เป็นตน้ กลา่วคอื อุตสาหกรรม
สรา้งสรรคเ์ป็นอุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้งและตอ้งพึง่พาการมสีทิ แิละเสรภีาพของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการผลติ 

2020-2023 

Political 
Uncertainty 

Political & Legal 
Internet and 

Political 
Mobilization 

 Strengthening 
Political Uncertainty หมายถงึ ความไมแ่น่นอนทางการเมอืง ึง่สามารถเกดิไดห้ลายรปูแบบ ทัง้การเปลีย่นแปลงผ่าน
ระบอบประชา ปิไตย เช่น การเลอืกตัง้ การยุบสภา การชุมนุมประทว้งต่างๆ และการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตาม
ประชา ปิไตย เช่น การท าร ัประหาร โดยปัจจยัเหลา่นี้น ามา ึง่ความเชื่อมัน่ทีล่ดลงของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2020-2023 

Data Technology Big Data  Strengthening 
Data หมายถงึขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ ึง่ไดม้าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อสื่อสารในรูปแบบทีเ่หมาะสมต่อการแปล
ความหมายและการประมวลผล  ึง่ชนดิของขอ้มลูประกอบดว้ย ขอ้มลูตวัเลข ขอ้มลูอกัขระ  

2020-2023 

Digital Library Technology Digital Humanities  Strengthening 

Digital Library หมายถงึ หอ้งสมดุแบบพเิศษ ึง่จะมกีารเกบ็สิง่ของในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์อาท ิตวัอกัษร ภาพและเสยีง 
 ึง่พืน้ที่ๆ ใชใ้นการรวบรวมนัน้สามารถใชพ้ืน้ทีไ่ดม้หาศาล โดยหอ้งสมดุทางอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้จะถูกใชโ้ดยบคุคลและ
องคก์ร  
 
โดยหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนกิสน์ัน้ส่งผลต่อการเขา้ถงึองคค์วามรูข้องผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ระบบการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูขององคก์ร 

2024-2028 

การเขา้ถงึองค์
ความรู ้

Social Blended Learning  Strengthening 
การเขา้ถงึองคค์วามรูน้ับเป็นสทิ ขิัน้พืน้ านของมนุษยท์ีพ่งึม ีโดยความรูน้ัน้เป็นพืน้ านและองคป์ระกอบของการเรยีนรู้
และดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีง่ผลใหก้ารเรยีนรูส้ามารถเรยีนผ่านอนิเทอรเ์น็ตหรอืช่องทางตา่งๆไดส้ะดวกขึน้ 
ทว่าในบางบรบิทการเขา้ถงึความรูถู้กจ ากดัดว้ยทรพัยากร เพศ การศกึษา เป็นตน้ และอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะไดร้บั

2023-2028 
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ผลกระทบในเชงิบวกหากการเขา้ถงึองคค์วามรูเ้ป็นไปไดง้่ายขึน้ ส่งผลดตี่อทัง้ระบบนเิวศตัง้แตก่ระบวนการผลติจนถงึ
บรโิภค 

Talent pool Social 
Need for 

Regional-Level 
Expertise 

Weakening 

Talent Pool หมายถงึ ความน่าจะเป็นในการจา้งพนกังานทีม่คีวามสามารถ โดยการจา้งบุคลากรเหล่านี้จะท าใหบ้รษิทัได้
บุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถตรงตามทีบ่รษิทัตอ้งการ โดยในปัจจุบนัแนวโน้มอุตสาหกรรมส่วนมากเริม่มกีารจา้งงาน
แบบชัว่คราว การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูค้นทัง้ผูว้่าจา้งและผูถู้กจา้ง ส่งผลใหก้ารดงึบคุลากรทีม่คีวามสามารถสงูไว้
กบับรษิทัหรอืหน่วยงานเป็นเรื่องทีย่ากขึน้ 

2024-2028 

Upskill / Reskill 
/Training 

Social Scalable Learning Strengthening 

Reskill หมายถงึ การ ึกบุลากรในองคก์รใหน้ าทกัษะหรอืความรูค้วามสามารถทีม่อียู่ไปประยกุต์ใชก้บังานอื่นๆทีท่ าอยู่ใน
ปัจจุบนั 
 
Upskill หมายถงึ การที ึ่ก นทกัษะใหม่ๆ ใหก้บัพนักงานในองคก์ร อาท ิการเทรนการท าการตลาดแบบ Digital Marketing 
หรอืการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ Data Analytics 
 
การเพิม่และ ึก นทกัษะใหม่ๆใหก้บับุคลากรเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทัง้ในดา้นภาคร ั ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมและเศรษ กจิ 

2024-2028 

Social Welfare Social Social Mobility Weakening 

Social Welfare system หมายถงึ ระบบ ึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืบุคคลหรอืครอบครวัทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น โดยประเภทของ
สวสัดกิารทางสงัคมจะขึน้อยู่กบัประเทศและภูมภิาคในแต่ละพืน้ที ่กลา่วคอื การชว่ยเหลอืจะเป็นในรปูแบบของสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาล ดา้นอาหาร การชดเชยจากการว่างงาน การจดัหาทีอ่ยู่อาศยั และการช่วยเหลอืการเลีย้งดบูุตร เป็นตน้ 
ขณะเดยีวกนัภาคร ัควรมกีารใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดงักล่าวเนื่องจากเป็นปัจจยัพืน้ านทีป่ระชาชนควรไดร้บัอย่าง
เสมอภาค 

2025-2029 

Health 
Conscious 

Social 
Increasing Health 

Requirements 
Strengthening 

Health Conscious หมายถงึ การทีผู่ค้นใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นสุขภาพมากขึน้ จากรายงานของ SPINS ไดม้กีาร
รายงานถงึการเปลีย่นแปลงทีม่นียัยะส าคญัของผูบ้รโิภคในประเดน็ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การค านึงถงึคณุภาพมากกว่าราคา 
การใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑท์ีดู่แลสิง่แวดลอ้ม การทานวติามนิ อาหารเสรมิ การใหค้วามส าคญักบัการพกัผ่อนและ
ประเดน็ดา้นความเครยีด ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถสรา้งสนิคา้และบรกิารทีต่อบโจทยเ์ทรนดด์า้นสุขภาพ 

2024-2028 

Gig Workforce Social Gig Economy Strengthening 

Gig Economy คอื รูปแบบของเศรษ กจิทีร่องรบัการท างานแบบชัว่คราวตามสญัญาจา้ง  รแีลน ์ โดยผูร้บังานสามารถ
ท างานไดทุ้กทีผ่่านช่องทางออนไลน์ และอุปกรณ์ดจิทิลั มคีวามยดืหยุน่ในดา้นเวลาการท างาน มอีสิระในการเลอืกรบังาน 
ไม่ยดึตดิกบัผูจ้า้งงาน ท าใหส้ามารถควบคุมเวลาท างานของตวัเองได ้อย่างไรกต็าม การรบังานลกัษณะนี้กม็ขีอ้เสยีอยูด่ว้ย 
คอื ความไมม่ัน่คงของรายได ้การไม่ไดร้บัสวสัดกิารเช่นเดยีวกบัพนักงานทีท่ างานเตม็เวลา โดยปัจจยัทีส่นบัสนุนการ
เตบิโตของ Gig Economy คอื สงัคมออนไลน์ทีเ่ตบิโต การเตบิโตของแนวคดิเศรษ กจิแบง่ปัน รวมถงึลกัษณะการใชช้วีติ
ของคนรุ่นใหม่ทีต่อ้งการมอีสิระ ทัง้นี้ มกีารคาดการณ์ว่าสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของผูใ้หญ่ในสหร ัอเมรกิาถกูจดัอยู่ในใน Gig 
Economy  

2025-2029 

Digital native Social Digital Humanities  Strengthening 
Digital native หมายถงึ การบคุคลมคีวามคุน้ชนิกบัการใชง้านเทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรต์ัง้แต่ในวยัเดก็ และมกีาร
มองเหน็ถงึความส าคญัของเทคโนโลยวี่าเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชวีติ ในประเทศทีพ่ ันาแลว้ เดก็และเยาวชนส่วน

2024-2028 
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ใหญ่ถอืไดว้่าเป็นกลุม่ทีม่ ีDigital native โดยจะเหน็ไดจ้ากการทีเ่ดก็และเยาวชนมกีารตดิต่อสื่อสารและมกีารเรยีนรูจ้าก
คอมพวิเตอรแ์ละสื่อสงัคมออนไลน์ 
 
โดยประเดน็ดา้น Digital Native จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคต์ัง้แตก่ระบวนการเรยีนรู้ การสรา้งสรรค์
ผลงาน ไปจนถงึกระบวนการขายสนิคา้ ดงันัน้ประเดน็ดา้นการเสรมิสรา้งทกัษะความรูแ้ละความคุน้ชนิทางดจิทิลัจงึเป็น
ส่วนส าคญัในการผลกัดนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์นัรวมถงึการพ ันาประเทศในภาพรวมตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้า  

Demographic Social Social Mobility  Weakening 

ในปัจจุบนัหากจะกล่าวถงึประเดน็ดา้น Demographic ประเดน็ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การเคลื่อนยา้ยของประชากรโลกทัง้ในและ
ต่างประเทศ การทีป่ระชากรโลกเพิม่สงูขึน้ รวมถงึประเดน็ประชากรผูส้งูอายุมาก จากสถติขิองสหประชาชาต ิประชากร
โลกถกูคาดการณ์วา่จะเพิม่สงูขึน้กว่า 2 พนัลา้นคน เป็น 9.7 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้มกีารอพยพ
เคลื่อนยา้ยประชากรขา้มประเทศกว่า รอ้ยละ 3 ของประชากรทัง้หมด 
 
โดยประเดน็ดา้นประชากรขา้งตน้ ส่งผลใหโ้ครงสรา้งทางสงัคมของแต่ละประเทศมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้ในดา้นชวีติความ
เป็นอยู่ สถานะทางสงัคม รวมถงึ พฤตกิรรมของประชากร อนัจะเป็นผลต่อการวางนโยบายใหส้อดรบัการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ 

2025-2029 

Soft Power Political & Legal 
Internet and 

Political 
Mobilization 

 Strengthening 
Soft Power หมายถงึ ความสามารถของประเทศหรอืร ับาลในการสรา้งอทิ พิลตอ่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งของประเทศอื่น อาท ิ
ภาคร ั ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงผ่านนโยบายและแรงจูงใจต่างๆ โดย
ประเดน็ดงักลา่วจะมผีลต่อประเดน็ทางการเมอืงและสงัคมเป็นหลกั 

2020-2023 

Work-Life 
Balance 

Social 
Ways to Use Free 

Time 
 Strengthening 

Work-Life Balance หมายถงึ ความสมดลุระหวา่งบุคคลท างาน ึง่ตอ้งสรา้งสมดุลระหว่างเวลาทีใ่ชไ้ปกบัการท างานและ
การพกัผ่อน  ึง่สาเหตุของการมคีวามสมดุลต ่าเกดิไดจ้าก การไดร้บัมอบหมายงานเพิม่ขึน้ ใชเ้วลาในการท างานสงูขึน้ 
หรอืมรการมบีุตร และหากม ีWork-Life Balance ทีไ่ม่ดอีนัจะส่งผลใหเ้กดิสภาวะหมดไ ในการท างาน (Social Burnout)  
 
โดยประเดน็ดา้น Work-Life Balance นัน้ส่งผลต่อคุณภาพชวีติของบคุลากรทีท่ างาน ความสามารถในการท างาน รวมถงึ
ครอบครวัของผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งดงันัน้ภาคร ั ภาคเอกชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน านะผูว้่าจา้งควรบรหิารจดัการมติิ
ดงักล่าวใหเ้หมาะสมมากทีสุ่ด 

2020-2023 

Equality Social Tailored Equality  Strengthening 

Equality หมายถงึ การใหคุ้ณค่าความเท่าเทยีมทางดา้นโอกาสแก่บคุคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเสมอภาคโดยประเดน็ดงักล่าว
เป็นทีถู่กใหค้วามส าคญัในสงัคมยคุปัจจุบนั อาท ิดา้นเพศ การศกึษา ศาสนา ความบกพร่องทางดา้นรา่งกาย โดย
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อจุดยนืของความคดิสรา้งสรรค์ การเปิดกวา้งทางความคดิ สง่ผลใหก้ารทีม่ี
ความเท่าเทยีมทางสงัคมสงู อนัจะสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

2024-2028 

GDP / Capita Economic 
New Economic 

Thinking 
Strengthening 

GDP per capita หมายถงึ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั  ึง่ถูกน าไปใชว้ดัรายไดเ้ฉลีย่ของประชากรแต่ละคนว่าเป็น
เท่าไร  ึง่ตวัเลขดงักลา่วเป็นการบอกครา่วๆถงึสภาพเศรษ กจิของประเทศนัน้ โดยจากขอ้มลูของ นาคารโลก ประเทศ
ไทยม ีGDP/Capita อยู่ที ่7,186.9 เหรยีญต่อคนในปี พ.ศ.2563  ึง่ตวัเลขดงักล่าวถูกปรบัลดลงจากปีทีก่่อนหน้ากว่า 
รอ้ยละ 8 

2023-2028 
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Generation 
Aging 

Social 
Ageing World 
Population 

Strengthening 

Generation Gap หมายถงึ ช่องว่างเป็นตวัแบง่ระหวา่งความเชื่อและพฤตกิรรมระหว่างบคุคลคในแต่ละชว่งอายุทีต่่างกนั 
โดยความตา่งสามารถอ บิายไดจ้ากตวามคดิเหน็ทาการเมอืง การใหค้ณุค่าทีต่่างกนัทางสงัคม โดยช่องว่างนี้มสีงูขึน้
ในช่วงศตวรรษที ่20 และ 21 ในปัจจุบนั ประกอบดว้ย Greatest Generation, baby boomers, Generation X, 
millennials, and Generation Z ตามล าดบั โดยผลกระทบจากความตา่งของวยันัน้ท าใหเ้กดิความตอ้งการทีห่ลากหลาย
มากขึน้ส่งผลต่อตน้ทุนการขาย กระบวนการผลติ ว ิกีารขาย รวมถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป 

2028-2040 

New ways of 
living 

Social 
Ways to Use Free 

Time 
 Strengthening 

ท่ามกลางสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควดิ วถิกีารใชช้วีติของผูค้นไดม้กีารเปลีย่นไป โดย EY ไดร้ะบุถงึแนวโน้มใหม่ 
ดงันี้ การทีผู่ค้นใหค้วามส าคญักบัสุขภาพมากขึน้ การอยู่บา้นเป็นเรื่องปกต ิและผูค้นมแีนวโน้มทีจ่ะท่องเทีย่งมากขึน้เมื่อ
สถานการณ์ดขีึน้ ส่งผลใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมนีโยบายและมาตรการใหส้อดรบักบัวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป 

2020-2023 

Avatar Technology 
Escape from 

Reality 
Wild card  

Avatar หมายถงึ ภาพกรา  ิกทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อแทนตวัตนเสมอืนจรงิของผุใ้ชง้านในโลกออนไลน์ ทัง้นี้ในปัจจุบนัอวตาร
ยงัไมส่มบูรณ์แบบมากนกั ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั คอื อโีมจทิีผู่ใ้ชง้านส่งใหก้นัในรปูแบบ 2D หรอื เกมสใ์นรูปแบบ 3D โดย
ประเดน็นี้สามารถสง่ผลต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ได้แก่ การสรา้งสนิคา้เสมอืนจรงิเพราะเป็นการลดตน้ทุนแต่ไดก้ าไรสงู 
หรอืในเชงิของบรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นไป อาท ิการใชอ้วตารเพื่อตดิต่อกบับคุคลแปลกหน้าเพื่อความปลอดภยัของขอ้มลู
ส่วนตวั การประชุม การ ื้อ-ขายสนิคา้ รวมถงึการเสพสื่อบนัเทงิออนไลน์ 

2029-2039 

Mental Health Social 
COVID-19 and 
Mental Health 

 Strengthening 

Mental Health หมายถงึ สุขภาพจติ ึง่มกีารควบรวมถงึความรูส้กึ อารมณ์ ชวีติความเป็นอยู่ทางสงัคม  ึง่ไดส้ง่ผลกระทบ
ต่อว ิกีารทีผู่ค้นรูส้กึนึกคดิ และการกระท า โดยสุขภาพจตินัน้เป็นประเดน็ส าคญัในทุกช่วงของชวีติ โดยในปัจจุบนัประเดน็
ดา้นสุขภาพจติไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั ึง่เกดิจากการแพร่ระบาดของโควดิ จากสถติขิอง Forbes รอ้ยละ 94 ของบุคคล
ท างานเกดิความเครยีด และผูค้นสมัภาษณ์ไดใ้หส้มัภาษณ์โควดิ-19ไดส้่งผลกระทบต่อสุขภาพจติของพวกเขากวา่รอ้ยละ 
78 อย่างรุนแรง 

2020-2023 

Resource 
Scarcity 

Environment 
Tightening Ethical 

Criteria 
Strengthening 

สบืเนื่องจากการทีป่ระชากรโลกเพิม่สงูขึน้ท าใหม้คีวามตอ้งการอาหารสงูขึน้จากเดมิรอ้ยละ 35 ภายในปี ค.ศ. 2030 ส่งผล
ใหก้ารใชใ้ชท้รพัยากรพลงังานและน ้ามมีากขึน้  ึง่ในรายงานของ PWC ไดร้ะบุถงึการเชื่อมโยงระหว่างสภาวะโลกรอ้นและ
การขาดแคลนทรพัยากร 

2021-2024 

Climate Change Environment 
Tightening Ethical 

Criteria 
Strengthening 

Climate Change หมายถงึ การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมแิละสภาพอากาศในระยะยาว  ึง่การเปลีย่นแปลงนี้อาจเกดิจาก
 รรมชาตหิรอืการกระท าของมนุษย ์จากสถติขิองสหประชาชาตมินุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการเร่งใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1800 เป็นตน้มาผ่านการใชเ้ชือ้เพลงิจากถ่านหนิ น ้ามนั และกา๊  รรมชาติ โดยสภาวะโลกรอ้นส่งผลต่อสุขภาพ 
ความสามารถในการผลติอาหาร ความปลอดภยัและการท างาน เป็นตน้ 

2021-2024 

Clean Energy  Environment Fuel Switching Strengthening 
Clean Energy หมายถงึ พลงังานทีม่าจากสิง่ทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ แหล่งพลงังานทีไ่ม่มกีารปล่อยมลภาวะทางอากาศและใช้
พลงังานสะอาดแทนที ่โดยจะสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อสิง่แวดลอ้มและผลกระทบทางเศรษ กจิ กล่าวคอื การใชพ้ลงังาน
ทดแทนจะช่วยลดตน้ทุนดา้นการขนส่งพลงังาน อาท ิน ้ามนัและถ่านหนิ 

2023-2028 

Waste 
management 

Environment 
Food Waste & 

Loss 
Weakening 

Waste management หมายถงึ กระบวนการจดัเกบ็ ขนส่ง และก าจดัขยะทีเ่กดิจากการใชง้านของมนุษย ์ึง่ขยะแต่ละ
ประเภทกจ็ะมกีระบวนการจดัการทีแ่ตกต่างกนั โดยหากมรีะบบการจดัการทีม่ปีระสทิ ภิาพกจ็ะท าใหร้บัมอืกบัประเดน็
ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มไดด้ยีิง่ขึน้ 

2025-2029 
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Sustainable Environment 
Tightening Ethical 

Criteria 
Strengthening 

Sustainable หมายถงึ ความยัง่ยนื หรอืความสามารถในการรกัษาหรอืการด าเนนิการนัน้ๆใหค้งไวต้่อเนื่องไปถงึอนาคต 
โดยความยัง่ยนืสามารถใชไ้ดใ้นหลากหลายบรบิท อาท ิภาค ุรกจิ การวางนโยบาย รวมถงึประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2021-2024 

BCG Model Environment 
Biotech and 
Bioeconomy 

Strengthening 

BCG Model เป็นการกลา่วถงึนโยบายทางเศรษ กจิรูปแบบใหม่ทีเ่น้นดา้นความสามารถในการเขา้ถงึทุกกลุ่มคนและเน้น
ดา้นความยัง่ยนื โดยโมเดล ุรกจิแบบ BCG ช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในทางดา้นสภาพเศรษ กจิ สงัคม ผูค้น 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม นอกจากนี้ BCG Model ยงัเน้นไปทีอุ่ตสาหกรรม อาหาร การเกษตร สุขภาพ พลงังานเคม ี
พลงังานชวีภาพ การท่องเทีย่วและเศรษ กจิสรา้งสรรค ์

2024-2028 

Blockchain / AI Technology 
Blockchain 
Revolution 

 Strengthening 

บลอ็กเชน (Blockchain) คอื เครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยง านบญัช ุีรกรรมอเิลก็ทรอนิกสข์องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ตา่งๆ เขา้
ไวด้ว้ยกนั เพื่อเป็นระบบการจดัการ านขอ้มลูทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึและเชื่อมัน่ได้ เพราะขอ้มลูและประวตักิารท า ุรกรรม
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จะถูกเกบ็ไวต้ามแหล่งเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ (Block)  ึง่เชื่อมโยงกนัเป็นลูกโ ่ (Chain) ตามล าดบั  ึง่ขอ้มลูใน
บลอ็กเชนจะถูกเกบ็ไวใ้นเครื่องคอมพวิเตอรข์องผูท้ีท่ าหน้าทีเ่ป็น Node ในระบบทุกคน เพื่อท าหน้าทีแ่ทน นาคาร  
 
ใน ัง่ยุโรป  นาคาร Santander ของสหราชอาณาจกัร ไดป้ระกาศถงึการน าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาประยกุต์ใช้กบัระบบ
การช าระเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอืสากล  ึง่ไดร้บัการคาดการณ์ว่าจะมาเปลีย่นรปูแบบ ุรกจิการโอนเงนิในไม่ชา้ 

2025-2029 

Streaming Technology 
On-Demand 

Services 
 Strengthening 

Streaming คอืการรบัสง่สญัญาณทัง้ภาพและเสยีงผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยไม่ตอ้งมกีารดาวน์โหลด สามารถเขา้ถงึ
ไดทุ้กทีทุ่กเวลาผ่านอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย อาท ิสมารท์โ น, คอมพวิเตอร,์ แทบ็เลต็ และสมารท์ทวี ีโดยหากช่องทางนี้มี
การพ ันาจะส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถขยายตวัไปไดก้วา้งขึน้เกดิประโยชน์แก่ทัง้ผูผ้ลติ ตลอดจนผูบ้รโิภค
ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

2020-2023 

Biotechnology Technology 
Biotech and 
Bioeconomy 

Strengthening 
Biotechnology หมายถงึ การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยกีบัระบบชวีภาพรวมถงึสิง่มชีวีติ ครอบคลมุดา้น การสรา้ง การ
ปรบัปรุงแกไ้ขผลติภณัฑ ์การเพาะพนั ุ ์การเพาะปลกู เพื่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรข์องชวีติและการเพิม่มลูค่าของ
วสัดุและสิง่มชีวีติ  

2024-2028 

Metaverse Technology 
Metaverse - The 

Global Virtual 
World 

 Strengthening 

จกัรวาลนฤมติ (Metaverse) คอื โลกเสมอืนทีเ่กดิจากการผสมผสานระหวา่งโลกจรงิและโลกดจิทิลัเขา้ดว้ยกนั โดยผูใ้ชง้าน
สามารถมกีารปฏสิมัพนั ก์บัผูอ้ื่นไดเ้หมอืนกบัโลกความเป็นจรงิ รวมทัง้สามารถสะสมสนิทรพัยจ์ากโลกเสมอืนและท าการ
แลกเปลีย่นออกมาเป็นสนิทรพัยใ์นชวีติจรงิได้ ในจกัรวาลโลกคู่ขนานนี้จะท าใหโ้ลกมคีวามไรพ้รมแดนมากขึน้ โดยผูใ้ช้
สามารถมปีฏสิมัพนั  ์การคา้ขาย กบัคนไดท้ัว่โลก รวมถงึสามารถท าการแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารไดอ้ยา่งไรพ้รมแดน 
 ึง่เป็นทัง้โอกาสและความเสีย่งต่อผูป้ระกอบการ ตวัอยา่งการเคลื่อนไหวของ Metaverse ในปัจจุบนั เช่น 
 
- บรษิทั Facebook ทีเ่ปลีย่นชื่อเป็น Meta ไดทุ่้มงบสนบัสนุนแผนก Facebook Reality Labs อย่างมาก เพื่อสรา้ง 
Metaverse  ึง่รวมไปถงึอุปกรณ์ AR/VR  อ ต์แวร ์และคอนเทนต์ตา่งๆ อกีทัง้ ยงัพ ันา Horizon Workrooms  ึง่เป็น
พืน้ทีท่ างานเสมอืนจรงิผ่าน VR  
- บรษิทั Microsoft ไดป้ระกาศ ังก์ชนัการใชง้านทีช่ื่อว่า Mesh ใน Microsoft Teams  ึง่ท าใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมมตีวัละคร
เสมอืน (Avatar) เป็นของตวัเอง  ึง่เป็นการใชเ้ทคโนโลย ีMixed Reality  ึง่จะท าใหก้ารประชมุทางไกล หรอืการท างาน
ร่วมกนัมคีวามเสมอืนจรงิยิง่ขึน้ 

2025-2029 
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Sandbox 
Technology & 

Legal 
Lighter Regulation Wild card 

Sandbox หมายถงึ พืน้ทีจ่ าลองในการทดสอบสิง่ตา่งๆ โดยมกัเป็นทีรู่จ้กัในนาม Regulatory Sandbox กล่าวคอื เป็นพืน้ที่
จ าลองในการทดสอบระบบ นวตักรรมใหม่ๆ โดยไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายแต่จ าเป็นจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดแูล  ึง่หากการใช ้Sandbox มกีารแพร่หลายเป็นวงกวา้งจะส่งผลใหทุ้กภาคสว่นในประเทศไดร้บัความ
สะดวกทางจากการความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีอาท ิFinancial Technologies  

2024-2028 

Big data Technology Big Data  Strengthening 

บิก๊ดาตา้ (Big Data) คอื ขอ้มลูขนาดใหญ่ ทัง้ทีม่โีครงสรา้ง (Structured Data) และขอ้มลูทีไ่ม่มโีครงสรา้ง (Unstructured 
Data) ท าใหเ้ป็นขอ้มลูที ่บั อ้น ยากต่อการประมวลผลดว้ยว ิกีารดัง้เดมิ โดยบิก๊ดาตา้ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 
ประการ คอื 
- ปรมิาณ (Volume) ขอ้มลูถูกรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มลูหลายแหลง่  
- ความเรว็ (Velocity) ขอ้มลูถูกส่งดว้ยความเรว็ทีเ่พิม่สงูขึน้ จากการมาของอุปกรณ์เชื่อมต่ออจัฉรยิะ (IoT), แทก็ RFID, 
เ น็เ อร ์และอุปกรณ์อจัฉรยิะ (Smart Devices) อื่นๆ  
- ความหลากหลาย (Variety) ขอ้มลูมคีวามหลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น ขอ้ความ เสยีง วดีโีอ อเีมล ์หุน้  
 
ตลาดของ Big Data มกีารขยบัขยายอย่างต่อเนื่อง อย่างในกรณีของจนี มกีารตัง้เป้าทีจ่ะเพิม่ขนาดของอุตสาหกรรม Big 
Data เป็น 3 ลา้นลา้นหยวน (470 พนัลา้นดอลลารส์หร ั) จนถงึปี 2025  

2020-2023 

6G Technology 
5G Wireless 

Network 
Strengthening 

6G คอื เทคโนโลยดีา้นการสื่อสารทีเ่ป็นมากกวา่การสื่อสารโดยเป็นเทคโนโลยทีีป่รบัปรุงเทคโนโลยี 5G ทัง้ในเรื่อง
กายภาพของคลื่น โดย 6G สามารถทะลทุะลวงไดแ้บบไรข้ดีจ ากดั แตย่งัไมส่ามารถทะลุผ่านโลหะได ้ความเรว็ของ 6G จะ
คดิเป็นประมาณ 50 เท่าของ 5G และสามารถลดความหน่วงใหเ้หลอืเพยีง 10 เปอรเ์ น็ต์ของเทคโนโลย ี5G  ึง่จะท าให้
เทคโนโลย ี6G สามารถรองรบัการเชื่อมต่อโฮโลแกรม หรอื Extended Reality ได ้เทคโนโลย ี6G ใชค้ลื่นความถีท่ีม่ชีื่อวา่    
Terahertz Wave  ึง่มปีระโยชน์ในหลายดา้น เช่น ดา้นการแพทย ์สามารถน าคลืน่นี้มาใชส้แกนรา่งกายโดยทีไ่มม่สีาร
ตกคา้งของรงัส ีหรอืส่งผลต่อโมเลกุลของร่างกาย นอกจากนี้ เทคโนโลย ี6G ท าให ้AI สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้เมื่อ AI 
สามารถตดัสนิใจเองได ้จะท าใหเ้กดิการโหลดขอ้มลูมหาศาลในเวลาเดยีวกนัผ่านอนิเทอรเ์น็ต เทคโนโลย ี6G จะสามารถ
รองรบัการใชง้านตรงนี้ได ้

2029-2039 

Machine 
Technology 

Technology 
AI Machine 
Intelligence 

Strengthening 

Machine technology หมายถงึ สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อช่วยใหผู้ค้นบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดยเครื่องจกัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
เครื่องตน้ก าลงั เครื่องส่งก าลงั และ เครื่องจกัรท าการผลติ ทวา่ในปัจจุบนัเริม่มกีารประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยสีงูขึน้กบั
เครื่องจกัร รวมถงึการใชปั้ญญาประดษิ เ์ขา้มาผนวกกบัเครื่องจกัรในรูปแบบเดมิ ส่งผลใหก้ารท างานของเครื่องจกัรมี
ประสทิ ภิาพมากขึน้ 

2029-2039 

WEB 3.0  Technology 
Metaverse - The 

Global Virtual 
World 

 Strengthening 

เวบ็ 3.0 (Web3.0) คอื ยุคทีส่ามของอนิเทอรเ์น็ตทีม่กีารน าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช ้เพื่อกระจายอ านาจ (Decentralize) 
การจดัการ  ึง่จะช่วยลดการควบคุมขององคก์รขนาดใหญ่ทีเ่ป็นการควบคุมโดยมศูีนยก์ลาง (Centralize) โดยเวบ็ 3.0  
ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากตวักลาง ไม่มหีน่วยงานก ากบัดแูล ใหอ้ านาจแก่ผูใ้ชใ้นการช่วยกนัก ากบัดูแล และจาก
การทีม่กีารน าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใชท้ าใหเ้วบ็ 3.0 เป็นยคุทีอ่นิเทอรเ์น็ตสามารถท าใหค้นแลกเปลีย่นมลูค่ากนัได้ 
แตกต่างจากอนิเทอรเ์น็ตในยุคก่อนหน้าทีอ่นิเทอรเ์น็ตยงัไม่สามารถท าใหค้นแลกเปลีย่นมลูคา่ได้ เนื่องจากท าไดเ้พยีงการ
แลกเปลีย่นขอ้มลู 

2025-2029 
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Quantum 
Technology 

Technology 

Quantum 
Computers & 
Post-Quantum 
Cryptography 

Strengthening 

ควอนตมัคอมพวิเตอร ์(Quantum Computer) คอื คอมพวิเตอรท์ีม่กีารประมวลผลโดยอา้งองิพฤตกิรรมของอะตอม  ึง่เป็น
หนึ่งในเทคโนโลยคีวอนตมั 2.0 โดยควอนตมัเป็นศาสตรแ์ขนงหนึ่งของการศกึษา ิสกิสท์ีว่่าดว้ยสิง่ขนาดเลก็และเยน็ และ
ศกึษาในขนาดอะตอม ควอนตมัคอมพวิเตอร ์มพีลงัในการประมวลผลทีเ่รว็กว่าคอมพวิเตอรด์จิทิลัที่ใชก้นัทัว่ไปในปัจจุบนั 
ส่งผลใหส้ามารถท าการประมวลผลขอ้มลูทีม่คีวามยากได้ โดยสามารถท าการถอดรหสับลอ็กเชนทีค่อมพวิเตอรด์จิทิลัตอ้ง
ใชเ้วลานานในการถอดรหสัได้ ทัง้นี้ เทคโนโลยคีวอนตมั 2.0 ยงัประกอบไปดว้ยการใชง้านอื่นๆ ไดแ้ก่ Quantum 
Simulation ทีเ่น้นการจ าลองปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจงอย่างการออกแบบยา Quantum Cryptography ทีใ่ชใ้น
การสรา้งความปลอดภยัในการสื่อสาร หรอื Quantum Sensor ทีใ่ชส้ าหรบัการตรวจวดัสิง่ตา่งๆ ทีต่อ้งการความแม่นย า 
สงูมาก 
 
ในปี 2019 บรษิทั Google พสิจูน์ใหเ้หน็ความสามารถของควอนตมัคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถท างานทีค่อมพวิเตอรป์กตใิช้
เวลากว่า 10,000 ปีจงึส าเรจ็ ใหเ้หลอืเพยีงแค่ 200 วนิาท ี

2029-2040 

Tech disruption Technology Technology Hype Wild card 
Disruptive Technology หมายถงึ นวตักรรมทีเ่ขา้มาเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อุตสาหกรรม และการด าเนินงาน
ทาง ุรกจิ โดยสามารถยกตวัอย่างประกอบได ้อาท ิE-Commerce เวป็ไ ต์ออนไลน์ ระบบน าทาง (GPS) แอปพลเิคชนั
รูปแบบใหม่  

2024-2028 

Tech 
infrastructure 

Technology 
AI Machine 
Intelligence 

Strengthening 
IT Infrastructure หมายถงึ ระบบโครงสรา้งพืน้ านดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวคอื เป็นโครงสรา้งของระบบไอที
ในองคก์รทีจ่ าเป็นและส าคญัต่อการพ ันาทุกภาคสว่น 

2023-2028 

Digital 
fabrication 

Technology 
AI Machine 
Intelligence 

Strengthening Digital Fabrication เป็นส่วนหนึ่งของการะบวนการผลติทีใ่ชเ้ครื่องจกัรและมคีอมพวิเตอรเ์ป็นตวัควบคมุการผลติ 2023-2028 

Scalable 
Production 

Economic Concept Economy Strengthening 

Scalable Production หมายถงึ การผลติโดยทีบ่รษิทัหรอืผูผ้ลติไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนทีต่ ่าเมื่อสามารถคงกระบวนการ
ผลติใหม้ปีระสทิ ภิาพสงูสดุ โดยมากจะเกดิขึน้เมื่อมกีารผลติจ านวนมากในเวลาเดยีวกนัและมกัเกดิใน ุรกจิทีม่ขีนาดใหญ่ 
 ึง่หากอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์กีารน าหลกัการนี้ไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ะส่งผลใหต้น้ทุนการผลติในอุตสาหกรรมลดลง และ
ก าไรสงูขึน้ 

2020-2023 

มรดกทาง
ว ัน รรมของ

ไทย 
Social 

Need for the 
Culture of 

Preparedness 
Strengthening 

มรดกทางว ัน รรม หมายถงึ การปฏบิตั ิการเป็นตวัแทน การแสดงออก ความรู ้ทกัษะ เครื่องมอื ตลอดจนสิง่ประดษิ  ์
 ึง่จะแตกตา่งกนัในแต่ละพืน้ที ่เนื่องจากอุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าศยัว ัน รรมและความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นแกนกลางใน
การผลติและรงัสรรคผ์ลงาน ว ัน รรมจงึกลายเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้และผลติภณัฑ์ 

2024-2028 

Defi Technology 
Embedded 
Finance 

Strengthening 

ระบบการเงนิแบบไม่รวมศูนย ์(Decentralized Finance: Defi) คอื ระบบการเงนิทีไ่ม่ผ่านตวักลางทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ แต่
อยู่บนบลอ็กเชนเช่นเดยีวกบั Cryptocurrency ผ่าน Smart Contract  ึง่เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัทีเ่ขยีนเป็นสตูรทาง
คณิตศาสตรด์ว้ยภาษาคอมพวิเตอรท์ีไ่มส่ามารถแกไ้ขได้ เป็นสิง่ทีทุ่กคนช่วยกนัดูแล พ ันา และตรวจสอบได้ การไม่ผ่าน
ตวักลางทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิท าใหล้ดตน้ทุนการท า ุรกรรมลง และท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยเงนิท าไดส้ะดวก รวดเรว็ขึน้ โดย
ตวัอย่างของการใชง้านของผูใ้ชง้านในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ใหกู้ย้มื ขอสนิเชื่อ  ื้อขายสนิทรพัยด์จิทิลั  ื้อตราสารอนุพนั  ์และ
เกบ็ออมเพื่ออนาคต 
 

2021-2024 
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Decentralized Finance เป็นทีส่นใจของหลายประเทศทัว่โลก โดยสหร ัอเมรกิาเป็นประเทศทีม่กีารใชม้ากสดุ  ึง่นอกจาก
สหร ัอเมรกิาแลว้ ยงัมปีระเทศอื่นๆ ทัว่โลกทีใ่หค้วามสนใจกบัระบบการเงนิแบบนี้ โดย 10 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เวยีดนาม 
ไทย จนี สหราชอาณาจกัร อนิเดยี เนเ อรแ์ลนด ์แคนาดา ยเูครน และโปแลนด ์

Crowdfunding Economic Crowdfunding Strengthening 

Crowdfunding หมายถงึ ว ิกีารในการระดมทุนขนาดย่อยในหลายกลุ่มผูล้งทุนเพือ่ใหไ้ดง้บประมาณการลงทุนตามที่
ตัง้เป้าหมายไว ้โดยมากมกัจะใชเ้พื่อจุดประสงคท์าง ุรกจิผ่านการระดมุทุนทางสือ่สงัคมออนไลน์และอนิเทอรเ์น็ต โดยหาก
กระบวนการระดมทุนดงักล่าวถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายส่งผลใหม้จี านวนผูป้ระกอบการสงูขึน้ การระดมทุนเป็นไปไดง้า่ยขึน้
และนับเป็นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดยตรง 

2020-2023 

Creative Space Technology 
Efficient Use of 

Space 
Strengthening 

Creative Space หมายถงึ พืน้ที ่ึง่เปิดโอกาสในการสรา้งสรรคใ์หก้บัผูผ้ลติ รวมถงึบุคลากรในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ ึง่
มคีวามจ าเป็นต่อการรงัสรรคผ์ลงาน 

2020-2023 

Creative Lab Technology 
Efficient Use of 

Space 
Strengthening 

Creative Lab หมายถงึ การทีม่พีืน้ทีใ่นการทดลองใหก้บัภาคสว่นต่างในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะผูผ้ลติ ท าให้
การผลติ การทดสอบ รวมถงึการด าเนินงานต่างๆมปีระสทิ ภิาพมากขึน้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งแรงจูงใจใหก้บั
ผูป้ระกอบการ รวมทัง้ผูผ้ลติในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 

2020-2023 

Database Technology 
Data Centre 
Expansion 

Strengthening 
Database คอื  านขอ้มลูทีร่วบรวมขอ้มลูต่างๆอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านและดูแลรกัษา
ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิ ภิาพ สง่ผลใหก้ารวเิคราะหแ์ละน าขอ้มลูมาใชง้านท าใหอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิ ภิาพ โดย
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถน าระบบ านขอ้มลูเขา้ไปชว่ยในการบรหิารจดัการได ้

2024-2029 

Governments 
Pressurising 
Companies 

Political & Legal Governments 
Pressurising 
Companies 

Strengthening บรษิทัจากประเทศศตะวนัตกทีก่ าลงัมองหาตลาดใหม่จะถูกบงัคบัใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางจรยิ รรมของประเทศนัน้ๆ 
อาท ิสื่อออนไลน์หรอืบรษิทัดา้นการสื่อสารทางเทคโนโลยหีากมกีารใหบ้รกิารในประเทศจนีจะตอ้งเ น็เ อรห์รอืตดัเรื่อง
ของกจิกรรมทีต่่อตา้นร ับาลออก ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัการยนิยอมตามขอ้ก าหนดบรษิทัดงักลา่วจะถูกยบัยัง้ในการเขา้
ประเทศ ทัง้นี้ภาคร ัจะมเีขา้มามบีทบาทกบัภาคเอกชนมากขึน้ผ่านการก ากบัดแูลทีเ่ขม้งวดขึน้ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง
มกีารใหค้วามส าคญักบัดา้นจรยิ รรมมากขึน้และประชาชนจะไดร้บัผลกระทบเชงิบวกจากประเดน็ดงักล่าว 

2023-2028 

 

Liberal 
Democracy 

Political & Legal 
Liberal 

Democracy 
Weakening 

ในอนาคตประชา ปิไตยเสรนียิมจะถูกคกุคามและหายไปในบางประเทศ การเปลีย่นแปลงนี้ไดร้บัอทิ พิลจากหลายปัจจยั
 ึง่ท าลายความน่าสนใจและความน่าเชื่อถอืของเสรปีระชา ปิไตยทัง้ประเทศทีเ่ป็นประชา ปิไตยและไม่เป็นประชา ปิไตย 
และจากการทีป่ระชา ปิไตยหายไปส่งผลใหค้วามคดิสรา้งสรรคถ์ูกจ ากดัขอบ และสภาพแวดลอ้มดงักล่าวอาจมไิดเ้อื้อต่อ
การพ ันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

2025-2029 

Social Ranking 
Systems 

Political & Legal 
Social Ranking 

Systems 
Wild Card 

ระบบชนชัน้ทางสงัคมหมายถงึการลงทะเบยีน ึง่ลกูคา้หรอืประชาชนมจีุดทีส่มดุลของตนเองโดยจุดนัน้จะมกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาท ิพฤตกิรรมการ ื้อ หรอื การเชื่อ ังกฎหมาย ในประเทศจนีไดม้กีารน าเสนอระบบชนชัน้ทาง
สงัคมเพื่อเ ้าสงัเกตหรอืเ ้าระวงัผูค้น ในทางเดยีวกนักบัระบบอาสาสมคัร ระบบการครอบครอง ุรกจิ  ึง่ไดถู้กใชใ้นหลาย
ประเทศรวมทัง้ชาตติะวนัตกบางประเทศ หากระบบนี้มกีารน ามาใชจ้ะสง่ผลใหผู้ค้นมรีะเบยีบวนิยั และใหค้วามส าคญักบั
การท าตามกฎระเบยีบในประเทศจะส่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคแ์ละวถิชีวีติของผูค้นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

2023-2028 

Tightening 
Ethical Criteria 

Social 
Tightening Ethical 

Criteria 
Strengthening 

ผูบ้รโิภคไดค้ านึงถงึประเดน็ดา้นจรยิ รรมมากขึน้ ในปัจจุบนัสื่อและผูบ้รโิภคมอีทิ พิลต่อบรษิทัขนาดใหญ่เปลีย่นว ิกีาร
ปฏบิตั ิรวมถงึตอ้งมกีารสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นอย่างน้อย เนื่องจากอ านาจในการตดัสนิบรษิทั
อยู่ในมอืของผูบ้รโิภคและสื่อมากขึน้กวา่ภาคร ั ท าใหแ้บรนดต์่างๆไม่ผลติสนิคา้ ึง่ถูกมองดา้นไรค้วามรบัผดิชอบ ขาด

2021-2024 
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จรยิ รรม และมกีระบวนการผลติทีไ่มย่ัง่ยนืออกสู่ตลาด อนัน ามา ึง่ผลดตี่อผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์น
ดา้นการผลติทีม่มีาตร านไปจนถงึผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพ 

Social Burnout Social Social Burnout Strengthening ภาวะหมดไ ทางสงัคม เป็นผลมาจากการทีป่ระชาชนมกีารวดัระดบัคณุภาพชวีติตวัเองผ่านช่องทางออนไลน์ ท าใหผู้ค้น
ส่วนมากเกดิความรูส้กึไมพ่อใจในตวัเองและไมป่ระสบความส าเรจ็ในชวีติ คนรุ่นใหม่รูส้กึกดดนัในการในสรา้งภาพลกัษณ์
ในสงัคมออนไลน์ ประชากรผูห้ญงิในชว่ง Millennial มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิการภาวะหมดไ เนื่องจากมาตร านความสวยที่
เกนิจรงิอนัเหน็ไดบ้นช่องทางออนไลน์ โดยจะส่งผลต่อผูผ้ลติท าใหไ้ม่สามารถรงัสรรคผ์ลงานทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละ
คุณภาพทีด่ไีด ้ส่วนผูบ้รโิภคอาจมคีวามตอ้งการในการ ื้อน้อยลง 

2020-2023 

Animal Rights Social Animal Rights Strengthening ผูค้นเลง็สง่เสรมิสทิ ิแ์ละการคุม้ครองสตัวผ่์านการบรจิาคใหห้ลายโครงการและองคก์ร สง่ผลใหเ้พิม่แรงกดดนัทางสงัคม
และ ุรกจิทีจ่ะตอ้งค านงึถงึจรยิ รรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัสตัวแ์ละสิง่มชีวีติมากขึน้ และอาจส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ี่
เกีย่วเนื่องกบัการดูแลรกัษาสตัวไ์ดร้บัการตอบรบัทีด่ ีน ามา ึง่โอกาสทาง ุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งและการเตบิโตในระยะยาว 

2024-2028 

Personal 
Branding 

Social Personal Branding Strengthening การสรา้งแบรนดบ์คุคลหมายถงึความประทบัใจของผูอ้ื่นทีม่ตี่อบุคคลนัน้ๆ ึง่ไดถ้กูสรา้งขึน้จากการกระท าตา่งๆ 
ผูเ้ชีย่วชาญจะสรา้งและน าเสนอภาพลกัษณ์ตวัตนโดยไม่ไดเ้จตนาผ่านความรูค้วามสามารถทีโ่ดดเด่นในสาขาของตนเอง 
และการสรา้งภาพลกัษณ์นี้ถกูใชเ้พื่อทีจ่ะสื่อขอ้ความในวงกวา้ง โดยการสรา้งแบรนดบ์คุคลนับเป็นโอกาสทาง ุรกจิทีด่ี
ส าหรบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์นการรงัสรรคส์นิคา้และบรกิารทีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการแบบเฉพาะ 

2024-2028 

Biased use of 
information 

Social 
Biased use of 
information 

Strengthening 

การใชข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นกลางเพิม่สงูขึน้ในหลายบรบิท มกีารปรบัเปลีย่นเงื่อนไขในการศกึษาคน้ควา้เพื่อเหตุผลทางการเมอืง
หรอืทาง ุรกจิ ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงกนัก่อใหเ้กดิความสบัสน สรา้งความไม่น่าเชื่อถอืและท าใหก้ารตดัสนิใจล าบากขึน้ จนอาจ
ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในการ ื้อขายสนิคา้และบรกิารโดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีม่าจากการสรา้งสรรคข์องแรงงานใน
อุตสาหกรรม 

2020-2023 

Global 
Citizenship 

Social Global Citizenship Strengthening 

ผูค้นมากขึน้ไดม้องตวัเองในมุมของการเป็นประชากรโลกมากขึน้ ลดการแบ่งแยกผ่านประเทศก าเนดิและถิน่ทีอ่ยู่  
ผูค้นเหลา่นี้เชื่อในสงัคมโลกและคุน้ชนิกบับรรยากาศในระดบัสากล ท าใหว้ ัน รรมและความคดิสรา้งสรรคม์คีวาม
หลากกหลายมากขึน้และเกดิผลดตี่อกระบวนการตัง้แต่ตน้น ้า คอืการผลติ จนปลายน ้าคอืการบรโิภคในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์

2029-2039 

Immigration 
Disputes 

Social 
Immigration 
Disputes 

Strengthening 

ปัญหาผูล้ีภ้ยัในยุโรปอนัน ามา ึง่การเกดิการเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรในประเทศนัน้ๆและการก่อการรา้ยในประเทศ
ตะวนัตกทีส่งูขึน้ ท าใหเ้กดิประเดน็ทางการเมอืงเรื่องการลดการรบัผูล้ีภ้ยัโดยผูค้นทีม่แีนวคดิทาง ัง่ขวาไดก้ารหยบิยก
ประเดน็เหล่านี้มาพดูถงึ โดยการเคลื่อนยา้ยของประชากรอาจส่งผลใหใ้นอนาคตมกีารแลกเปลีย่นทางว ัน รรม ภาษา 
ความคดิของผูค้นในบรบิทโลกท าใหเ้กดิการผสมผสานทางว ัน รรมและเกดิการรงัสรรคผ์ลงานทีม่คีวามแปลกใหม่และ
หลากหลายมากขึน้ 

2020-2023 

Nationalism Social 
Rise of 

Nationalism 
Strengthening 

หลงัจากสงครามเยน็ โลกาภวิตัน์ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงทางสภาพสงัคมและการเมอืงในประเทศตะวนัตก อาทิ การยา้ย
งานทีใ่ชท้กัษะน้อยไปยงัประเทศทีม่รีายไดต้ ่ารวมถงึการเปลีย่นแปลงดา้นค่านิยมท าใหเ้กดิการแบง่ขัว้ทางการการเมอืง 
โดยนักการเมอืงทีม่แีนวคดิชาตนิิยมไดป้ระโยชน์จากการสนับสนุนมากขึน้น าไปสูก่ารถกประเดน็ทางการเมอืงดา้นอ านาจ 
ต าแหน่ง และอนาคตเป็นตน้ โดยมากการแบ่งขัว้ทางการมอืง ศาสนาและความคดิจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคใ์น
เชงิลบทัง้ในแง่ของงบประมาณสนบัสนุน การจ ากดัทางดา้นกฎระเบยีบ และนโยบายทีเ่อื้อประโยชน์เฉพาะกลุม่ 

2020-2023 
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Censorship Social 
Censorship of 

Historical 
Productions 

Strengthening 

การเปลีย่นแปลงดา้นคณุคา่ทางสงัคมและผูค้นมคีวามตระหนกัรูถ้งึสิง่ทีบ่รโิภคมากขึน้ การผลติสื่อในสมยัก่อนประกอบไป
ดว้ยมุมมองทีล่า้สมยัและไมเ่ป็นกลางกลาย ึง่ถกูท าใหเ้ป็นประเดน็ในทีส่า ารณะมากขึน้ หลายช่องทางออนไลน์ไดน้ า
ภาพยนตรท์ีม่ปัีญหาดา้นเนื้อหาออกหรอืควรมกีารแจง้เตอืนผูช้ม การเ น็เ อรใ์นสื่อยงัคงเป็นประเดน็ทีถ่กเถยีงท่ามกลาง
ผูท้ีอ่ยู่ในวงการสื่อ นักวชิาการ และในสา ารณะ โดยจะส่งผลใหก้ารรงัสรรคผ์ลงานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละการแสดง  ึง่จะไดร้บัผลกระทบโดยตรง โดยจะถูกจ ากดัการรงัสรรคผ์ลงานใหอ้ยู่ภายใตก้รอบ 
กฎเกณฑด์งักลา่ว 

2020-2023 

Clash of Social 
Bubbles 

Social 
Clash of Social 

Bubbles 
Wild Card 

ในประเทศทีพ่ ันาแลว้ ประชากรแต่ละสว่นสามารถเกดิความบาดหมางกนัไดจ้ากการอยู่ภายใตก้รอบและบรบิทของสงัคม
ทีต่่างกนั ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มทีม่คีวามเชื่อและ รรมเนยีมทีต่า่งกนัในแต่ละพืน้ทีส่ามารถยกระดบัปัญหาอาจท าใหเ้กดิ
สงครามกลางเมอืง ึง่ทุกกลุ่มกอ้นทางสงัคมตอ้งการอสิรภาพและเสรภีาพเป็นของตนเอง โดยความขดัแยง้ทางสงัคม
ดงักล่าวท าใหเ้กดิการกดีกนัทางของสนิคา้และบรกิารของกลุ่มคนทีม่กีรอบความคดิต่างกนั 

2020-2023 

Religiousness 
of Arabs 

Social Importance of 
Religion in Arab 

Countries 

Weakening ความส าคญัของความเชื่อทางศาสนาในประเทศอาหรบัไดล้งลงตามล าดบั ในขณะเดยีวกนัประชากรพรอ้มยา้ยขา้มประเทศ
มากขึน้เนื่องจากปัญหาทางการเงนิและหากความส าคญัของศาสนาลดลงจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมครัง้ใหญ่
ในตะวนัออกกลางและแอ รกิาเหนือ ท าใหส้นิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีม่กีารรงัสรรคโ์ดยเกีย่วโยงกบั
ศาสนาและความเชื่อมกีารเปลีย่นแปลงไป 

2024-2028 

Euthanasia Social Euthanasia Wild Card การณุย าต หมายถงึการท าใหเ้สยีชวีติเพื่อหยุดความทรมานโดยมกีลุ่มคนในอุตสาหกรรมการแพทยเ์ป็นผูด้ าเนินการ 
ทัง้นี้ผูเ้หน็ดว้ยกบัการการณุย าตมบีทบาทส าคญัในการท าใหถู้กกฎหมายในอนาคตอนัใกล้ 

2029-2039 

Dataism Social Dataism as a New 
Religion 

Wild Card Dataism ถูกรเิริม่ใน านะทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ต่ในปัจจุบนัเริม่กลายเป็นตวามเชื่อทางศาสนามากขึน้ แนวคดินี้ให้
คุณค่ากบัความเสรทีางขอ้มลูเป็นส าคญั จากขอ้มลูของ Dataists ผูค้นและประสบการณ์ของมนุษยเ์ป็นเพยีงเครื่องมอืใน
การใชเ้ชื่อมต่อสิง่ตา่งๆเขา้ดว้ยกนั และหากแนวคดินี้ไดร้บัความนิยมสงัคมจะเริม่ใหคุ้ณค่ากบัผูค้น สงัคม และกระบวนการ
ต่างๆผ่านความสามารถในการประมวลผลขอ้มลู 

2065-2075 

Biased Use of 
Information 

Social Biased Use of 
Information 

Strengthening การใชข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นกลางเพิม่สงูขึน้ในหลายบรบิท มกีารปรบัเปลีย่นเงื่อนไขในการศกึษาคน้ควา้เพื่อเหตุผลทางการเมอืง
หรอืทาง ุรกจิ ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงกนัก่อใหเ้กดิความสบัสน สรา้งความไม่น่าเชื่อถอืและท าใหก้ารตดัสนิใจล าบากขึน้ ส่งผลให้
ผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าจถูกล่อลวงหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิผ่านการใชข้อ้มลูเทจ็ 

2020-2023 

Identity Thefts Technology Identity Thefts Strengthening การขโมยตวัตนและขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นการการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ากขึน้รวมถงึการใชช้่องทางออนไลน์น าไปสู่การขโมย
ขอ้มลูส่วนบคุคลทีเ่พิม่สงูขึน้ ถงึแมช้่องทางการรกัษาความปลอดภยัจะมหีลากหลายขึน้ ว ิกีารในการขโมยขอ้มลูกม็มีาก
ขึน้เช่นกนัโดยเฉพาะกบัผูค้นทีข่าดความระมดัระวงัในการจดัการขอ้มลูส่วนตวั โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีม่รีะบบการ
ด าเนินงานผ่านอนิเทอรเ์น็ตจ าเป็นตอ้งมวี ิกีารรกัษาความปลอดภยัทีม่มีาตร านอนัจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค 

2020-2023 

Social Impact 
Bonds 

Economic Social Impact 
Bonds 

Strengthening พนั บตัรเพื่อสงัคมเป็นสญัญารูปแบบใหม่มขีึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคม โดยทัว่ไปนกัลงทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากร ับาล
ตามเป้าหมายการลงทุนทีว่างไว ้ถงึแมว้า่จะมกีารรบัรองผลตอบแทนแต่พนั บตัรสามารถบรหิารจดัการใหม้ผีลตอบแทน
สงูขึน้ได ้โดยในอนาคตอุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าจเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนของพนั บตัรประเภทนี้ เนื่องจากมี
ปัจจยั อาท ิการส่งเสรมิความกา้วหน้าของชุมชนในระดบัทอ้งถิน่ การสรา้งงาน สรา้งรายได ้รวมถงึเป็นการรกัษา
ว ัน รรม ประเพณีของประเทศ 

2020-2023 
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Esports Social Esports Strengthening อสีปอรต์ กลา่วคอืการแขง่ขนัเกมสไ์ดเ้ตบิโตขึน้สงู ในปัจจุบนัผูช้มประจ าปีประมาณ 100 ลา้นคน นอกจากนี้การทีม่ ีVAR 
และ 5G เขา้มาส่งผลใหอ้สีปอรต์สามารถดงึดดูผูช้มและสรา้งมลูคา่การตลาดไดส้งูขึน้ จากการประเมนิอสีปอรต์จะสามารถ
กลายมาเป็นกฬีาทีม่ผีูต้ดิตามสงูสดุในโลก โดยอุตสาหกรรมเกมนับเป็นหนี่งในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีจ่ะไดร้บัผลกระทบ
เชงิบวกตัง้แต่ จ านวนผูเ้ล่น รายไดใ้นอุตสาหกรรม และการใหค้วามส าคญัของผูค้นในสงัคมมากขึน้ 

2021-2024 

DIY Culture Social DIY Culture Strengthening ผูค้นจ านวนมากขึน้สนใจในการประดษิ ส์ิง่ของใชเ้อง ึง่สวนทางกบัการใชส้นิคา้ส าเรจ็รูปในระยะสัน้ และสรา้งขึน้ในดว้ย
เทคโนโลย ีโดยการสรา้งสิง่ของขึน้เองแพร่หลายขึน้ในหลายอุตสาหกรรมอาท ิการผลติ การก่อสรา้ง การตดัเยบ็ การ
 ่อมแ ม เป็นตน้ โดยการทีผู่ค้นใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้ ความคดิสรา้งสรรคร์วมถงึอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะ
กลายเป็นเรื่องทีใ่กลต้วัมากขึน้และอาจท าใหม้ผีูป้ระกอบการทีส่นใจเขา้มาท า ุรกจิมากขึน้รวมถงึลูกคา้ทีส่นใจสนิคา้และ
บรกิาร อาท ิงานหตัถกรรมและงาน ีมอืมากขึน้ 

2020-2023 

Pen and Paper Social Pen and Paper as 
Brain Activators 

Weak Signal งานวจิยัและพฤตกิรรมมนุษยแ์สดงถงึการใชป้ากกาและกระดาษรวมถงึว ิกีารดัง้เดมิช่วยกระตุน้สมองมากกวา่จดบนัทกึใน
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์การไดร้บัความนยิมของสมุดระบายสขีองผูใ้หญ่เป็นอกีสิง่ทีพ่สิจูน์ถงึคณุคา่ของปากกาและกระดาษ
ใน านะอุปกรณ์บ าบดั ทัง้ยงัแสดงถงึความตอ้งการของตลาดในรูปแบบใหม ่

2023 

Art Therapy Social Art Therapy Weak Signal 

ศลิปะบ าบดัเป็นรูปแบบหนึ่งของการรกัษา อาท ิสื่อทศัน์ การเตน้ ดนตร ีโดยองคก์ารอนามยัโลกไดร้บัรองถงึการบ าบดัทัง้
ทางร่างกายและจติใจหากควบคุมดูแลโดยผูท้ีใ่บอนุญาต ศลิปะบ าบดัจงึถกูใชใ้นวงกวา้งเพื่อดแูลในดา้นภาวะสมองเสื่อม
และลดความวติกกงัวลในคนไข ้โดยแนวโน้มทีอ่าจเกดิขึน้นี้จะเป็นตวัเรง่การเตบิโตทางเศรษ กจิของอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคท์ัง้ในอุตสาหกรรมดนตร ีศลิปะการแสดง ทศันศลิป์ การเตน้ต่างๆโดยตรง 

2023 

Art with Agenda Social Art with Agenda Strengthening 

จุดประสงคข์องของศลิปะไดถ้กูนิยามมากขึน้จากบุคคลภายนอก อาทิ ผูส้นับสนุนตอ้งการใหศ้ลิปะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการ
จงึเป็นหน้าทีข่องศลิปินทีจ่ะตอ้งผลติงานทีต่อบโจทยเ์พื่อใหไ้ดร้บัเงนิทุน และจากค าวจิารณ์นี้อาจสง่ผลใหก้ารคาดการณ์ถงึ
รูปแบบของศลิปะและการสื่อสารออกมาในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ผลงานจากการรงัสรรคใ์นอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
อาจไดร้บัผลกระทบในการถูกก าหนดกรอบความคดิ การปิดกัน้ความคดิสรา้งสรรคโ์ดยมแีรงจูงใจจากผลประโยชน์ทาง
การเงนิเป็นหลกั 

2020-2023 

Freemium Social Freemium Strengthening 

โดยทัว่ไป Freemium หมายถงึสนิคา้และบรกิารทางดจิทิลั ึง่ใหบ้รกิารโดยไม่คดิเงนิ ปัจจุบนั freemium ไดต้อบสนอง
ลูกคา้ผ่านสนิคา้ทางดจิทิลัมลูคา่รวมหลายพนัลา้นเหรยีญสหร ั  ึง่แนวโน้มนี้อาจถูกมองใหเ้ป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญั ึง่
ยกระดบัมาตร านการใชช้วีติทีผ่่านมา โดยแนวโน้มดงักลา่วจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร ์การแพร่ภาพ การกระจาย
เสยีง รวมถงึอุตสาหกรรม อ ต์แวรเ์ป็นหลกัในดา้นการเกบ็เงนิการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชง้าน 

2020-2023 

Attention 
Economy 

Social 
Attention 
Economy 

Strengthening 

ความสนใจเป็นหนึ่งในทรพัยากรทีส่ าคญัในโลกยคุขอ้มลูขา่วสาร ความสามารถในการประมวลผลของมนุษยย์งัคงมเีท่า
เดมิแมก้ารเขา้ถงึขอ้มลูจะสงูขึน้มากในยคุดจิทิลัจงึท าใหผ้ลติภณัฑท์างดจิทิลัท าการแขง่ขนัเพื่อใหไ้ดท้รพัยากรนี้ โดย
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์องกค็งตอ้งมองถงึประเดน็การดงึดดูความสนใจของกลุ่มเป้ามหาย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ ผูบ้รโิภค 
รวมถงึแรงงานเพื่อสนบัสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรม 

2020-2023 

Influencer and 
Social Media 

Society 
Social 

Influencer +Social 
Media Society 

Strengthening 
ในการสื่อสาร การโพสต์ขอ้ความ อปัโหลดรูปภาพลงช่องทางออนไลน์ อาท ิทวติเตอร ์เ สบุ๊ค ยทููปกลายมาเป็นจดุทีผู่ค้น
ใหค้วามสนใจ โลกก าลงัเขา้สูส่งัคมออนไลน์ทีก่ารเขยีนขอ้ความมคีวามส าคญัน้อยลงสวนทางกบัรูปภาพเคลื่อนไหว  
คอนเทนต์เกมส ์ภาพลกัษณ์สว่นบคุคล และจ านวนผูใ้ชท้ีม่คีวามส าคญัมากขึน้ ึง่การพ ันานี้เป็นสว่นหนึ่งของการ

2020-2023 
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เปลีย่นแปลงในโลกสื่อ ท าใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าจตอ้งมองถงึการสรา้งผลกระทบในวงกวา้งผ่านการใช้ Influencer 
เป็นเครื่องมอืมากขึน้ 

Multidisciplinary 
Artists 

Social 
Multidisciplinary 

Artists 
Strengthening 

ศลิปินจ านวนมากท างานในหลายอุตสาหกรรมไม่ใชเ่พยีงอุตสาหกรรมศลิปะอุตสาหกรรมเดยีว งานวจิยักลา่วถงึศลิปินกลุม่
นี้ทีม่จี านวนมากขึน้เพื่อด ารงชพี ทว่าในศลิปินบางกลุ่มมองถงึการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่และเพื่อทดสอบขดีความสามารถของ
ตวัเอง สง่ผลใหแ้รงงานสรา้งสรรคใ์นอุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะศลิปินมคีวามสามารถทีห่ลากหลายมากขึน้ รงัสรรค์
ผลงานไดแ้ตกต่างมากขึน้ รวมถงึอาจกา้วเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการได้ 

2020-2023 

Ethics of AI Technology Ethics of AI Strengthening 

ความกา้วหน้าทางปัญญาประดษิ น์ ามา ึง่เทคโนโลยปีระเภทใหม่ๆ รวมถงึการตัง้ค าถามดา้นจรยิ รรม ดา้นกฎหมาย 
ดา้นแนวทางการใชง้านทีม่มีากขึน้ในอนาคตเรื่องการพ ันาและการใชง้านปัญญาประดษิ ใ์นช่วงทศวรรษทีจ่ะมาถงึ ท าให้
ในอนาคตอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทีม่กีารประยุกต์ใชปั้ญญาประดษิ ์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการผลติ ลดตน้ทุนทัง้ตวัเงนิและเวลาแต่ทว่ากจ็ะมาพรอ้มกบัประเดน็ค าถามดา้นจรยิ รรมของการใชง้าน ึง่ตอ้ง
เตรยีมพรอ้มส าหรบัขอ้กงัขาในประเดน็ดงักลา่ว 

2020-2023 

Agile Innovation 
Management 

Technology 
Agile Innovation 
Management 

Strengthening 
ว ิกีารใชแ้นวคดิแบบ agile กลายมาเป็นปัจจยัทีส่ าคญัยิง่ขึน้ในความส าเรจ็ขององคก์ร หลายองคก์รไดใ้ชเ้วลาสัน้ลงทัง้
ไอเดยีตัง้ตน้ การออกแบบ จนถงึทดสอบกบัลกูคา้ และการใชข้อ้มลูเป็นจะช่วยใหก้ารทดสอบสัน้ลงและเร่งสนิคา้ออกสู่
ตลาดเรว็ขึน้  ึง่บรษิทัหรอืผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถประยกุต์ใชห้ลกัการขัน้ตน้เพื่อเพิม่ประสทิ ภิาพ 

2021-2024 

Open Source Technology Open Source Strengthening 

แหล่งขอ้มลูแบบเปิด ึง่ท าใหผู้พ้ ันาเขา้ถงึไดอ้ย่างอสิระและไมเ่สยีค่าใชจ้่ายกลายมาเป็นมาตร านใหม่ของอุตสาหกรรม 
รอ้ยละ 80 ถงึ 90 ของนักพ ันา อ ทแ์วรใ์ช ้OSS จากขอ้มลูของ Forrester Gartner และบรษิทัวจิยัอื่นๆ  ึง่ตวัเลขนี้มี
แนวโน้มสงูขึน้เนื่องจากบรษิทัและนักพ ันาเขา้ใจถงึประโยชน์ของ OSS ในดา้นความรวดเรว็ ตน้ทุนทีต่ ่า และการให้
ประสบการณ์ทีด่ขีึน้กบัผูบ้รโิภค โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูเปิดส่งผลต่อการ
เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบ ุรกจิ 

2024-2028 

Gig Economy Social Gig Economy Strengthening 

ผูว้่าจา้งมเีป้าหมายทีจ่ะลดจ านวนพนักงานประจ าดว้ยเหตุผลดา้นตน้ทุน ส่วนพนกังานกพ็จิารณาถงึสญัญาทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นมากขึน้ จากการส ารวจพบวา่ Gig economy กล่าวคอืการจา้งเป็นครัง้คราวหรอืระบุตามสญัญามแีนวโน้มสงูขึน้ 
ทว่าอาจสง่ผลใหล้ดทอนสทิ ปิระโยชน์ของผูถู้กจา้ง ในอนาคตการจา้งงานแบบชัว่คราวในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าจ
กลายเป็นเรื่องปกตเิป็นไปในทศิทางเดยีวกบัแนวโน้มการจา้งงานใหญ่ทีเ่ปลีย่นไป 

2025-2029 

Virtual 
Influencers 

Social Virtual Influencers Strengthening 

การแพร่หลายของแพลต อรม์ออนไลน์ อาท ิInstagram ส่งผลใหม้กีารใชก้ลุ่มคนทีม่อีทิ พิลต่อผูค้นจ านวนมากเขา้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเขา้ถงึผูบ้รโิภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบนั ตวัแทนบนโลกเสมอืนของเราไดถู้กใชใ้นช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ โดยจะเป็นการเปิดกวา้งใหอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถใช ้Virtual Influencer เขา้มามสีว่นในการ
ประชาสมัพนั  ์

2024-2028 

Atmosphere 
Design 

Technology 
Atmosphere 

Design 
Strengthening 

การออกแบบสภาพแวดลอ้มทาง ุรกจิใหค้วามส าคญักบัดา้นปัญหาทางเทคนิคและเศรษ กจิ ในอนาคตอนัใกลก้ารให้
ประสบการณ์ของแบรนดท์ีส่มบูรณ์แบบรวมถงึสภาพแวดลอ้มทีด่กีลายมาเป็นสว่นส าคญัในการบรโิภคสนิคา้และบรกิาร 
การตอบสนองเฉพาะรายบุคคลและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีอาท ิเทคโนโลย ีAR เขา้มามบีทบาทในการปรบัการ
ออกแบบรา้นคา้จรงิและอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ะไดป้ระโยชน์หากมกีารปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

2024-2028 
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Significance of 
Design 

Social 
Significance of 

Design 
Strengthening 

ในปัจจุบนันยิามของการออกแบบหมายถงึกระบวนการทีค่รอบคลุมทัง้กระบวนการของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้หลกัการ
พ ันา การสรา้งภาพลกัษณ์ อนิโ กรา ิกส์ โดยกระบวนการนัน้สามารถเรยีนรูแ้ละสอนไดร้วมถงึเป็นปัจจยัหลกัในการท า
ให ุ้รกจิประสบความส าเรจ็ การออกแบบและกระบวนการคดิเชงิออกแบบควรรวมอยู่ในระบบการศกึษา  ึง่อุตสาหกรรม
สรา้งสรรคเ์ป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารเกีย่วโยงกบัการออกแบบเป็นทุนเดมิ ส่งผลใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีในอุตสาหกรรมตอ้งมกีาร
ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทความตอ้งการในการออกแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2023-2028 

Scalable 
Learning 

Social Scalable Learning Strengthening 

การเปลีย่นแปลงของการท างาน ไดแ้ก่ การเรยีนรูท้ีถู่กขยายกรอบใหก้วา้งขึน้ ลกึขึน้ และกลายมาเป็นเรื่องปกตใินทุก
องคก์ร บรษิทัขนาดใหญป่ระสบปัญหาในการทีจ่ะตอ้งปรบัตวัดว้ยความรวดเรว็รวมถงึการสรา้งสงัคมการท างานที่
สนับสนุนการแกปั้ญหาเหล่านี้ โดยทุกภาคสว่นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคต์อ้งมกีารเรยีนรูเ้พิม่เตมิตลอดเวลาเพื่อขดี
ความสามารถในการรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของโลกและสามารถรบัมอืไดอ้ย่างมปีระสทิ ภิาพ 

2024-2028 

Placebo Effect 
to Use 

Social 
Placebo Effect to 

Use 
Strengthening 

ปรากฏการณ์ยาหลอก หมายถงึผลกระทบในเชงิบวกจากการรบัประทานยาแต่ไร ้ึง่สารออกฤท ิท์างการแพทย์ ถงึแม้
ว ิกีารนี้จะไม่สามารถช่วยลดขนาดกอ้นเนื้องอกหรอืลดระดบัคอเลสเตอรอลแตส่ามารถใชไ้ดก้บัการจดัการดา้นความ
เจบ็ปวดและความเครยีด โดยว ิกีารรกัษานี้จะเป็นสว่นส าคญัของการแพทยใ์นอนาคต โดยอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอาจมกีารเริม่พจิารณาถงึขอ้ดี-ขอ้เสยีของว ิกีารรกัษาประเภทนี้เพื่อน าไปสู่การใชอ้ยา่งแพร่หลาย
ในอนาคต 

2023-2028 

Change of 
Expertise 

Social 
Change of 
Expertise 

Strengthening 

ผูเ้ชีย่วชาญในสายงานเฉพาะจะยงัคงเป็นทีต่อ้งการในอนาคต แตส่ถานะของผูเ้ชีย่วชาญและการใหค้ณุค่าไดเ้ปลีย่นไป 
โดยการใหค้ณุคา่ของกูรลูดลงเนื่องจากการผูค้นมองว่าเป็นการเพิม่โอกาสในการควบคมุความคดิของผูค้นหมูม่ากรวมถงึมี
การเกบ็ขอ้มลูจ านวนมากรวมถงึการใชแ้อปพลเิคชนัในการไดม้า ึง่ขอ้มลู ในอนาคตแต่ละอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ าเป็น
จะตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญทีเ่พิม่มากขึน้เพื่อสอดรบักบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

2024-2028 

Experiences 
through 

Gamification 
Social 

Experiences 
through 

Gamification 
Strengthening 

ความน่าตื่นเตน้ การมปีฏสิมัพนั  ์กลยุท  ์ความทา้ทาย ในทางปฏบิตัิ gamification หมายถงึว ิกีารเสมอืนเล่นเกมสห์รอื
กระบวนการทีถู่กน ามาใชน้อกโลกของการเล่นเกมส์ อาท ิการเรยีน เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหก้บัผูใ้ช้ ในอนาคตประสบการณ์
เสมอืนเล่นเกมสน์ี้อาจกลายมาเป็นส่วนส าคญัส าหรบัสนิคา้และบรกิารเพื่อดงึดดูลกูคา้ โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถ
น าระบบการใหร้างวลัเหล่านี้มาเป็นตน้แบบในการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูบ้รโิภค 

2023-2028 

AI & Robot 
Music 

Technology AI & Robot Music Strengthening 

ปัญญาประดษิ ถ์ูกใชใ้นการแต่งเพลง รวมถงึหุ่นยนตรส์ามารถตคีวามดา้นดนตรไีดด้ขีึน้ท าใหเ้ราสามารถคาดหวงัถงึดนตรี
ทีถู่กสรา้งและแสดงผ่านเทคโนโลยตีา่งๆ ึง่ไดร้บัความนยิมในวงกวา้ง  ึง่อุตสาหกรรมดนตรอีาจตอ้งมกีารเตรยีมความ
พรอ้มดา้นทรพัยากรเพื่อใชใ้นการลงทุนหรอืหากในกรณีทีม่งีบประมาณจ ากดั เทคโนโลยเีหล่านี้จะกลายมาเป็นการเพิม่
การแขง่ขนั ึง่ผูผ้ลติตอ้งมวี ิใีนการรบัมอืกบัเทคโนโลย ีึง่อาจกลายมาเป็นอุปสรรค 

2024-2028 

Liberal Arts Technology Liberal Arts Wild Card 

การพ ันาอย่างรวดเรว็ดา้นปัญญาประดษิ แ์ละหุ่นยนตรน์ าไปสูส่ถานการณ์อนัความรูท้างศลิปศาสตรจ์ะกลายเป็นสิง่
ส าคญั ขณะทีเ่ครื่องจกัรสามารถท างานไดม้ากขึน้ มนุษยจ์ะส าคญัในงานทีใ่ชท้กัษะดา้นศลิปะศาสตรเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้ง อาทิ 
ความคดิสรา้งสรรค ์การคดิวเิคราะห ์และความเขา้ใจดา้นอารมณ์ โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคค์วรจะหาว ิใีนการปรบัตวั
และประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยขีา้งตน้เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร 

2029-2039 

Apps for Editing 
Moods 

Technology 
Apps for Editing 

Moods 
Wild Card 

การเชื่อมต่อประสานสมองกบัคอมพวิเตอร ์(BCIs) อาจสามารถปรบัอารมณ์และความรูส้กึของผูใ้ชง้านได ้ขณะนี้ BCIs  
อยู่ภายใตก้ระบวนการวจิยัและพ ันาในหลายแห่ง ความกา้วหน้าของเทคโนโลยชี่วยท าใหร้กัษาความเจบ็ป่วยทางจติใจ 

2040-2051 
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ประเดน็   ต  ห   ้อ ประเภท น โน้  รา  ะเอี ด ปีท่ีคาด ่า ะเก ด ึ้น 
อาท ิโรค มึเศรา้ โรคคลัง่ผอมในระยะยาว ทว่าเทคโนโลยเีหล่านี้สามารถทีจ่ะถูกโจมตทีางไ เบอรแ์ละสง่ผลต่อผูใ้ชง้าน
และสงัคมเป็นวงกวา้ง 

AI Movie 
Screenwriter 

Technology 
AI Movie 

Screenwriter 
Wild Card 

มคีวามเป็นไปไดท้ีปั่ญญาประดษิ ส์ามารถสรา้งบทละครภาพยนตร์ นักเขยีนบทภาพยนตรใ์ชร้ะบบเทคโนโลยใีนการเขยีน
บทภาพยนตรโ์ดยมภีาพยนตรส์ัน้เรื่องแรกทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีดส้ าเรจ็ ชื่อเรื่อง Sunspring ไดถู้กเผยแพร่ในปี 2016 โดยใน
อนาคตอุตสาหกรรมภาพยนตรภ์ายใตอุ้ตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถใชปั้ญญาประดษิ ม์าเขยีนบทละครและเพิม่มติใิน
การสรา้งภาพยนตรใ์หม้หีลากหลายยิง่ขึน้ 

2029-2039 

Artificial 
Creativity 

Technology Artificial Creativity Strengthening 
ในอนาคตปัญญาประดษิ แ์ละหุ่นยนตรจ์ะถูกใชง้านดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละศลิปะมากขึน้  ึง่จะส่งผลต่อดา้นดนตร ี
วงการขา่ว ความเป็นผูน้ า ความคดิรเิริม่ ศลิปะ ภาพยนตร์ เป็นตน้ โดยอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถใชป้ประโยชน์จาก
ปัญญาประดษิ ต์ัง้แต่กระบวนการผลติไปจนถงึการจดัจ าหน่ายสู่ผูบ้รโิภค 

2029-2039 
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4.3 การก าหนดกรอบอนาคต (Forecasting) 
 
หลงัจากการศกึษาสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

เรยีบรอ้ยแลว้ แนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) ทีไ่ดจ้ากการสบืคน้จะถูกน ามาประมวลผล
และสรุปออกมาในรูปแบบของปัจจยัขบัเคลื่อน (Driver) เพื่อน าไปใชส้ าหรบัการวเิคราะหอ์นาคต
ต่อไป ทัง้นี้ ปัจจยัขบัเคลื่อนที่ไดม้า จะถูกน าไปประเมนิผลกระทบทัง้ในด้านเศรษ กจิและสงัคม
ต่อไป  

 
 ป       บเค ื่อนท่ีก าหนดอนาคต องอ ต าหกรร  ร้าง รรค  (Drivers) 

 
จากผลการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลของทางคณะที่ปรกึษานัน้ ท าใหไ้ดม้า ึ่ง 15 ปัจจยั

ขบัเคลื่อนหลกั ึง่จะสง่ผลต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงันี้ 
 

1. Digital Golden Era 
 
ดจิทิลักา้วเขา้มามบีทบาทในทุกภาคสว่น ทัง้เศรษ กจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม การเมอืง และ

ความสมัพนั ์ระหว่างประเทศ โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คน 
มกีารเปลีย่นแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ การพึง่พาแพลต อรม์
ออนไลน์ หรอืการพึง่พาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ในชวีติประจ าวนั 

 
สิง่เหล่านี้ลว้นแต่เป็นประเดน็ทีส่ามารถเหน็สญัญาณทีแ่น่ชดั จากสถติ ิปัจจุบนัประชากร

โลก รวมไปถงึประชากรไทยมแีนวโน้มในการเขา้ถงึบรกิารโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่สงูขึน้ โดย
ประชากรไทยกว่ารอ้ยละ 70 สามารถเขา้ถงึระบบโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตไดแ้ลว้ (อา้งองิขอ้มูลจาก
การค านวณสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต)ิ  

 
ส่งผลให้การเขา้ถงึองค์ความรู้และทรพัยากร กลายเป็นเรื่องที่ท าได้โดยง่ายทัง้ในภาค

ของผูป้ระกอบการและภาคประชาชน การเพื่อเพิม่มูลค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิาร การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ื้อ-ขายสนิค้า การเพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนั ์สนิค้า และ
ผลงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปไดแ้พร่หลายอย่างไรพ้รมแดน 
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ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Platform 
Economy, Digital Humanities, AI Machine Intelligence, Metaverse - The Global Virtual 
World, Quantum Computers & Post-Quantum Cryptography, AI Machine Intelligence 

 
➢ ผ กระทบ 

 
เศรษฐกจิ 

 
ระบบเศรษ กจิทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยจะมกีารพึง่พงิระบบทางอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้

ทัง้ในดา้นเทคโนโลยพีืน้ านไปจนถงึเทคโนโลยทีีม่คีวามล ้าสมยั เช่น การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตอย่าง
ทัว่ถงึ มกีารใชเ้พือ่เทคโนโลยเีพือ่ขยายช่องทางการขาย (Distribution Channel) ผ่านแพลต อรม์
ออนไลน์ (Online Platform) เพื่อสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการในตลาด 
(Customer Satisfaction) ไดส้งูสุด การใชหุ้่นยนตรแ์ละปัญญาประดษิ  ์(Robotic and AI) มากขึน้ 
ส่งผลให้ประเทศเกิดความก้าวหน้าทางเศรษ กิจอย่างก้าวกระโดดโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัว
ขบัเคลื่อน 

 
สิง่แวดลอ้ม 

 
การเปลีย่นแปลงเขา้สู่ระบบเศรษ กจิและสงัคมดจิทิลั  ึ่งไม่ต้องใชก้ระดาษ อนัจะส่งผล

ใหข้ยะลดน้อยลง อตัราการตดัไม้ท าลายป่าเพื่อผลติกระดาษลดน้อยลง รวมไปถงึมลภาวะที่เกดิ
จากการท าลายขยะที่ลดน้อยลง แต่ปฏิเส ไม่ได้ว่ากระบวนการทางดิจิทลั  จ าเป็นต้องอาศัย
พลงังานไ  ้าจ านวนมาก และอาศยัการขบัเคลื่อนของเครื่องจกัรเพื่อใหร้ะบบสามารถใชง้านได้
ตลอดเวลา  ึง่กระบวนการดงักล่าวสามารถสรา้งคารบ์อนไดออกไ ด ์อนัเป็นมลภาวะใหแ้ก่โลกได้
ดว้ยเช่นกนั 

 
สงัคม 

 
ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในโลกดิจิทัล 

อาชญากรรมจงึพ ันาและก้าวเขา้สู่โลกดจิทิลัดว้ยเช่นกนั  ึ่งจะก่อใหเ้กดิปัญหาทางสงัคมจ านวน
มากขึน้ไดใ้นอนาคต เช่น การหลอกลวง และการฉ้อโกง  
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2. Changing in World Production 
 
เทคโนโลยจีะเข้ามามสี่วนในการเพิ่มประสทิ ิภาพการผลิต และช่วยให้สามารถผลิต

สนิคา้ทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัความต้องการลูกค้าโดยมตี้นทุนต ่าได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นต้อง
ผลิตสนิค้าจ านวนมากเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต ่าอีกต่อไป และยงัมโีอกาสขายสนิค้าให้กบักลุ่มคนที่
หลากหลายมากขึน้ เช่น อุตสาหกรรมงาน ีมอืและหตัถกรรม รวมถงึอุตสาหกรรมทศันศลิป์ ทีอ่าจ
น าเอาเทคโนโลยีการผลิตแบบสามมิติและสี่มิติมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตามจะส่งผลให้ 
มกีารแข่งขนัทางการค้ารุนแรงมากขึ้น และน าไปสู่การผลาญทรพัยากรเพื่อน ามาใช้ในการผลิต
มากขึน้ 

 
ปัจจัยขับเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสัญญาณ (Signal) : 3D 

Printing, 4D Printing, Personalized Service, Concept Economy 
 

➢ ผ กระทบ 
 

เศรษฐกจิ 
 
ระบบเศรษ กิจที่ได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับการเพิ่ม

ประสทิ ภิาพในการผลติ จะช่วยใหส้นิคา้และบรกิารสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ไดม้ากขึน้ รวมไปถงึสามารถขยายตลาดเพือ่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสามารถแสวงหารายได้
เพิม่ขึน้ ประสทิ ภิาพที่เกดิขึ้นจะช่วยสรา้งสวสัดกิารใหแ้ก่ทัง้ผู้ขายและผู้บรโิภค และยกระดบัให้
ระบบเศรษ กจิเป็นไปตามกลไกตลาดแขง่ขนัสมบูรณ์ไดม้ากยิง่ขึน้ 

 
สงัคม 

 
การเพิม่ประสทิ ภิาพของตลาดทีก่ล่าวไปขา้งตน้ในผลกระทบต่อระบบเศรษ กจิ ยงัช่วย

ท าให้บุคคลด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนชายขอบสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น 
ขณะเดียวกนั ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาแหล่งวตัถุดิบที่หลากหลายและมีราคาต ่าได้มาก
ยิ่งขึ้น ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบรายใหม่จะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวมา
ขา้งต้น ความเหลื่อมล ้าทางสงัคมจะได้รบัการแก้ไขในเบื้องต้น อย่างไรกด็ ีความเหลื่อมล ้ายงัคง
เกดิขึน้ควบคู่ไปกบัการพ ันา ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารแกไ้ขและใหค้วามส าคญัอยู่เสมอ 
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สิง่แวดลอ้ม 
 
เมื่อการแข่งขนัในระบบเศรษ กจิเพิม่มากขึ้น ผูข้ายและผูแ้ปรรูปย่อมแข่งขนักนัในด้าน

คุณภาพและราคา โดยการเปลี่ยนแปลงปัจจยัการผลิตเพื่อสร้างผลผลิตที่มศีกัยภาพมากที่สุด  
การแข่งขนัดงักล่าวจะก่อให้เกิดการผลาญปัจจยัการผลิต  ึ่งรวมไปถึงทรพัยากรจ านวนมาก  
 ึ่งอาจส่งผลต่อความสิ้นเปลืองทรัพยากร และการปล่อยมลพิษจากการผลิตสู่แหล่งน ้ าและ
บรรยากาศ ทว่ากระบวนการการผลิตในอนาคตอาจมีการปรับรูปแบบให้มีความเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ตามแนวโน้มในระดบัสากลเช่นกนั 

 
3. A ’              W  k 

 
การท างานของปัญญาประดิษ ์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การวเิคราะห์ และประมวลผล

ทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัขยายไปถงึการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพวาด 
วรรณกรรม ท านองเพลง และภาพยนตร ์ ึ่งในหลายกรณีอาจเป็นการยากทีจ่ะแยกไดว้่าเป็น ีมอื
มนุษยห์รอืปัญญาประดษิ ์ อย่างไรกต็าม ผลกระทบต่อการจ้างงานอาจรุนแรงกว่าที่เคยประเมนิ
ไว้ เนื่องจากพ ันาการของปัญญาประดษิ ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และมแีนวโน้มจะทดแทน
แรงงานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ดม้ากขึน้ 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนน้ีประกอบไปดว้ยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : AI Machine 

Intelligence, Ethics of AI, AI & Robot Music, AI Movie Screenwriter, Artificial Creativity 
 

➢ ผ กระทบ 
 

เศรษฐกจิ 
 
การประยุกต์ใชปั้ญญาประดษิ ส์ง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการเตบิโตทางเศรษ กจิ 

เนื่องมาจากการผลติผลงานสรา้งสรรคท์ าไดโ้ดยสะดวกมากยิง่ขึน้ ผลงานมคีวามหลากหลายมาก
ขึ้น และผู้ผลติสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดได้มากขึ้น ส่งผลให้
เกดิการไหวเวยีนของเงนิทุนทัง้ในดา้นของปรมิาณการลงทุนในเทคโนโลยดีงักล่าว เกดิการจบัจ่าย
 ื้อสนิค้าและบรกิารที่มากขึ้นที่ถูกรงัสรรค์ด้วยปัญญาประดษิ ์ อนัจะท าให้ภาคผู้ผลติมรีายได้ที่
สงูขึน้ประกอบกบัต้นทุนทีต่ ่าลง ทว่าการเขา้ถงึทรพัยากรเทคโนโลยเีหล่านี้ยงัคงอาจถูกจ ากดัดว้ย
ทุนของผูป้ระกอบการแต่ละรายทีต่่างกนั 
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สงัคม 
 
เมื่อปัญญาประดษิ ส์ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิ ภิาพจนยากทีจ่ะสามารถแยกไดว้่า

เป็นผลงานของมนุษยห์รอืผลงานของปัญญาประดษิ  ์ผลกระทบทีส่ าคญัคอืการว่างงานของมนุษย ์
อาชีพบางประเภทที่ในปัจจุบันก าลังถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและปัญญาประดิษ ์ จะถูก
ปัญญาประดษิ ์ทดแทนอย่างสมบูรณ์ และอาชพีทีย่งัไม่ถูกทดแทนในปัจจุบนั อาจเริม่ถูกทดแทน
ในอนาคต แรงงานทีว่่างงานจะขาดรายได ้ขณะทีภ่าค ุรกจิยงัสามารถด าเนินงานและสรา้งรายได้
ให้กบัประเทศต่อไปได้ ความเหลื่อมล ้าระหว่างภาค ุรกิจ และภาคประชาชนจะเพิม่สู งขึ้น และ
น ามาสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมา อาทิ ความรุนแรงในสังคม อาชญากรรมทางเพศ  
การลกัทรพัย ์และการฉ้อโกง  
  
เทคโนโลย ี

 
การพ ันาของปัญญาประดษิ ์จะเขา้มาเป็นหนึ่งในกา้วส าคญัของการพ ันาองคค์วามรู้

ด้านดิจิทลัให้กับผู้คนในประเทศตัง้แต่การสร้างความคุ้นเคยด้านการใช้เทคโนโลยี จนถึงการ
ประยุกต์ใชใ้นเชงิวเิคราะห์ขัน้สูง น าไปสู่การสร้างและประดษิ ์คดิค้นสิง่ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองของ
แรงงานสร้างสรรค์ เกดิการผนวกเององค์ความรู้ที่มอียู่เดมิมาต่อยอดเขา้กบัความสามารถอนัล ้า
สมยัของเทคโนโลยเีพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร รวมถงึมรดกทางว ัน รรมต่างๆ 

 
4. Environmental Revitalization 

 
การพั นาอย่างก้าวกระโดดในโลกยุคปัจจุบัน มาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง

อุตสาหกรรม น าไปสู่การเผาเชื้อเพลงิ อส ลิ และการตดัไม้ท าลายป่า การปลดปล่อยก๊า เรอืน
กระจกระหว่างกระบวนการผลติ ในปัจจุบนัผู้บรโิภคหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ มแีนวโน้ม 
ที่จะให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ 
ขัน้พืน้ านในการด าเนิน ุรกจิ ส่งผลใหก้ารเตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์ าเป็นจะตอ้งหนัมา
ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของ 
ผลประกอบการทาง ุรกจิ 

 
แมว้่าการพ ันาเขา้สู่โลกดจิทิลัจะช่วยลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และสรา้งภาพลกัษณ์

ของการใชท้รพัยากร รรมชาตขิองโลกน้อยลง แต่การด าเนินไปของโลกดจิทิลั การใชแ้ละการผลติ
อุปกรณ์อิ เ ล็กทรอนิกส์ก่ อ ให้ เกิดมลภาวะจากการปล่ อยก๊ า เ รือนกระจกและก๊ า 
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คารบ์อนไดออกไ ดจ์ านวนมาก รวมไปถงึการใชพ้ลงังานไ  ้าจ านวนมาก  ดงันัน้แนวคดิในการ
ป้องกันและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของโลกจึงเกิดขึ้นผ่านระบบการติดตาม ประเมินผล และ
เทคโนโลยใีนการช่วยลดปรมิาณการก่อมลภาวะ และการใชพ้ลงังานไ  ้า 

 
ปัจจัยขับเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสัญญาณ (Signal) : Fuel 

Switching, Tightening Ethical Criteria, Food Waste & Loss, Biotech and Bioeconomy 
 

➢ ผ กระทบ 
 
เศรษฐกจิ 
 

ประเดน็ด้านสิง่แวดลอ้มจะเขา้มามบีทบาทในเชงิเศรษ กจิทัง้ด้านการผลติที่จะต้องถูก
ปรบัใหม้กีารค านึงถงึสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ การบรโิภคที ่ึ่งจะใหค้วามส าคญักบัสนิคา้และบรกิาร
ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ส่งผลต่อกระบวนการผลติที่อาจท าให้ต้นทุนการผลติอาจมกีารปรบัตวั
สูงขึ้น เป็นผลท าให้การตัง้ราคามกีารปรบัสูงขึ้นตาม และกลายเป็นการผลกัภาระดงักล่าวให้แก่
ผูบ้รโิภค 

 
สงัคม 

 
ปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว ึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการสร้างโลกดิจิทัลพร้อมกับ 

การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ประกอบกับอุปสงค์จากผู้บริโภค ก่อให้เกิดแรงกดดนัต่อ
ผู้พั นาเทคโนโลยีและมาตร านด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันและอนาคตว่าผลิตภัณฑ์ 
ที่พ ันาขึ้นจะต้องค านึงถงึประเดน็ในการใช้พลงังานและการปล่อยมลภาวะประกอบการพ ันา
ดว้ย เปรยีบเสมอืนการสร้างมาตร านอกีประการในการพ ันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งโลก
อนาคต 
 
เทคโนโลย ี
 
 เนื่องจากผู้คนให้ความส าคญักบัประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม และความยัง่ยนื ส่งผลให้การ
เทคโนโลยทีีผ่ลติในอนาคตจะมแีนวโน้มทีถู่กสรา้งขึน้โดยมกีารค านึงถงึสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั มกีาร
ลดปรมิาณก๊า เรอืนกระจก ลดการปล่อยของเสยีและสารพษิในระหว่างกระบวนการผลติ รวมไป
ถงึการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีจ่ะน าขยะหรอืของเหลอืทิง้มาสรา้งมลูค่าเพิม่ 
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5. Self-Actualization 
 
ผู้คนให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการตอบสนองต่อตนเองในด้านต่างๆ เช่น 

ความส าเรจ็ สถานภาพทางสงัคม สุขภาพ และอื่นๆ  ึง่ผูค้นมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามคดิรเิริม่เป็นของ
ตนเอง ทัง้นี้ผู้คนที่ต้องการออกแบบวิถีชีวิต แนวคิด อาชีพ วิ ีการท างาน เป็นของตนเอง  
อาจหนัมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อพาตนเองไปอยู่ในจุดที่ประสบความส าเรจ็ และน าไปสู่แนวโน้ม
การเพิม่สงูขึน้ของจ านวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์วมถงึการเตบิโตดา้นมลูค่าทาง
เศรษ กจิ 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Citizen 

Entrepreneurship, Blended Learning, Increasing Health Requirements, Gig Economy, Ways 
to Use Free Time, Tailored Equality, Influencer +Social Media Society, Multidisciplinary 
Artists 

 
➢ ผ กระทบ 

 
เศรษฐกจิ 

 
ผู้คนมกีารสร้างสรรค์สนิค้าและผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายขึ้น ทัง้ด้านดนตร ีศิลปะ การ

แสดง หรือแ ชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง อันจะส่งผลให้ในอนาคตจะเกิด
ผูป้ระกอบการสรา้งสรรคม์ากขึน้ในอุตสาหกรรม และจะสง่ผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคโ์ดยตรง
ในดา้นมูลค่าทางเศรษ กจิทีสู่งขึ้น ทว่าภาคร ัต้องค านึงนโยบายทีส่นับสนุนใหผู้ป้ระกอบการราย
ใหมท่ีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องนี้สามารถอยู่รอดไดใ้นตลาด 

 
สงัคม 

 
ผูค้นมกีารใหค้วามส าคญักบัตนเองเป็นอย่างมากในดา้นความปลอดภยั ดา้นอาหาร ดา้น

สุขภาพ ด้านความส าเร็จ ชื่อเสยีงเงนิทองและการยอมรบั อนัน ามา ึ่งแนวโน้มการดูแลรกัษา
สุขภาพ การท่องเทีย่ว การทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ การ ื้อสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและการจะประสบความส าเรจ็ตามเป้าประสงคด์งักล่าวนัน้ผูค้นมกัจะนึงถงึการ
ประกอบกจิการเป็นของตนเองเพื่อใหไ้ด้มา ึ่งความส าเรจ็ขา้งต้น รวมถงึอสิระทางเวลา การเงนิ
และอื่นๆ 
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สิง่แวดลอ้ม 
 
เนื่องจากผู้คนมีความคิดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้คนให้

ความส าคญักบัสิง่แวดล้อมน้อยลง เพื่อที่จะท าให้ได้มา ึ่งรายได้สูงสุด และต้นทุนที่ต ่าสุด ทว่า
ในทางกลับกันหากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดขึ้นทัง้ในระดับสากลและ
ระดบัประเทศ จะเป็นการบงัคบัใหผู้ค้นเหล่านี้ท าตามเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม อนัน ามา
 ึง่ความพงึพอใจของตนเอง และการประสบความส าเรจ็ทาง ุรกจิ 

 
6. Social Democratization 

 
จากการแพร่หลายของประชา ปิไตยโลกที่เพิม่มากขึ้น ทัง้ในด้านของการเรยีนรู้ที่เปิด

กว้าง กฎระเบยีบจากหน่วยงานภาคร ัทีม่คีวามยดืหยุ่นสูงขึ้น ส่งผลให้การเขา้ถงึประชา ปิไตย 
และความเท่าเทยีมอย่างทัว่ถงึของผูค้นมมีากตามไปดว้ย (Inclusiveness) ทัง้ในดา้นของความคดิ
และการแสดงออก โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมแ ชัน่ 
ภาพยนตร ์ศลิปะการแสดง ดนตรจีะมกีารกลา้ลองผดิลองถูกในงานของตนเองมากขึน้ มคีวามกลา้
แสดงออกผ่านผลงานสรา้งสรรคข์องตนเองสูงขึน้  ึ่งอาจตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้รโิภคใน
อนาคตไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Citizen 

Entrepreneurship, Blended Learning, Increasing Health Requirements, Gig Economy, Ways 
to Use Free Time, Tailored Equality, Influencer +Social Media Society, Multidisciplinary 
Artists 

 
➢ ผ กระทบ 

 
สงัคม 

 
ความเท่าเทียมทางสงัคมมีสูงขึ้น ความเหลื่อมล ้าลดลงตามล าดบั ผู้คนเข้าสิท ิและ

เสรภีาพตามสมควร อนัท าให้ผู้คนมคีวามกล้าคดิกล้าแสดงออก ึ่งสามารถท าได้ผ่านทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทว่าบทบาทของภาคร ัอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไป
เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มดงักล่าวมากขึ้น จากการเป็นผู้ก ากบัดูแลอย่างเขม้งวดก็กลายเป็น
การสนบัสนุนผ่านการมพีืน้ทีใ่หแ้สดงออก 
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เศรษฐกจิ 
 
ความเป็นเสรทีางความคิด การกระท า และการแสดงออกถูกผนวกเข้าไปกบัผลงาน

สร้างสรรค์ เช่น การที่คนผวิสมีบีทบาทหลกัในภาพยนตร์มากขึ้น หรอืการรงัสรรค์ผลงานทาง
ศลิปะทีถู่กจ ากดัขอบเขตทีน้่อยลง ส่งผลใหส้นิคา้และบรกิารเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคที่หลากหลายได้
มากขึน้ ผูผ้ลติมรีายไดเ้พิม่สงูขึน้ และท าใหอุ้ตสาหกรรมเกดิการเตบิโต 

 
7. Next Decade Workforces 

 
แรงงานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์แีนวโน้มทีจ่ะมทีกัษะทางดา้นดจิทิลั เนื่องจากดจิทิลั

และเทคโนโลยกี้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวติประจ าวนัของผู้คน บุคลากรที่มคีวามช านาญใน
ระดบัสูงสามารถใช้ประโยชน์จากแพลต อร์มต่างๆ ในการท างานที่หลากหลาย เช่น แรงงาน 
ในอุตสาหกรรมงาน ีมอืสามารถใช้เทคโนโลยไีด้ตัง้แต่ต้นน ้า กล่าวคอืมกีารประยุกต์ใช้การผลติ
แบบสามมติหิรอืสีม่ติ ิการประชาสมัพนั ์สนิค้า การเพิม่ช่องทางการขายไปทัว่โลกผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมถงึการช าระเงนิผ่านแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมโยงกนัทัว่โลก ท าใหเ้ป็นการเพิม่มูลค่าทาง
เศรษ กจิของอุตสาหกรรมได้ อนัจะท าให้ประเทศต้องเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้เชงิโครงสร้างการ
เรยีนรูแ้ละการปฏบิตั ิ

 
นอกเหนือจากการทีป่ระชากรในประเทศจ าเป็นทีจ่ะต้องเท่าทนัในการเปลีย่นแปลง และ

พร้อมต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัเท่านัน้ที่เป็นสิง่จ าเป็น ก าลังแรงงาน 
(Workforce) หรือผู้ที่มีความพร้อมในการท างาน  ึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญที่เปรียบเสมือน
น ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัการขบัเคลื่อนและพ ันาประเทศ ดงันัน้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี
ประเทศจ าเป็นต้องมบีุคลากรและก าลงัแรงงานที่มอีงค์ความรู้ในเรื่องนัน้ๆ เพื่อคอยรบัมือกับ
ประเดน็เชงิเทคนิคทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
ปัจจัยขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสัญญาณ (Signal) : Digital 

Citizen, Citizen Entrepreneurship, Scalable Learning, Change of Expertise, Gig Economy 
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➢ ผ กระทบ 
 

เศรษฐกจิ 
 

ส าหรบัประเด็นผลกระทบเชิงเศรษ กิจจากปัจจยัขบัเคลื่อนเรื่องก าลังแรงงานในยุค
ดิจิทลั สามารถพิจารณาได้ว่า  ุรกิจจ านวนมากทัง้ภายในและต่างประเทศต่างต้องการก าลัง
แรงงานที่มีความรู้ความสามารถในแขนงความรู้ใหม่ ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์สมองไหล  ึง่จะท าใหเ้สยีบุคลากรทีม่คีวามสามารถภายในประเทศไป และท าให ุ้รกจิ
ที่จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรเหล่านี้ในการขบัเคลื่อน ุรกิจและประเทศ สูญเสยีโอกาสไป ดงันัน้  
จึงเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนและภาครั ที่จะช่วยกันสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
ภายในประเทศ  

 
สงัคม 

 
ส าหรบัประเดน็ผลกระทบดา้นสงัคม ในปัจจุบนัอาชพีสมยัใหม่ทีส่ามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ประกอบการและ ุรกิจยุคใหม่ได้ มคี่าตอบแทนสูงอย่างมากเมื่อเปรยีบเทียบกบั
ค่าตอบแทนของก าลงัแรงงานในสาขาอาชพีอื่นๆ ดงันัน้ช่องว่างทางสงัคมระหว่างก าลงัแรงงานทัง้
สองรูปแบบนัน้จะเพิม่สูงขึ้น และจ าเป็นต้องได้รบัการก ากบัดูแล รวมถงึการท างานแบบอิงตาม
สญัญามากกว่างานประจ า ทัง้นี้ ค่าตอบแทนที่สูงจะสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพนัน้ๆ
โดยเฉพาะผูช้ านาญการพเิศษ (Specialist) มผีลต่อแรงจูงใจ  ึ่งอาจท าใหโ้ครงสร้างการประกอบ
อาชพีของประชากรไทยเปลีย่นแปลงไป และขาดบุคลากรในสาขาอื่นๆ ทีจ่ าเป็นได้ 

 
เทคโนโลย ี

 
แรงงานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์มทีกัษะ ความรู ้ความสามารถในดา้นเทคโนโลยเีพิม่

สูงขึน้ตามล าดบั เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต น าไปสู่การที่
แรงงานเหล่านี้จะสามารถน าความรู้และทกัษะทางดิจทิลัมาประยุกต์กบังานของตนรวมถงึสาขา
อื่นๆไดอ้ย่างมปีระสทิ ภิาพ และอาจต่อยอดไปถงึการผลติเทคโนโลยใีหม่ภายในประเทศได้ด้วย
ตนเอง 
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8. Money Mining 
 
อุตสาหกรรมสร้างสรรคส์ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได้มากขึน้ ทัง้ในโลกแห่งความเป็น

จรงิผ่านการลงทุนในพนั บตัรที่ส่งผลดตี่อสงัคม และในโลกดจิทิลัผ่านการระดมทุนจากมวลชน
ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุตสาหกรรมเกมและสื่อสร้างสรรค์ เช่น GameFi และ NFT     
 ึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยงัมขีอ้จ ากดัน้อย ทว่าการแสวงหาประโยชน์มไิดก้ระท าผ่านการระดม
ทุนเท่านัน้แต่ยังรวมถึงการแสวงหาก าไรจากผลต่างมูลค่าทรัพย์สินดิจิทัลผ่านการเก็งก าไร  
 ึ่งขาดกฎหมายครอบคลุมในการบงัคบัใช ้อย่างไรกต็ามภาคร ัจ าเป็นต้องมมีาตรการควบคุมให้
อยู่ภายใตข้อบขา่ยทีเ่ป็น รรม 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนน้ีประกอบไปดว้ยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Blockchain 

Revolution, Cryptocurrency, Social Impact Bonds, Crowd Funding 
 

➢ ผ กระทบ 
 

เศรษฐกจิ 
 
ผู้ประกอบการ หรอืผู้ที่เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น จากที่เทียบกับแต่เดิมที่มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องยาก ส่งผลให้เกิดการ
ไหลเวยีนทางเศรษ กจิ ผูป้ระกอบการสามารถน าเงนิทุนไปต่อยอดได ้นักสรา้งสรรค์มเีงนิทุนใน  
การเปิดกิจการ หรอืน าไปสร้างมูลค่าให้สนิค้าและบรกิารเพิม่ ทว่าประเด็นด้านการก ากับดูแล 
ของภาคร ัยงัคงมชี่องว่างที ่ ึง่อาจถูกเตมิเตม็ดว้ยกฎระเบยีบ และมาตรการควบคุมบางประการ 

 
สงัคม 

 
เกดิช่องทางที่จะน าไปสู่การล่อลวงผู้คนได้มากขึ้น เช่น การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนที่ไม่มี

ทีม่าทีไ่ปอนัชดัเจน โดยเฉพาะแหล่งเงนิทุนทางดจิทิลัรูปแบบใหม่ เกดิแนวความคดิ ความเชื่อทาง
สงัคมทีว่่าการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน การแสวงหาก าไรกบัตลาดเงนิทุนดจิทิลัและผลงานสรา้งสรรคใ์น
โลกเสมอืนท าไดโ้ดยงา่ย อนัน ามา ึง่ความเสีย่งต่อผูค้นในสงัคม 
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สิง่แวดลอ้ม 
 
การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทางดจิทิลันัน้อาศยัแหล่งพลงังานมหาศาล อนัจะสง่ผลต่อการเผา

ผลาญทรพัยากรเป็นอนัมาก  ึ่งนับวนัมแีต่จะยิง่ทวคีูณมากขึน้เรื่อย ๆ เช่น การขุดบทิคอยน์ทีท่ า
ให้เกิด Carbon Footprint ส่งผลให้ภาครั ควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมดูแลผลกระทบ
ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มผ่านนโยบายต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษ ี

 
9. Limitless Imagination 

 
จนิตนาการและการสร้างสรรค์ผลงานของผู้คนในแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มกีาร

พ ันาอย่างต่อเนื่องอนัเป็นผลมาจากการมพีื้นที่สร้างสรรค์ทีม่ากขึน้ แหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดกวา้งมาก
ขึ้น การบรหิารจดัการพื้นที่ให้มปีระสทิ ิภาพมากยิง่ขึ้น เช่น พฤติกรรมของผู้คนนิยมประดษิ ์
สิง่ของใช้เองมากขึ้นในช่วงโรคระบาด นอกจากนี้ยงัมเีทคโนโลยแีละปัญญาประดษิ ์เขา้มาช่วย
สรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆใหด้ยีิง่ขึน้ ส่งผลใหค้วามคดิสรา้งสรรคท์ีอ่าจเกดิขึน้ในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
สามารถกา้วหน้าและพ ันาเกนิจนอาจเกนิจนิตนาการไปมาก  

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Efficient 

Use of Space, Open Source, Atmosphere Design & Future of Physical Stores, Significance 
of Design, Rise of Liberal Arts, Artificial Creativity, DIY Culture 

 
➢ ผ กระทบ 

 
เศรษฐกจิ 
 

ผู้คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มกีารประยุกต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์เป็น านในการต่อ
ยอดเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารของตนเอง เช่น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิ ก์บั
ความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่าง หรอื การน าวตัถุดบิทอ้งถิน่มาใชก้บัรปูแบบว ิกีารผลติในอนาคต ึ่ง
ไดม้กีารใส่ความคดิสร้างสรรคข์องผูส้ร้างงานเขา้ไป ทัง้นี้การทีข่อบเขตของการสร้างสรรค์ได้ถูก
ขยายออกไปสง่ผลดตี่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ทัง้ในแงข่องการรงัสรรคผ์ลงาน ไปจนถงึมลูค่าการ
เตบิโตทางเศรษ กจิ 
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สงัคม 
 
ผู้คนมีกรอบทางความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้น เกิดพฤติกรรมของผู้คนที่แปลกใหม่

โดยเฉพาะในช่วงทีม่เีหตุการณ์อย่างโรคระบาดโควดิ 19 เขา้มากระตุ้น เช่น การหนัมาใชป้ากกา
และกระดาษเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของสมอง การประดิษ ์สิ่งของใช้เอง ทัง้นี้  
ในอนาคตปัญญาประดษิ ์ยงัจะเข้ามามสี่วนช่วยมนุษย์ตัง้แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพลง ศลิปะ 
ภาพยนตร ์รวมทัง้การช่วยคดิวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ 

 
10. Sense of Righteousness 

 
ผู้คนมีวิ ีการทางความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ยึดตามหลักการข้อเท็จจริงจากข้อมูล  

มคีวามเหน็อกเหน็ใจ ึ่งกนัและกนัมากขึน้ โดยศลิปะทุกวนันี้มใิช่เพยีงแค่การพรรณนาความรู้สกึ 
แต่แ งไปด้วยอุดมการณ์ทางความคดิ ทศันคต ิและความเชื่อต่างๆ  ึ่งไม่ได้ถูกจ ากดัอยู่ภายใต้
กฎระเบียบทางสังคม เช่น การสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคม การให้ความส าคัญด้าน  
ความโปร่งใส การค านึงถงึจรยิ รรมและสว่นรวมเป็นหลกั การตระหนกัถงึประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม
และความยัง่ยนื อนัเป็นผลพวงมาจากการเขา้ถงึขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีม่มีากขึน้ของผูค้น 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Tailored 

Equality, Governments Putting Pressure on Companies, Tightening Ethical Criteria, Animal 
Rights, Censorship of Historical Productions, Social Impact Bonds, Ethics of AI, Transparent 
Society 

 
➢ ผ กระทบ 

 
สงัคม 

 
ผู้คนได้มกีารสะท้องแนวความคดิ ความรู้สกึผ่านการกระท าต่างๆ ผู้คนมีการท าสิง่ที่

ถูกต้อง ึ่งถูกหล่อหลอมภายใต้กรอบทางสงัคมที่เห็นสมควรส่วนหนึ่งได้รบัอิท พิลมาจากการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีมากขึ้นส่งผลต่อการตระหนักรู้ผิดชอบชัว่ดี โดยสะท้อนจากศิลปินใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น นักวาดภาพได้วาดภาพที่สื่อความหมายถงึการสนับสนุนความเท่า
เทยีม หรอืนกัสรา้งภาพยนตรถ์่ายทอดเรื่องราวถงึการตระหนกัใหเ้หน็ความส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม  
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สิง่แวดลอ้ม 
 
ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมและความยัง่ยนืได้ถูกให้ความส าคญัโดยผู้คนสงัคม เนื่องจาก

ผู้คนมองเหน็ถงึหลกัความถูกต้อง การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และผลกระทบที่ตามมา ท าให ้
ไม่ว่าประเดน็ดงักล่าวจะถูกท าใหเ้ขม้งวดมากขึน้หรอืไม่โดยภาคร ั ผูค้นทัง้ในภาคผลติ และภาค
การบรโิภคกจ็ะยงัคงใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดงักล่าว  

 
11. Surreal in Parallel World 

 
เทคโนโลยดีจิทิลัช่วยยกระดบัประสบการณ์การใชช้วีติผ่านโลกจ าลองทีเ่สมอืนจรงิ โดย

ผสมผสานระหว่างสงัคมออนไลน์ และเทคโนโลยเีสมอืนจริงต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของ  
ผู้รบัชมเนื้อหาดิจิทลัสู่การมสี่วนร่วม และใช้ชวีติอยู่ในโลกเสมอืน ผู้คนสามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในโลกออนไลน์เหมอืนกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ  ึง่สง่ผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
เช่น การ ื้อขายสนิค้าในอุตสาหกรรมที่อาจย้ายไปเกดิขึ้นในโลกคู่ขนาน หรอืรูปแบบการรบัชม
ภาพยนตรใ์นระบบ VR 

 
ทัง้นี้ ในปัจจุบนั ภาคส่วนต่างๆ เริม่มกีารน าโลกเสมอืนจรงิ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเอื้ออ านวยต่อโลกเสมือนจริง เช่น การเปิดให้เข้าชมพิพิ ภัณฑ์เสมือนจริงของ
พิพิ ภัณฑ์ชื่อดังในต่างประเทศ อาทิ พิพิ ภัณฑ์ลู วร์ (Louvre) พิพิ ภัณฑ์โ โลมอน อาร์  
กุเกนไฮม ์(Guggenheim) รวมไปถงึพพิ ิภณัฑไ์ทยภายใตโ้ครงการ VR SIAM นอกจากนี้ยงัมกีาร
น าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ทางการแพทย์ อาทิ กรณีของ ุรกิจสตาร์ทอัพ Holoeyes  ึ่งน า
เทคโนโลยดีงักล่าวมาสนับสนุนทางการแพทย ์แสดงต าแหน่งอวยัวะภายใน หลอดเลอืด และอื่นๆ 
ใหเ้หน็เสมอืนดดูว้ยตาจรงิ 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนน้ีประกอบไปดว้ยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Metaverse, 

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Extended Reality (XR) 
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➢ ผ กระทบ 
 

เศรษฐกจิ 
 
ผลกระทบจากการเข้ามามบีทบาทของโลกเสมอืนจรงิจะสามารถส่งผลกระทบได้ทัง้  

เชงิบวก และเชงิลบ กล่าวคอื ผลกระทบเชงิบวกที่สามารถเหน็ได้ และเป็นผลร่วมที่เกดิจากการ
ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในช่วงที่ผ่านมา โลกเสมอืนจรงิมบีทบาทอย่างมากในโลก ุรกิจ 
ผ่านการจดันิทรรศการเพื่อจบัคู่ ุรกิจ หรอืการแสดงสนิค้า  ึ่งนับเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ และก่อโอกาสในการเขา้ถงึตลาดของ ุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดเ้ป็นอย่างด ีใน
ขณะเดยีวกนั โลกเสมอืนจรงิจะก่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบในอนาคต เมื่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
เปลี่ยนแปลงไปพึ่งพา และให้ความส าคญักบัโลกเสมอืนจรงิมากกว่าโลกแห่งความจรงิ หนึ่งใน
อุตสาหกรรมทีต่อ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัผลกระทบดงักล่าวคอื อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  ึง่เป็น
อุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่ประเทศไทย 
 
สงัคม 

 
การเข้ามามีบทบาทของโลกเสมือนจริงอาจช่วยให้สงัคมและประชากรโลกสามารถ

เชื่อมต่อและเชื่อมโยงกนัได้อย่างไร้รอยต่อมากยิง่ขึ้น มนุษย์จะสามารถสร้างปฏสิมัพนั ์บนโลก
ออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ยิง่เทคโนโลยแีละความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เร่ง
เตบิโตไปเท่าใด ปัญหาความเหลื่อมล ้า และการแบ่งแยกทางสงัคมกจ็ะเกดิขึน้ประกอบกนัไปดว้ย
เช่นกนั ดงันัน้ หากในอนาคตโลกเสมอืนจรงิเกดิขึ้นอย่างสมบูรณ์ ย่อมมคีนทีไ่ม่พรอ้มจะปรบัตวั 
และไม่มโีอกาสในการเขา้ถงึ อนัจะก่อให้เกดิปัญหาความเหลื่อมล ้าขึ้นในอนาคต   ึ่งเป็นหน้าที่
ของภาคร ัในการเตรยีมความพรอ้ม และด าเนินการทางนโยบายเพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 
12. Crime Escalation 

 
การกระท าผดิทางกฎหมายอาจมไิด้ถูกจ ากดัใหเ้กดิขึน้ไม่เพยีงแต่ในโลกแห่งความเป็น

จรงิ แต่ยงัสามารถครอบคลุมถงึโลกคู่ขนาน ในปัจจุบนัความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของ
ข้อมูลจึงเป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสนใจ เช่น การจัดท ากฎหมาย General Data 
Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป เพือ่เป็นกฎหมายและมาตรการในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในกลุ่มสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเดินทางหรืออาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม  
ทัง้นี้  กฎหมายดังกล่าวยังส่งผลสืบเนื่องไปยังประเทศต่างๆ ในการให้ความส าคัญกับความ



 

 

 

4-50  

 

 

Creative Economy Agency                              Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.cea.or.th                       www.bolliger-company.com 

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมไปถงึประเทศไทยด้วยเช่นกนั โดยประเทศไทยมกีารจดัท า
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) 

 
โดยอาชญากรรมสามารถมาในรูปแบบของการลกัลอบ การละเมดิหรอืการท าใหเ้สยีหาย

ต่อตวัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ผูบ้รโิภค และผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง เช่น การละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิ ิด์า้นภาพยนตร ์เพลง งานหตัถกรรม งานจติรกรรม การจารกรรม
ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค รวมถงึการบดิเบอืนขอ้มลูใหค้ลาดเคลื่อนสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหาย
ทัง้ทางตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ และสง่ผลต่อแรงจงูใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูผ้ลติ 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปดว้ยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Intellectual 

Property, Identity theft, Rule of Law, Biased use of information 
 

➢ ผ กระทบ 
 
เศรษฐกจิ 

 
ส าหรบัประเด็นความมัน่คงปลอดภัยทางไ เบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล นับเป็นประเด็นส าคญัอย่างมาก เนื่องจากประเด็นเหล่านี้เป็นปัจจยัหลกัในการก าหนด
ความเชื่อมัน่ในการท า ุรกรรมหรอืกจิกรรมต่างๆบนเครอืข่ายออนไลน์ หากประชาชนไม่มคีวาม
เชื่อมัน่ในระบบดจิทิลัแลว้ การท า ุรกรรม การ ื้อ-ขาย การสรา้งสรรคผ์ลงานอาจหยุดชะงกั และ
ท าใหอ้ตัราเร่งในการก้าวเขา้สู่สงัคมและระบบเศรษ กจิดจิทิลัอย่างสมบูรณ์ช้าลง อกีทัง้ยงัส่งผล
แรงจงูใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูผ้ลติอกีดว้ย 

 
สงัคม 

 
ผู้คนเกิดความไม่ปลอดภยัทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้คนเกิดความหวาดระแวง เกิด

ความเครยีด และความวติกกงัวล เนื่องจากเกดิความรูส้กึไม่มัน่คงในการ ุรกรรมทัง้โลกแห่งความ
จรงิและโลกเสมอืน ทัง้นี้หากผู้สร้างสรรค์ขาดแรงบนัดาลใจในการสร้างงาน จะส่งผลท าให้การ
เตบิโตทางความคดิ และการพ ันาสิง่ต่างๆเป็นไปไดอ้ย่างชา้ลง 
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13. Borderless Connectivity 
 
การเชื่อมโยงกนัระหว่างผู้คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นไปได้สะดวกรวดเรว็ และ

ง่ายดายมากยิง่ขึ้น เกดิการแลกเปลี่ยนทางว ัน รรม (Cultural Export) องค์ความรู้ และขอ้มูล 
 ึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษ กจิให้ทัง้ในระดบัประชาชน ผู้ประกอบการรวมถงึบรษิทัขนาด
ใหญ่ ความเป็นชาตนิิยมของบางประเทศลดลง ส่งผลให้ในบางประเทศที่ราก านทางว ัน รรม 
ไม่แขง็แรงพออาจถูกครอบง าโดยประเทศที่มีความแข็งแรงทางด้านว ัน รรม และเศรษ กิจ  
ทีม่ากกว่าได ้อนัจะเขา้มามอีทิ พิลต่อพฤตกิรรมและความคดิของผูค้นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
(Soft Power) เช่น การเขา้มามอีทิ พิลของอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวงการบนัเทงิของเกาหลี
ต่อมาตร านดา้นความงามและอาหาร 

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Platform 

Economy, Industry Disruptors, End of Nation States, Global Citizenship, Social Mobility 
 

➢ ผ กระทบ 
 
เศรษฐกจิ 

 
โครงสร้างพื้น านด้าน สัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มี

ความกา้วหน้า และสามารถเขา้ถงึโดยทุกกลุ่มคน เป็นไปเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
ส่งผลให้ความเป็นพรมแดน ข้อจ ากัดด้านการเดินทาง และต้นทุนต่างๆได้ลดลงไป เกิดการ
ไหล เวียนของ เงินทุนระหว่ างประ เทศ ทั ้ง ในแง่ของการลงทุน  การค้าขาย รวมถึง  
อ านาจอ่อน อันท าให้การสร้างสรรค์ผลงานท าได้อย่างไร้ข้อจ ากัดมากขึ้น  และนับเป็นปัจจัย
สนบัสนุนการเตบิโตทางเศรษ กจิ 

 
สงัคม 

 
เนื่องจากประเทศมีโครงสร้างพื้น านที่ครอบคลุมและทัว่ถึง ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในชีวติทัง้ด้านการเดินทาง การติดต่อระหว่างพรมแดนท าได้โดยไร้ข้อจ ากัดผ่าน
โครงข่ายสญัญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนทัง้การแลกเปลี่ยนความคดิ 
ขอ้มลู ทรพัยากรต่างๆ ท าไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึประเดน็ดา้นว ัน รรมทีถู่กกลนืกนิโดยประเทศ
ทีม่ตีน้ทุนทางว ัน รรมและเศรษ กจิทีด่กีว่าโดยไม่รูต้วั 
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14. High Value Heritage  
 
ในอนาคตการรกัษาว ัน รรมอาจมกีารถูกปรบัเปลีย่นรูปแบบไปใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

สงัคมมากขึ้น รวมถงึการคงไว้ ึ่งว ัน รรมดัง้เดมิเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เช่น การที่งานศลิปะถูก
แ งไปด้วยเป้าประสงค์ทาง ุรกจิหรอืผลก าไรเพิม่มากขึ้น หรอืการที่ศลิปินต้องประกอบอาชพีที่
เพิม่มากขึน้เพื่อหาเลี้ยงตวัเอง ทัง้นี้ว ัน รรมถูกผนวกเขา้ถูกแปรเปลีย่นไปตามวถิชีวีติของผูค้น 
เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ว ัน รรมต่างชาติจะถูกรวมเข้ากบัว ัน รรมไทยจนอาจสร้าง
ค่านิยมการใชช้วีติ ความชอบ รวมถงึว ิคีดิรปูแบบใหม่ 
 

ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Need for 
the Culture of Preparedness, Efficient Use of Space, Art Therapy, Significance of Design, 
Multidisciplinary Artists 

 
➢ ผ กระทบ 
 
เศรษฐกจิ 

 
เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษ กิจโดยอาศัย Soft Power เป็นเครื่องมือ อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว อาหาร แ ชัน่ และขยายรวมถึงการผนวกเข้ากับการคิดมูลค่าผลงานด้านความคิด
สร้างสรรค์ โดยจะได้รบัอทิ พิลโดยตรงจากการเผยแพร่ว ัน รรมต่างๆ ขา้มพรมแดน เกดิการ
กระตุน้การท่องเทีย่วผ่าน Soft Power ทีเ่ผยแพร่ออกไป และท าใหเ้กดิความนิยมการ ือ้สนิค้าและ
บรกิารจากประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

 
สงัคม 

 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้รบัอิท ิพลพฤติกรรมของผู้คนที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบททาง

สงัคม และความต้องการผู ้ื้อสนิคา้และบรกิาร ท าให้การรกัษาว ัน รรม ความคดิ ความเชื่อเดมิ
เป็นเรื่องที่ท าได้ยากขึ้นในสภาพสงัคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้  
นกัสรา้งสรรคห์รอืศลิปินตอ้งท างานหลากหลายอาชพีมากขึน้เพือ่ใหส้ามารถด ารงชพีอยู่ได้ 
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15. Culture Commercialization (Carrot and Stick) 
 
ในปัจจุบนัศลิปะมกัมจุีดประสงคใ์นเชงิพาณิชยเ์ป็นอนัมากจนอาจท าใหล้ะเลยถงึประเดน็

ด้านการรกัษาว ัน รรมดัง้เดิมเอาไว้ ผู้ขายสนิค้ามกัจะมกีารให้สทิ ิประโยชน์บางประการแก่
ลูกคา้เพือ่เป็นการโน้มน้าวใหผู้ค้นท าตามเป้าประสงคข์องตนเอง เกดิแนวโน้มของการด าเนิน ุรกจิ
โดยเน้นความสนใจของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ทัง้นี้  หน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอาจพจิารณาถึงการประยุกต์ใช้หลกัการการสร้างแรงจูงใจ และการออกกฎระเบยีบ 
ทีค่วบคุมดูแลอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ เพื่อปรบัใหส้นิคา้และบรกิารยงัคงตอบโจทยค์วามต้องการ
ในตลาดไดส้งูสุด ทัง้ยงัสามารถรกัษาว ัน รรมไวไ้ดอ้ย่างด ี

 
ปัจจยัขบัเคลื่อนนี้ประกอบไปด้วยแนวโน้ม (Trend) และสญัญาณ (Signal) : Need for 

the Culture of Preparedness, Efficient Use of Space, Art Therapy, Significance of Design, 
Multidisciplinary Artists 

 
➢ ผ กระทบ 
 
เศรษฐกจิ 

 
ศิลปะและว ัน รรมได้มีการผนวกรวมเข้าไปกับสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าอนั

เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์อบแ งของผูผ้ลติ และเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทีจ่ะใช้
ในการประชาสมัพนั ์และเข้าถึงผู้บริโภค ท าให้สินค้าและบริการที่ จะออกสู่ตลาดมีการยึดถือ 
ความสนใจของผูบ้รโิภคเป็นส าคญั 

 
สงัคม 

 
ผูผ้ลติเขา้มาสรา้งอทิ พิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคผ่านการสร้างแรงจูงใจ (Carrot) ใน

เชงิการตลาด (Marketing) มกีารผลติสื่อ ภาพยนตร์ โ ษณา อนัจะสามารถสร้างความเชื่อและ 
ชักจูงความคิดผู้คนไปในรูปแบบที่ต้องการ ทัง้นี้ภาครั จะเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแล
ประเดน็ดงักล่าวมกีารใช ้(Regulation) เป็นเครื่องมอื (Stick) ในการควบคุมดแูลความถูกตอ้ง  
  



 

 

 

4-54  

 

 

Creative Economy Agency                              Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.cea.or.th                       www.bolliger-company.com 

 ผ การ  ดท าภาพฉา อนาคต 
 
การจัดท าภาพฉายอนาคตใช้วิ ีการคาดการณ์อนาคตที่เรียกว่าการสร้างแม่แบบ 

(Archetype) โดยน าปัจจยัขบัเคลื่อน (Drivers) ทีจ่ดัท าขึน้ในบทที ่4 เพื่อมาก าหนดสถานการณ์ที่
แตกต่างออกไป 4 รปูแบบในแต่ละหวัขอ้การศกึษา โดยมรีายละเอยีดของแต่ละสถานการณ์ดงันี้ 
 

ภาพท่ี 4-5   านการณ การ  เคราะห อนาคต (Archetype)  

 
 
 
▪ สถานการณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป (Continuation Scenario) เป็นรปูแบบสถานการณ์

ทีไ่ม่ไดม้ปัีจจยัแวดลอ้มทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงแบบฉับพลนัหรอืมผีลกระทบรุนแรง 
จงึพ ันาไปจากพื้น านปัจจุบนัที่มอียู่ด้วยอตัราสม ่าเสมอ ในบางครัง้อาจสามารถ
เรยีกไดว้่าเป็นกรณี าน (Baseline Scenario) 

 
▪ สถานการ ณ์ แบบ จุดสมดุ ล ให ม่  (New Equilibrium Scenario) เ ป็ น รู ปแบบ

สถานการณ์ที่ได้ผลกระทบจากปัจจยับางอย่างท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคญัในมติติ่างๆ โดยอาจเกดิกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์ หรอืมาตร านบางอย่าง 
ผสมผสานกับพื้น านเดิมที่มีอยู่จนกระทัง่เกิดเป็นจุดสมดุลที่อยู่กึ่งกลางของ  
การพ ันา 
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▪ สถานการณ์แบบพลิกโฉม (Transformation Scenario) เป็นรูปแบบสถานการณ์
อนาคตทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงใหญ่หลวง ึ่งกฎระเบยีบและหลกัเกณฑใ์นปัจจุบนัไม่
รองรบั  

 
▪ สถานการณ์แบบพงัทลาย (Collapse Scenario) เป็นรปูแบบสถานการณ์ทีเ่กดิปัจจยั

ด้านลบขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่น าไปสู่รูปแบบอนาคตที่ไม่พงึประสงค์ หรอือาจ
เรยีกไดว้่าเป็นสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด (Worst Case Scenario) 

 
ภายใต้รูปแบบของสถานการณ์เบื้องต้น สามารถจัดท าภาพฉายอนาคตของหัวข้อ

อนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ไดด้งันี้ 
 

ตารางท่ี 4-2 การ  ดท า  านการณ  ากป       บเค ื่อน 
ประเภท   านการณ  ป       บเค ื่อนท่ีเก่ี   ้อง 

Continuation 
Scenario 

Cultural Value 
Added 

Digital Golden era,                  ’            ,  
Next Decade's Workforces, Self-Actualization,  
Social Democratization, High value heritage,  
Borderless Connectivity, Limitless Imagination,  
Culture Commercialization (Carrot and Stick) 

New 
Equilibrium 
Scenario 

Sustainability 
Rebalanced 

Digital Golden era, Changing in World Production, 
Environmental Revitalization, Self-Actualization, 
 Limitless Imagination, Sense of righteousness,  
Borderless Connectivity,   ’                   

Transformation 
Scenario 

Technological 
Blending for Every 
Scale 

Digital Golden era, Changing in World Production,  
  ’                  , Self-Actualization,  
Next Decade's Workforces, Money Mining,  
Limitless Imagination, Borderless Connectivity,  
Surreal in Parallel World, Crime Escalation 

Collapse 
Scenario 

Prosperity 
Downturn 

Digital Golden era, Changing in World Production,  
  ’  Masterpiece Work, Environmental Revitalization,  
Self-Actualization, Sense of Righteousness, Money Mining, 
Limitless Imagination, Crime Escalation,  
High value heritage, Culture Commercialization  
(Carrot and Stick) 

 
โดยรายละเอยีดของภาพฉายอนาคตทัง้ 4 รปูแบบ เป็นดงันี้ 
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➢ Continuation Scenario: Cultural Value Added 
 

ในสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มมีการแสดงออกทางความคิด ความเชื่อและการกระท าที่
แตกต่างและหลากหลายอนัเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลที่ท าได้โดยสะดวกมากขึ้น และจาก
ข้อมูลของ Oberlo ได้ระบุในปี 2022 ผู้คนทัว่โลกกว่าร้อยละ 62.6 สามารถเข้าถึงและใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตได ้และมกีารอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 4 หากเทยีบกบัปี 2021 โดยอตัราการเตบิโตของ
การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้สงูกว่าการเตบิโตของประชากรโลกกว่า 4 เท่า  

 
นอกจากนี้ยงัเกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางทัง้

ออนไลน์และออ ไลน์ จากขอ้มูลของ Amity ในปี 2022 ไดร้ะบุถงึผูท้ี่ใช้งานอนิเทอรเ์น็ตกว่าร้อย
ละ 76 ได้เข้าร่วมและมีปฏิสัมพัน ์กับชุมชนออนไลน์ (Online Community) ผ่านทาง Blogs 
Forums และ  Vlogs เ ป็นต้น  ในด้านของการสร้างสรรค์ผลงานท ามื อ  จากข้อมูลของ 
ResearchAndMarkets มูลค่าตลาดของงานท ามอืโลกอยู่ที่ 6.8 แสนล้านเหรยีญสหร ัในปี 2021 
และถูกคาดการณ์ว่าเตบิโตถงึ 1.2 ลา้นลา้นเหรยีญสหร ัในปี 2027 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ย
ต่อปีรอ้ยละ 10.41  ึง่สะทอ้นความตอ้งการของผูค้นทีเ่ปิดกวา้งต่อผลงานสรา้งสรรค ์อกีทัง้ในสว่น
ของช่องทางการขาย Statista ไดร้ะบุถงึ มูลค่ายอดขายของตลาด E-Commerce ในปี 2021  ึ่งมี
มูลค่าสูงถงึ 5.2 ลา้นลา้นเหรยีญสหร ั โดยเตบิโตจากปี 2014 ทีม่มีูลค่าอยู่ที ่1.3 ลา้นลา้นเหรยีญ
สหร ั และถูกคาดการณ์การเตบิโตว่าอาจสงูถงึ 8.1 ลา้นลา้นเหรยีญสหร ัในปี 2026   

 
ขอ้มูลดงักล่าวไดส้ะทอ้นดา้นขอ้จ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทีล่ดลง เกดิการ

รวมกลุ่มของผูค้น เกดิการเพิม่มูลค่าของสนิค้าและบรกิารต่างๆ การน าความความคดิสรา้งสรรค์
มาสร้างเป็นสนิค้าและบรกิารรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดที่จะมสีูงขึ้นในอนาคต อนัน าไปสู่การมอง
ภาพอนาคตในรปูแบบของ Continuation Scenario ไดด้งันี้ 

 
โลกมคีวามเปิดกว้างมากขึ้น ผูค้นมกีารเขา้ถงึ Social Democratization มากขึน้ทัง้โลก

แห่งความจรงิและโลกเสมอืน ส่งผลให้ความคดิ การกระท า และการสร้างสรรค์ผลงานของผู้คน  
ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีหลากหลายขึ้น รวมถึงเกิดการรวมกลุ่มของผู้คนที่มีความคิด 
ความชอบเหมอืนกนัจนเกดิเป็นสงัคม (Community) ที่อาจพ ันาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษ กจิ
ให้เกิดขึ้น ผู้คนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เริ่มน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เช่น การผลิต
ขัน้ต้น การเพิม่ช่องทางในการประชาสมัพนั ์ และช่องทางการจดัจ าหน่าย  ึ่งจะสามารถท าให้
ผลงาน สินค้า และบริการ เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น  และ 
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เกดิความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากขึน้ผ่าน Digital Platform เช่น การสรา้งสรรคผ์ลงาน
เพลง ภาพยนตร ์แ ชัน่ รวมถงึมกีารใชท้รพัยากรการผลติรปูแบบใหม่ๆ 

 
โดยสามารถแบ่งประเภทผลกระทบของแต่ละภาพฉายอนาคต Cultural Value Added 

ไดด้งันี้ 
 
ผลกระทบ 
 
▪ เ รษฐก   เศรษ กิจของประเทศมีการเติบโต ในภาคการผลิตมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยขีัน้พื้น านมาผนวกกบัทุนทางว ัน รรมที่มอียู่แต่เดมิ ส่งผลใหเ้กดิการ
เพิม่มูลค่าใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร มสีนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลายในทอ้งตลาด และ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
▪   งค  สงัคมเกดิการรวมกลุ่มของผูค้นทีม่คีวามชอบเหมอืนกนั เกดิการแลกเปลีย่น

ทางว ัน รรม ความคดิ และความเชื่อระหว่างพรมแดน จนน าไปสู่ความร่วมมอืใน
การสรา้งสรรคผ์ลงานรวมถงึสนิคา้และบรกิารของทุกภาคสว่น 

 
▪ เทคโนโ  ี เทคโนโลยไีด้ถูกประยุกต์ใช้จากทัง้ภาคผู้ผลติและผู้บรโิภคมากขึ้น ทัง้

ในสว่นของการใชเ้ป็นเครื่องมอืในการอ านวยความสะดวกในการประกอบ ุรกจิ การ
ใช้เป็นช่องทางประชาสมัพนั ์ และช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์

 

▪ โอกา  เกดิช่องทางส าหรบัผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ในการประกอบกจิการ นักสรา้งสรรค์
ได้รบัแรงบนัดาลใจ เกดิความคดิแปลกใหม่ อนัน าไปสู่ช่องทางการท า ุรกจิที่เพิม่
มากขึน้ รวมทัง้เกดิการเพิม่มลูค่าแก่สนิคา้และบรกิารตลอดห่วงโ ่อุปทาน 

 
โดยทางทีป่รกึษาขอเสนอแนวทางการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนที่มผีลต่อการสร้างภาพ

ฉายอนาคต Cultural Value Added ดงัตารางที ่4-3 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-3  น ทางการ  เคราะห ป       บเค ื่อนท่ี ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต 
 Cultural Value Added 

  ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต   ง  
(High Influence) 

 ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต ต า่ 
(Low Influence) 

 ีพ   ต   ง 
(Dynamic) 

-                  ’  
Production  

- Next Decade's Workforces 
- Social Democratization 
- High Value heritage 
- Limitless Imagination 

- Surreal in Parallel World 
- Crime Escalation 

คงท่ี  ะ ีค า 
เป็น ป ด้  ง 

(Static and Highly 
Possible) 

- Digital Golden era 
- Self-Actualization 
- Borderless Connectivity 
- Culture Commercialization 

(Carrot and Stick) 

- Money Mining 
- Sense of Righteousness 
-   ’                   
- Environmental Revitalization 
 

 
จากภาพฉายอนาคต Cultural Value Added มปัีจจยัขบัเคลื่อนที่ส าคญั กล่าวคอื เป็น

ปัจจยัที่มคีวามเป็นไปได้สูงและจะมอีิท ิพลต่อภาพฉายอนาคตสูง อนัประกอบไปด้วย Digital 
Golden era, Self-Actualization, Borderless Connectivity, Culture Commercialization (Carrot 
and Stick) รองลงมาเป็นปัจจัยที่ยังคงมีอิท ิพลต่อภาพฉายอนาคตสูงแต่สามารถเกิดการ
คลาดเคลื่อนได ้อนัประกอบดว้ย                  ’            , Next Decade's Workforces, 
Social Democratization, High Value heritage, Limitless Imagination  ึ่ ง ยั ง ค ง ต้ อ ง ใ ห้
ความส าคญักบัภาพฉายอนาคตนี้เช่นกนั 

 
ถดัมาเป็นไปปัจจยัขบัเคลื่อนทีม่อีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตต ่า แต่ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ี่

จะเกดิในปัจจุบนั อนัประกอบดว้ย Money Mining, Sense of Righteousness,   ’              
Work, Environmental Revitalization และปัจจัยขับเคลื่อนที่ให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย 
ประกอบด้วย Surreal in Parallel World และ Crime Escalation  ึ่งมอีิท ิพลต ่าและโอกาสเกิด
น้อยในภาพฉายอนาคตนี้ 

 
ทัง้นี้  ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของภาพฉายอนาคต 

Cultural Value Added ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงัตารางที ่4-4 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-4 ค า เป็น ป ด้  ะผ กระทบ องภาพฉา อนาคต 
 Cultural Value Added รา ค   เตอร  

 ความเป็นไปได ้
(Possibility) 

ผ กระทบรา ค   เตอร  
(Impact) 

กลุ่มราก านทาง
ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มคอนเทนตแ์ละ
สื่อสรา้งสรรค์ 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปได ้
(High) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบัต ่า 
(Low) 

 
นอกจากนี้ รายละเอยีดของการวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคอ์นัเกดิจากภาพฉายอนาคต  Cultural Value Added เป็นดงัแสดงในตารางที ่4-5 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-5 การ  เคราะห ผ กระทบ (Cultural Value Added) 
อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มราก านทาง

ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

เกดิการรวมกลุ่มของคนทีค่วามคดิสรา้งสรรค์ หรอืความชอบในทศิทางเดยีวกนัร่วมกนั
ต่อยอดในการเพิม่มูลค่าให้กบัว ัน รรมดนตรไีทย โดยมกีารน าแนว ความคดิเครื่อง
ดนตรไี  ้ามาผนวกกบัเครื่องดนตรไีทยท าใหเ้กดิการปรบัใหเ้ครื่องดนตรไีทยอย่าง ้อง
วงกลายเป็น อ้งวงไ  ้า สามารถเล่นร่วมกบัเครื่องดนตรสีากลประเภทอื่นไดม้ากขึน้ 
ท าให้ Soft Power สามารถกระจายออกไปในวงกว้าง นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ 
การต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บัอุตสาหกรรม 

กลุ่มคอนเทนต์
และสื่อสรา้งสรรค์ 

ทุกอุตสาหกรรมมีการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เขา้มาเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายหลกั  
เป็นช่องทางในการประชาสมัพนั ง์านศลิปะ งาน ีมอื หรอืใชเ้พื่อจดังานแสดงงานศลิปะ
ผ่านทางโลกออนไลน์ ส่งผลใหก้ารทีผู่ค้นในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ควรมคีวามรูพ้ืน้ าน
ดา้นดจิทิลัเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากช่องทางดงักล่าวได ้และหน่วยงานก ากบัดแูล
ควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในการเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่
ดงักล่าว 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

การสร้างภาพยนตร์และการโ ษณาได้มีการประยุกต์เอา Content ด้านประเด็นทาง
สงัคม ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ น ามาสรา้งจนเกดิความเคยชนิและกลายเป็นเรื่องปกต ิ
เช่น การผลติภาพยนตรส์ าหรบั LGBTQ รวมถงึโ ษณาดา้นความเชื่อและศาสนาทีท่ าได้
อย่างแพร่หลายและเป็นทีย่อมรบั 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

อุตสาหกรรมแ ชัน่เปิดกว้างทางความคิดทัง้การออกแบบ วัสดุที่ใช้ รวมถึงมีการ
ประยุกต์รวมของว ัน รรมท้องถิ่นกบัแ ชัน่ในระดบัสากล เช่น การที่วง Black Pink  
น าชุดสไบและรดัเกล้า ึ่งเป็นว ัน รรมดัง้เดมิของไทย มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดประกอบ
ฉากของ มวิสคิวดีโิอสากลจะกลายเป็นเรื่องปกตใินสงัคม 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาหารไทยมกีารประยุกตใ์ชว้ตัถุดบิทีแ่ปลกใหม่ เช่น แมลง มาเป็นวตัถุดบิใน 
การปรุงอาหาร เช ทอ้งถิน่น าวตัถุดบิทอ้งถิน่ทีม่คีุณค่าทางโภชนาการสงูมาประยุกตใ์ช้
กบัเมนูอาหารนานาชาตแิละจดัเป็น Local Fine Dining เพื่อสอดรบักบัแนวโน้มดา้น
สุขภาพ รวมถงึการบอกเล่าเรื่องราวของอาหารและวตัถุดบิในพืน้ที่ 

 
➢ New Equilibrium Scenario: Sustainability Rebalanced 

 
ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมเข้ามามบีทบาทในระดบัสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล

ของ National Aeronautics and Space Administration (NASA) พบว่า อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ตัง้แต่ปี 1880 กว่า 1.01 องศาเ ลเ ียส เกดิการปล่อยก๊า คาร์บอนไดออกไ ด์ทีเ่พิม่สูงขึ้น  าร
น ้าแขง็ทีบ่างลงส่งผลใหน้ ้าทะเลมกีารยกระดบัสงูขึน้ถงึ 4 นิ้วตัง้แต่ปี 1993 ดงันัน้ทัว่โลกไดห้นัมา
ใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดงักล่าวจงึเกดิเป็นความตกลงปารสี (Paris Agreement)  ึ่งเป็นความ
ตกลงในระดบัสากลที่มขีึ้นเพื่อก าหนดมาตรการลดการปล่อยก๊า คาร์บอนไดออกไ ด์ตัง้แต่ปี 
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2020 โดยมเีนื้อหาหลกัคอืความพยายามในการควบคุมอุณหภูมโิลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศา
เ ลเ ยีส และในปัจจุบนัประเทศเขา้ร่วมกว่า 197 ประเทศ  

 
ในส่วนของประเทศไทย ร ับาลไดม้นีโยบายทีจ่ะลดการปล่อยก๊า เรอืนกระจกลงรอ้ยละ 

40 ภายในปี 2030 รวมทัง้มคีวามประสงคท์ีจ่ะบรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ ความเป็นกลางทางคารบ์อน 
และการปล่อยก๊า เรอืนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 และ 2065 ตามล าดบั โดยจะมกีารถ่ายทอด
แผนงานและนโยบายของภาคร ัร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดงักล่าว  ทัง้นี้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดบันานาชาติและระดบัประเทศเป็นหนึ่งในแนว
ทางการพ ันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยนับเป็นเป้าหมายที่ 13 
จากทั ้งหมด 17 เ ป้ าหมาย  ึ่ ง แบ่ งออกเ ป็น  3 มิติ  (Three Pillars of Sustainability) อัน
ประกอบดว้ย สงัคม เศรษ กจิ และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืทัง้
ในเชงิการอนุรกัษ์และพ ันาขา้งต้นน าไปสู่การมองภาพอนาคตในรูปแบบของ New Equilibrium 
Scenario ไดด้งันี้ 

 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เขา้มามบีทบาทในประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม และทรพัยากรเป็น

อย่างมากเพื่อเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มใหญ่ ทัง้ความต้องการในระดบัสากล ระดบัประเทศ
และระดบัประชาชน ท าใหผู้ผ้ลติ ผูบ้รโิภค และแรงงานต้องมกีารปรบัพฤตกิรรมตาม เช่น ผูผ้ลติ
ใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และผูบ้รโิภคถูกโน้มน้าวให ้ือ้สนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง เกดิการน า 
Soft Power และประเดน็ด้านความยัง่ยนืมาผนวกรวมกนัทัง้ในเชิงของการอนุรกัษ์และพาณิชย์ 
น าไปสู่การสร้างจุดขายของสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ อนัตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้รโิภคด้าน
ความยัง่ยนื เกดิมาตร านกลางดา้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้มในระดบัสากล  ึ่งจะมผีลบงัคบัใช้
กบัทัง้ภาคร ัและเอกชน ท าใหเ้กดิการก ากบัดูแลจากภาคร ัในกระบวนการผลติและการบรโิภคใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมอืทางการเงนิ และภาษีเพื่อให้ตอบโจทย์แนวโน้มด้านการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 
โดยสามารถแบ่งประเภทผลกระทบของแต่ละภาพฉายอนาคต Sustainability Rebalanced 

ไดด้งันี้ 
 
ผลกระทบ 
 
▪ เ รษฐก   ภาค ุรกจิหนัมาใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื เกดิมาตรการ

กดดนัทางภาษีดา้นสิง่แวดลอ้ม ต้นทุนการผลติโดยรวมอาจมกีารปรบัตวัขึน้ในระยะ
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สัน้และระยะกลาง อันจะส่งผลต่อราคาของสินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคท์ีจ่ะถูกปรบัใหส้งูขึน้ตาม 

 
▪   งค  ผูค้นในสงัคมหนัมาใหค้วามส าคญักบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื อ านาจอ่อนถูก

ผนวกรวมกบัประเด็นด้านความยัง่ยืนและสิง่แวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอย่างมนีัยยะส าคญัในด้านการเลอืก ื้อสนิค้าและบรกิารที่ได้รบั
การรบัรองจากมาตร านสากล 

 
▪ เทคโนโ  ี เทคโนโลยรีูปแบบใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจะเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อ

เป้าประสงค์ด้านการเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม พลงังานสะอาดจะเขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการผลติมากขึ้น วตัถุดบิที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมได้รบัความนิยมในภาค
การผลติ 

 

▪ โอกา  เกดิช่องทางส าหรบัผูท้ีม่กีารปรบัตวัก่อนในตลาด (First Mover) ท าใหไ้ดร้บั
การยอมรบัจากผู้คนในสงัคม และการได้มา ึ่งสิท ิประโยชน์ (Incentives) จาก
หน่วยงานภาคร ัในการท าตามมาตร านดา้นสิง่แวดลอ้มในอนาคต 

 
โดยทางทีป่รกึษาขอเสนอแนวทางการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนที่มผีลต่อการสร้างภาพ

ฉายอนาคต  Sustainability Rebalanced ดงัตารางที ่4-6 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4-6  น ทางการ  เคราะห ป       บเค ื่อนท่ี ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต  
Sustainability Rebalanced 

  ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต   ง  
(High Influence) 

 ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต ต า่ 
(Low Influence) 

 ีพ   ต   ง 
(Dynamic) 

- Changing in World 
Production 

-   ’                   
- Self-Actualization 
- Limitless Imagination  

- Next Decade Workforces 
- Money Mining 
- Surreal in Parallel World 
- Crime Escalation 
 

คงท่ี  ะ ีค า 
เป็น ป ด้  ง 

(Static and Highly 
Possible) 

- Digital Golden Era 
- Environmental Revitalization 
- Sense of Righteousness 
- Borderless Connectivity 

- Social Democratization 
- High Value Heritage 
- Culture Commercialization  

(Carrot and Stick) 
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จากภาพฉายอนาคต Sustainability Rebalanced มปัีจจยัขบัเคลื่อนที่ส าคญั กล่าวคอื 

เป็นปัจจยัทีม่คีวามเป็นไปไดสู้งและจะมอีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตสงู อนัประกอบไปดว้ย Digital 
Golden Era, Environmental Revitalization, Sense of Righteousness, Borderless Connectivity 
รองลงมาเป็นปัจจยัทีย่งัคงมอีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตสงู แต่สามารถเกดิการคลาดเคลื่อนได ้อนั
ป ร ะกอบด้ ว ย                              ,   ’                  ,     -Actualization, 
Limitless Imagination  ึง่ยงัคงตอ้งใหค้วามส าคญักบัภาพฉายอนาคตนี้เช่นกนั 

 
ถดัมาเป็นไปปัจจยัขบัเคลื่อนที่มอีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตต ่า แต่ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ี่

จะเกิดในปัจจุบัน อันประกอบด้วย Social Democratization, High Value Heritage, Culture 
Commercialization (Carrot and Stick) และปัจจยัขบัเคลื่อนที่ให้ความส าคญัเป็นล าดบัสุดท้าย 
ป ร ะกอบด้ ว ย  Next Decade Workforces, Money Mining, Surreal in Parallel World, Crime 
Escalation  ึง่มอีทิ พิลต ่าและโอกาสเกดิน้อยในภาพฉายอนาคตนี้ 

 
ทัง้นี้ ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของภาพฉายอนาคต 

Sustainability Rebalanced ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงัตารางที ่4-7 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-7 ค า เป็น ป ด้  ะผ กระทบ องภาพฉา อนาคต 
Sustainability Rebalanced รา ค   เตอร  

 ค า เป็น ป ด ้
(Possibility) 

ผ กระทบรา ค   เตอร  
(Impact) 

กลุ่มราก านทาง
ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดต้ ่า 
(Low) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มคอนเทนตแ์ละ
สื่อสรา้งสรรค์ 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

กลุ่มบรกิาร 
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

 
นอกจากนี้ รายละเอยีดของการวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์อนัเกดิจากภาพฉายอนาคต Sustainability Rebalanced เป็นดงัแสดงในตารางที่ 4-8 
ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4-8 การ  เคราะห ผ กระทบ (Sustainability Rebalanced) 

อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มราก านทาง

ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

งาน ีมือและหตัถกรรมมีการใช้วสัดุที่ท าจาก รรมชาติและสามารถย่อยสลายเองได้ 
ภาครั ก าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้วสัดุ เช่น ใบตอง ใบจาก กระดาษ างข้าว และ 
ในอุตสาหกรรมดนตรมีกีารควบคุมมาตร านกระบวนการการผลติในโรงงานมมีาตร าน
ดา้นสิง่แวดล้อมทีสู่งขึน้ ส่งผลใหม้กีารใชว้สัดุทดแทน เช่น การใชไ้ เบอร์กลาสแทนไม้
ในเครื่องดนตรอีย่างระนาดเอก และในอุตสาหกรรมทศันศลิป์ มกีารปรบัการสร้างงาน
ผลงานศลิปะมาสรา้งบนโลกออนไลน์ ผ่านเครื่องมอืดจิทิลัแทนเพื่อลดการใชท้รพัยากร
กระดาษ ส ีพู่กนั และอุปกรณ์ต่างๆ 
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อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มคอนเทนต์
และสื่อสรา้งสรรค์ 

อุตสาหกรรมการพมิพม์กีารปรบัตวั โดยสื่อสิง่พมิพถ์ูกยา้ยขึน้ไปบนโลกออนไลน์เพื่อลด
การสูญเสียทรัพยากรในการผลิต ทัง้นี้มาตร านในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ถูก
น ามาใชใ้นดา้นการประเมนิการเผาผลาญทรพัยากรขณะถ่ายท า และการปล่อยมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภายในภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการตระหนักถึงประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืนโดยจะถูกนับเป็นหนึ่งในตัวชี้วดัของมาตร านใหม่ 
ในการไดร้บัสทิ ปิระโยชน์ (Incentives) จากภาคร ั 
 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมนัน้จะถูกปรบัใหม้คีวามเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น  
(Sustainable Architecture) เหน็ไดจ้ากการทีทุ่กอาคาร หรอืบ้านพกัมกีารใช ้Solar cell 
หรอืกงัหนัลมเพื่อผลติพลงังาน วสัดุทีใ่ชใ้นการสรา้งบา้นผลติจากวสัดุมาจากการรไี เคลิ 
เช่น Quail Hill Community Center หรอื Frontier Project ทีม่กีารรเิริม่ในต่างประเทศ 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

สนิคา้แ ชัน่มกีารใชว้สัดุทีส่นับสนุนดา้นความยัง่ยนื จนเกดิเป็นกลายมาเป็นมาตร าน
ในการบรโิภคแบบใหม่ หน่วยงานก ากบัดูแลมกีารวดัปรมิาณมลภาวะทางอากาศ หรอื
ทางน ้าที่ปล่อยออกมาจากโรงงานผลติอย่างเขม้งวด รวมถึงมกีารใช้วสัดุที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม เช่น Mylo, Reishi, Mirum, Circulose, AirCarbon, Kintra 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การมดีชันีหรอืมาตร านใหก้บัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงในแต่ละพื้นที่ถงึปรมิาณขยะ
และมลภาวะในพืน้ทีแ่บบ Real time ผ่าน Platform กลาง โดยแต่ละแหล่งท่องเทีย่วตอ้ง
แจง้ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และผลกระทบดา้นระบบนิเวศในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบใน
ระดบัรายวนัหรอืรายสปัดาห ์

 
➢ Transformation Scenario: Technological Blending for Every Scale 

 
เทคโนโลยใีนอนาคตมโีอกาสก้าวกระโดดอย่างรวดเรว็และสร้างผลกระทบอนัรุนแรงทัง้

ในระดบัประเทศและระดบัโลก จากงานวจิยัของ Grand View Research พบว่ามูลค่าตลาดของ
การเปลี่ยนแปลงทางดจิิทลัทัว่โลก (Digital Transformation) เช่น Analytics, Cloud Computing, 
Mobility, Social Media และอื่นๆ มสีงูถงึ 608.72 พนัลา้นเหรยีญสหร ั ในปี 2021 และมอีตัราการ
เตบิโตเฉลีย่กว่ารอ้ยละ 23.1 ต่อปีและถูกคาดการณ์ว่าจะเตบิโตต่อเนื่องดว้ยรอ้ยละเฉลีย่ดงักล่าว
ไปจนถึงปี 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานปัญญาประดิษ ์ ในด้านการแพทย์ ความคิด
สรา้งสรรค ์การตดิต่อสือ่สารและโทรคมนาคม การผลติ และอื่นๆ  

 
นอกจากนี้  จากสถิติของ World Intellectual Property Organization (WIPO) การจด

สทิ บิตัรทัว่โลกมรีวมกว่า 3.3 ลา้นครัง้ในปี 2020  ึ่งเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 1.6 เมื่อเทยีบกบัปี 2019 
รวมถงึการลงทะเบยีนเครื่องหมายการค้าที่มสีูงถงึ 17.2 ล้านครัง้คดิเป็นการเตบิโตร้อยละ 13.7 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า  ึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเตบิโตของการสร้างสรรค์สนิคา้และบรกิาร และ
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มูลค่าตลาดมแีนวโน้มจะสูงขึ้นหากมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยปัีญญาประดิษ ์ต่างๆอย่างเต็ม
รปูแบบ 

 
ทว่าประเดน็ด้านความปลอดภยัด้านการใช้งานเทคโนโลยใีหม่เหล่านี้ยงัเป็นประเดน็ที่

หลาย ่ายใหค้วามสนใจ จากขอ้มลูของ University of Maryland ทัว่โลกจะมกีารโจมตทีางไ เบอร์
ทุกๆ 39 วินาทีหรือตกเฉลี่ย 2,000 ครัง้ต่อวัน และจากข้อมูลของ Cybercrime Magazine 
อาชญากรรมทางไ เบอร์ได้สร้างความเสยีหายถงึ 6 ล้านล้านเหรยีญสหร ัในปี 2021 และจาก
ขอ้มลูเชงิลกึพบว่าใน ุรกจิขนาดเลก็มกีารลงทุนในดา้นความปลอดภยัทางไ เบอรเ์ฉลีย่เพยีง 500 
เหรยีญสหร ั แสดงถงึการใหค้วาส าคญัและความสามารถในการลงทุนกบัความปลอดภยับนโลก
ไ เบอรท์ีอ่าจยงัไม่เพยีงพอในอนาคต ดงันัน้ประเดน็ดา้นเทคโนโลยดีงักล่าวน าไปสู่การมองภาพ
อนาคตในรปูแบบของ Transformation Scenario ไดด้งันี้ 

 
เกิดการผสมผสานระหว่างวั น รรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ท าให้ขอบเขตของ

ว ัน รรมดัง้เดมิไดถู้กพร่าเลอืนลงไป เนื่องจากขอ้จ ากดัทางเทคโนโลยแีละต้นทุนทีล่ดลง ส่งผล
ใหเ้กดิการครอบง าทางว ัน รรม (Cultural Domination) ท าใหป้ระเทศที่มตี้นทุนทางว ัน รรม 
และเศรษ กิจที่แข็งแรงกว่าเป็นผู้ได้เปรียบ  เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการผลิต 
แนวความคดิ รวมถงึวถิชีวีติของผูค้นตัง้แต่ตน้น ้ายนัปลายน ้าทัง้ในโลกแห่งความเป็นจรงิและโลก
เสมือน เช่น การผลิตภาพยนตร์ เพลง และการออกแบบแ ชัน่ต่างๆด้วยปัญญาประดิษ ์ 
แม้กระทัง่ระบบการลองสวมเสือ้ผ้าออนไลน์ในโลกเสมอืน ส่งผลให้ผูค้น รรมดาสามารถรงัสรรค์
ผลงานไดด้ว้ยเทคโนโลย ีท าใหเ้กดิศลิปินรายย่อยและผูส้รา้งสรรค์มากมายนอกเหนือจากองค์กร
และผูผ้ลติขนาดใหญ่ ผูค้นเริม่มกีารตระหนักถงึความส าคญัของประเดน็ดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา
มากขึ้นตามล าดับ แรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการเรียนรู้ทักษะและพั นาตนเอง
ตลอดเวลาผ่านช่องทางการสอนที่มีหลากหลายและเข้าถึงง่ายเพื่อให้สามารถอยู่ รอด  
ในตลาดแรงงานได ้

 
โดยสามารถแบ่งประเภทผลกระทบของแต่ละภาพฉายอนาคต Technological Blending 

for Every Scale ไดด้งันี้ 
 
ผลกระทบ 
 
▪ เ รษฐก   ทุกภาคส่วนมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยตีัง้แต่ต้นน ้ายนัปลายน ้าตลอด

ห่วงโ ่อุปทาน จ านวนผูป้ระกอบการรายย่อยเพิม่สูงขึน้ การผกูขาดในตลาดโดยเจา้
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ใหญ่ลดลง เกดิการ ื้อ-ขายสนิค้าอย่างไร้พรมแดน ส่งผลให้เศรษ กจิของประเทศ
เตบิโตอย่างกา้วกระโดด 

 
▪   งค  ผู้คนในสงัคมหนัมาให้ความส าคญักับการใช้ชีวิตในโลกเสมือน เกิดการ

ด าเนิน ุรกรรมที่ไม่จ ากดัช่องทาง แรงงานในอุตสาหกรรมมทีกัษะทางด้านดจิทิลั 
ผูค้นหนัมาใหค้วามส าคญักบัสทิ ขิองตนในการถอืครองทรพัยส์นิทัง้โลกแห่งความ
จรงิและโลกเสมอืน ทัง้นี้อาจท าใหเ้กดิการพร่าเลอืนทางว ัน รรมและการถอืครอง
ความเป็นเจา้ของในผลงานต่างๆ 

 
▪ เทคโนโ  ี เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างถึงขีดสุด ผู้ประกอบการรายย่อย

สามารถเป็นผู้คดิค้นและสร้างสรรค์เทคโนโลยทีี่เขา้มาตอบโจทย์สงัคม ผู้คนทัว่ไป
เขา้ถงึอุปกรณ์ทางเทคโนโลยดีว้ยตน้ทุนทีต่ ่าลง  

 
▪ โอกา  เกิดโอกาสทาง ุรกิจมากมายส าหรบัผู้ประกอบการรายย่อย และผู้คนที่มี

ต้นทุนทางความคดิ ในขณะเดียวกนัข้อจ ากดัทางด้านเงนิทุน เทคโนโลย ีและสิง่
อ านวยความสะดวกลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั  

 
โดยทางทีป่รกึษาขอเสนอแนวทางการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนที่มผีลต่อการสร้างภาพ

ฉายอนาคต Technological Blending for Every Scale ดงัตารางที ่4-8 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-9  น ทางการ  เคราะห ป       บเค ื่อนท่ี ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต   
Technological Blending for Every Scale 

  ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต   ง  
(High Influence) 

 ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต ต า่ 
(Low Influence) 

 ีพ   ต   ง 
(Dynamic) 

- Changing in World 
Production  

- Self-Actualization 
- Money Mining 

- Sense of Righteousness 

คงท่ี  ะ ีค า 
เป็น ป ด้  ง 

(Static and Highly 
Possible) 

- Digital Golden era 
-   ’                   
- Next Decade's Workforces 
- Limitless Imagination 
- Borderless Connectivity 
- Surreal in Parallel World 
- Crime Escalation 

- Environmental Revitalization 
- Social Democratization 
- High Value Heritage 
- Culture Commercialization (Carrot 

and Stick) 

 
จากภาพฉายอนาคต Technological Blending for Every Scale มีปัจจัยขับเคลื่อนที่

ส าคัญ กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงและจะมีอิท ิพลต่อภาพฉายอนาคตสูง อัน
ป ร ะกอบ ไปด้ ว ย                    ,   ’                  ,            '            , 
Limitless Imagination, Borderless Connectivity, Surreal in Parallel World, Crime Escalation 
รองลงมาเป็นปัจจยัที่ยงัคงมอีิท ิพลต่อภาพฉายอนาคตสูงแต่สามารถเกิดการคลาดเคลื่อนได้ 
ประกอบด้วย Changing in World Production, Self-Actualization, Money Mining  ึ่งยงัคงต้อง
ใหค้วามส าคญักบัภาพฉายอนาคตนี้เช่นกนั 

 
ถดัมาเป็นไปปัจจยัขบัเคลื่อนที่มอีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตต ่า แต่ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ี่

จะเกดิในปัจจุบนั อนัประกอบดว้ย Environmental Revitalization, Social Democratization, High 
Value Heritage, Culture Commercialization (Carrot and Stick) แล ะ ปั จ จัย ขับ เ ค ลื่ อ นที่ ใ ห้
ค ว ามส าคัญ เ ป็นล าดับสุ ดท้ าย  ประกอบด้วย  Surreal in Parallel World และ  Sense of 
Righteousness  ึง่มอีทิ พิลต ่าและโอกาสเกดิน้อยในภาพฉายอนาคตนี้ 

 
ทัง้นี้ ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของภาพฉายอนาคต 

Technological Blending for Every Scale ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงัตารางที ่4-10 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-10 ค า เป็น ป ด้  ะผ กระทบ องภาพฉา อนาคต 
 Technological Blending for Every Scale รา ค   เตอร  

 ค า เป็น ป ด ้
(Possibility) 

ผ กระทบรา ค   เตอร  
(Impact) 

กลุ่มราก านทาง
ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

กลุ่มคอนเทนตแ์ละ
สื่อสรา้งสรรค์ 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

 
นอกจากนี้ รายละเอยีดของการวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคอ์นัเกดิจากภาพฉายอนาคต Technological Blending for Every Scale เป็นดงัแสดงใน
ตารางที ่4-11 ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4-11 การ  เคราะห ผ กระทบ (Technological Blending for Every Scale) 

อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มราก านทาง

ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

งาน ีมอืและหตัถกรรมไดม้กีารน าเทคโนโลยรีูปแบบใหม่มาช่วยในการผลติ เช่น 3D/4D 
Printing ท าให้การผลิตสินค้าหลายประเภทสามารถผลิตแบบ  Mass Production ได้ 
อุตสาหกรรมดนตรีและภาพยนตร์มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษ ์เข้ามาทดแทน
มนุษย์ได้อย่างเต็มรูปแบบในงานประเภท การแต่ง เพลง การเขียนบทภาพยนตร์  
การสร้างงานศลิปะ  ึ่งสามารถให้ผลลพั ์ได้ไม่แตกต่าง หรอืดกีว่าผลงานจากแรงงาน
มนุษย ์ศลิปะการแสดงถูกยา้ยไปอยู่ในโลกเสมอืน ปัญญาประดษิ ส์ามารถสรา้งนักแสดง
ในโลกเสมอืน  ึง่สามารถสะทอ้นความเป็นมนุษยด์า้นอารมณ์ และความรูส้กึไดอ้ย่างเป็น
 รรมชาต ิ
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อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มคอนเทนต์
และสื่อสรา้งสรรค์ 

อุตสาหกรรมการพมิพม์กีารใชเ้ครื่องจกัรในกระบวนการผลติเพื่อทดแทนการท างานของ
มนุษย์ สื่อสิ่งพิมพ์ได้ก้าวเข้าสู่ โลกออนไลน์โดยสมบูรณ์ ปัญญาประดิษ ์ถูกใช้ 
ในการคดัสรรค์ขอ้มลูขา่วสาร และ Content สู่ผูบ้รโิภค อุตสาหกรรม อ ทแ์วร์ และเกม
ได้ก้าวข้ามการแข่งขนัระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยกลายเป็นการคิดค้นและติดตัง้
โปรแกรมอตัโนมตัเิพื่อใหม้าแขง่ขนัแทนมนุษย์ 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

ปัญญาประดษิ จ์ะเขา้มาช่วยในการจดัการปรมิาณขอ้มลูอนัมหาศาล  ึง่เป็นปัจจยัส าคญั
ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Parametric Design) เช่น การออกแบบบ้านทีต่้อง
อาศยัขอ้มูลอายุ เพศ ขนาดครอบครวั หากมกีารน าปัญญาประดษิ ์มาใช้จะท าใหผู้อ้ยู่
อาศัยมีแบบบ้านให้เลือกมากมาย พร้อมทัง้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
ไดเ้ป็นอย่างด ี

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

อุตสาหกรรมแ ชัน่กา้วไปสู่โลกคู่ขนาน ผูบ้รโิภคสามารถลอง และเลอืก ื้อสนิคา้บนโลก
เสมอืน การ ื้อ-ขายท าผ่านช่องทางออนไลน์ทัง้หมด  ึ่งส่งผลใหม้กีารลดลงของจ านวน
ร้านค้าเป็นอันมาก มีผู้ช่วยเหลือในการ ื้อสินค้าบนโลกเสมือน  ึ่งได้มีการถูกตัง้
โปรแกรมในการช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี เช่น  
Machine Learning 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การท่องเที่ยวสามารถท าได้ผ่านโลกคู่ขนาน เกิดการทลายขอ้จ ากดัทางด้านพรมแดน 
ต้นทุนทางตัวเงิน และเวลา โดยจะมีการใช้เครื่องมือ เช่น AR และ VR เป็นสื่อกลาง 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เปรียบเสมือนการท่องเที่ยว ณ สถานที่จริงให้แก่ผู้ใช้งาน  
รวมถงึเป็นหนึ่งในเครื่องมอืในการเผยแพร่ Soft Power ออกสู่สากล 

 
➢ Collapse Scenario: Prosperity Downturn 

 
สบืเนื่องจากสถานการณ์เศรษ กิจโลกที่ค่อนข้างชะลอตวัในช่วงที่ผ่านมาและจะยงัคง

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของผู้คนอย่างต่อเนื่อง จากขอ้มูลของ UNDP การพุ่งขึ้นสูงของ
ราคาอาหารและราคาพลงังาน รวมทัง้อตัราเงนิเ ้อในปัจจุบนัสง่ผลกระทบใหผู้ค้นกว่า 71 ลา้นคน
ในประเทศก าลงัพ ันาตกอยู่ในสภาะยากจน โดยส่งผลให้ก าลงัการ ื้อของผู้คนที่มตี่อผลงาน
ศลิปะ งานประดษิ ์มลีดลง รวมทัง้การให้ความส าคญักบัการใช้จ่ายสนิค้าและบรกิารสร้างสรรค์
อาจไดร้บัผลกระทบไม่มากกน้็อย 

 
ทัง้นี้การพ ันาของเทคโนโลยกีารรบั-ส่งขอ้มูลและข่าวสารทีพ่ ันาไปอย่างกวา้งขวาง 

ท าให้การวเิคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลต่างๆเป็นเรื่องที่ละเอยีดอ่อนและกลัน่กรองได้ยากขึ้น จาก
ข้อมูลของสถิติข่าวปลอมของประเทศไทยพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2021 มีจ านวนผู้โพสต์ข่าว
ปลอม 587,039 คน และจ านวน ผู้แชร์ข่าวปลอม 20,294,635 คน ส่งผลให้ผู้คนต้องใช้
วจิารณญาณในการตดัสนิใจมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผูค้นอาจถูกชกัจูงดว้ยขอ้มูลที่บดิเบอืนและ



 

 

 

 4-71 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

ไม่เป็นกลางมากขึ้นตามล าดบั ดงันัน้ประเดน็ดงักล่าวน าไปสู่การมองภาพอนาคตในรูปแบบของ 
Collapse Scenario ไดด้งันี้ 

 
การที่ว ั น รรมไม่ได้ถูกให้ความส าคัญในสายตาของผู้ คนส่วนใหญ่ ผลงานจาก

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ม่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดไดอ้กีต่อไป มกีารผลติสนิคา้
และบริการแบบ Mass Production ในสินค้าและบริการหลายประเภทควรจะถูกสร้ าง 
แบบเฉพาะเจาะจง อนัเป็นผลมาจากการใหคุ้ณค่าต่องานประดษิ ์และความคดิสรา้งสรรคท์ีล่ดลง 
เกดิการเผาผลาญทรพัยากรเป็นอนัมาก ผู้บรโิภคแบกรบัราคาที่สูงขึ้น รวมทัง้เกดิขอ้จ ากดัทาง
ความคดิและความเชื่อเกดิขึ้นมากมายในกระบวนการผลติและการบรโิภค เกดิการสร้างข่าวลือ  
มีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เกิดการบิดเบือนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  เกิดการประชาสมัพนั ์ที่เกินจริง  
และมีการใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความคิด ความเชื่อ และวั น รรม 
ทีไ่ม่เหมาะสมต่อผูป้ระกอบการ แรงงาน และผูบ้รโิภคในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ และอาจเกดิการ
ใช้สนิค้าและบรกิารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปในทางมิชอบ กล่าวคอืใช้เป็นช่องทางในการ
ด าเนิน ุรกรรมผดิกฎหมายและใชเ้ป็นช่องทางการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 

 
โดยสามารถแบ่งประเภทผลกระทบของแต่ละภาพฉายอนาคต Prosperity Downturn ได้

ดงันี้ 
 
ผลกระทบ 
 
▪ เ รษฐก   เกิดการผูกขาดทางในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย ุรกิจขนาดใหญ่ 

เศรษ กจิของประเทศถูกน าพาโดยระบบทุนนิยมเป็นหลกั ทีใ่หค้วามส าคญักบัการ
ผลติในปรมิาณมากเพื่อใหไ้ดต้้นทุนทีต่ ่า ท าใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยทยอยหายไป
จากระบบการคา้ 

 
▪   งค  ผู้คนให้ความส าคัญกับความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง และหันมาให้

ความส าคญักบัปัจจยัพืน้ านในการด ารงชวีติ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัประเดน็ด้าน
ราคาเป็นหลกั ผู้คนถูกชกัจูงทางความคดิ และความเชื่อผ่านช่องทางการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ 
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▪ เทคโนโ  ี การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัถูกจ ากดัอยู่ในวงแคบ ผูใ้ชง้านไม่มอี านาจใน
การต่อรอง การพ ันาเทคโนโลยเีป็นไปตามการน าพาของบรษิทัขนาดใหญ่ รวมถงึ
การอาศยัการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ชี่องว่างทางกฎหมายมาสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ตนเอง 

 
▪ โอกา  นกัสรา้งสรรคห์รอืผูผ้ลติทีส่ามารถสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดท้ัง้ในเชงิของราคา (Price) คุณภาพ (Quality) และยงัรวมถงึ
 ุรกจิทีส่ามารถความน่าเชื่อถอืต่อผูค้นในสงัคมทัง้ในเชงิ การไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
การเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
โดยทางทีป่รกึษาขอเสนอแนวทางการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคลื่อนที่มผีลต่อการสร้างภาพ

ฉายอนาคต Prosperity Downturn ดงัตารางที ่4-12 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4-12  น ทางการ  เคราะห ป       บเค ่ือนท่ี ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต  
Prosperity Downturn 

  ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต   ง  
(High Influence) 

 ีอ ทธ พ ต่อภาพฉา อนาคต ต า่ 
(Low Influence) 

 ีพ   ต   ง 
(Dynamic) 

-   ’                   
- Environmental Revitalization  
- Limitless Imagination  
- Sense of Righteousness 

- Next Decade Workforces 
- Surreal in Parallel World 

คงท่ี  ะ ีค า 
เป็น ป ด้  ง 

(Static and Highly 
Possible) 

- Digital Golden Era  
- Changing in World 

Production  
- Money Mining 
- Crime Escalation  
- Self-Actualization 
- High value heritage  
- Culture Commercialization 

(Carrot and Stick) 

- Borderless Connectivity 
- Social Democratization 

 
จากภาพฉายอนาคต Prosperity Downturn มปัีจจยัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั กล่าวคอื เป็นปัจจยั

ทีม่คีวามเป็นไปไดสู้งและจะมอีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตสูง อนัประกอบไปดว้ย Digital Golden Era, 
Changing in World Production, Money Mining, Crime Escalation, Self-Actualization, High value 
heritage , Culture Commercialization (Carrot and Stick) รองลงมาเป็นปัจจยัที่ยงัคงมอีิท ิพลต่อ
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ภาพฉายอนาคตสูงแต่สามารถเกิดการคลาดเคลื่อนได้ อนัประกอบด้วย   ’                  , 
Environmental Revitalization, Limitless Imagination,  Sense of Righteousness  ึ่งยังคงต้องให้
ความส าคญักบัภาพฉายอนาคตนี้เช่นกนั 

 
ถดัมาเป็นไปปัจจยัขบัเคลื่อนทีม่อีทิ พิลต่อภาพฉายอนาคตต ่า แต่ยงัมคีวามเป็นไปไดท้ี่

จะเกดิในปัจจุบนั อนัประกอบดว้ย Borderless Connectivity, Social Democratization และปัจจยั
ขบัเคลื่อนทีใ่หค้วามส าคญัเป็นล าดบัสุดทา้ย ประกอบดว้ย Next Decade Workforces, Surreal in 
Parallel World  ึง่มอีทิ พิลต ่าและโอกาสเกดิน้อยในภาพฉายอนาคตนี้ 

 
ทัง้นี้ ทางที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของภาพฉายอนาคต 

Prosperity Downturn ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดงัตารางที ่4-13 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4-13 ค า เป็น ป ด้  ะผ กระทบ องภาพฉา อนาคต 
Prosperity Downturn รา ค   เตอร  

 ค า เป็น ป ด ้
(Possibility) 

ผ กระทบรา ค   เตอร  
(Impact) 

กลุ่มราก านทาง
ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

กลุ่มคอนเทนตแ์ละ
สื่อสรา้งสรรค์ 

ความเป็นไปไดส้งู 
(High) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

ความเป็นไปไดป้านกลาง 
(Medium) 

ผลกระทบระดบักลาง 
(Medium) 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเป็นไปไดต้ ่า 
(Low) 

ผลกระทบระดบัสูง 
(High) 

 
นอกจากนี้ รายละเอยีดของการวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคอ์นัเกดิจากภาพฉายอนาคต Prosperity Downturn เป็นดงัแสดงในตารางที ่4-14 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4-14 การ  เคราะห ผ กระทบ (Prosperity Downturn) 
อ ต าหกรร  ผ การ  เคราะห  
กลุ่มราก านทาง

ว ัน รรม
สรา้งสรรค ์

ผู้บรโิภคให้ความสนใจกบังานประดษิ ์และงาน ีมอืลดลง หนัไปสนใจสนิค้าที่เกิดจาก
การผลติแบบ Mass Production จากบรษิัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ ผลงาน
เพลงขาดแรงจูงใจในการผลติ เนื่องจากเกิดปัญหาด้านการละเมิดลขิสทิ ิเ์ป็นอันมาก 
ศลิปะการแสดงไดถู้กอนุรกัษ์ไวใ้หจ้ดัแสดงแค่เฉพาะบางกรณี ไม่สามารถน ามาเผยแพร่
ในวงกว้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษ กิจได้ ผลงานทางทัศนศิลป์ถูกใช้เป็นช่องทาง  
ในการ อกเงนิผ่านเครื่องมอื เช่น NFT 

กลุ่มคอนเทนต์
และสื่อสรา้งสรรค์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ถูกกีดกันด้านการน าเสนอข้อมูลที่เป็นกลาง เกิดการบิดเบือนข้อมูลเพื่อ 
โน้มน้าวผู้คนเพื่อเป้าประสงค์แอบแ ง ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังมีกรอบ
แนวความคดิเดมิทีย่งัไม่เปิดกวา้ง เช่น การไม่ยอมรบัภาพยนตร์และวดีทิัศน์ดา้นความ
หลากหลายทางเพศ รวมถงึประเดน็ทางว ัน รรม ความเชื่อ และศาสนายงัคงเป็นสิง่ที่
จบัต้องไม่ได ้และไม่สามารถปรบัใหเ้ป็นไปตามยุคสมยัได ้ส่งผลให ้Soft Power เหล่านี้
ไม่ก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ และอาจพร่าเลอืนไปตามกาลเวลา 

กลุ่มบรกิาร
สรา้งสรรค ์

การโ ษณาเป็นไปเพื่อจุดประสงค์แอบแ ง มกีารบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อผลประโยชน์
ทางด้านตัวเงิน การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นไปโดยยึดผลก าไรทาง ุรกิจ  
เป็นหลกั ขาดการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั เช่น  
การออกแบบบ้านและคอนโดที่เน้นปริมาณห้อง หรือความสวยงามมากกว่าความ
ปลอดภยั 

กลุ่มสนิคา้
สรา้งสรรค ์

เกดิการผกูขาดสนิคา้โดยบรษิทัขนาดใหญ่ในตลาด ท าใหผู้ผ้ลติเสือ้ผา้รายย่อยตอ้งเผชญิ
กับการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพ  อีกทัง้ยังไม่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่ดี  
และมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได้ ผู้ผลิตผลกัภาระทางด้านต้นทุนให้กับผู้บริโภค  
เกดิการใชท้รพัยากรในการผลติอย่างสิน้เปลอืง อนัส่งผลต่อมลภาวะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นหนึ่งในจุดหมายส าคญัในการท่องเทีย่วของนานาประเทศ ดว้ยเหตุ
ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม เศรษ กิจ หรือว ัน รรม อีกทัง้ยงัขาดความร่วมมอื
ระหว่างภาคร ัและเอกชนในการผลกัดนั Soft Power อย่างเป็นรปู รรม  ขาดการบูรณา
การกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ท าให้ไม่สามารถส่งออก Soft Power  ของไทยไปยงั
ต่างประเทศได ้และไม่ก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทางเศรษ กจิ 

 
นอกจากนี้ ทางทีป่รกึษาไดม้กีารขอความร่วมมอืจากผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders)  ึ่ง

มาจากทัง้ภายในส านักงานฯ และผูเ้ขา้ร่วมจากภายนอกรวมทัง้สิน้ 48 ราย โดยค านึงถงึ 2 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็นในการเกดิของภาพฉายอนาคต  (Probability) และ ความไม่พรอ้มหากภาพ
ฉายอนาคต นัน้เกดิขึน้ (Unpreparedness) ท าใหไ้ดผ้ลคะแนนดงันี้ 
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ภาพท่ี 4-6 การ ห้คะ นนด้านค า น่า ะเป็น  ะค า   ่พร้อ  องภาพฉา อนาคต ท ง้ 4 

 
▪ ภาพฉายอนาคต  Cultural Value Added ไดค้ะแนนความน่าจะเป็นในการเกดิเฉลีย่

อยู่ที ่6.9 คะแนน และความไม่พรอ้มหากภาพฉายอนาคต นี้เกดิขึน้อยู่ที ่3.6 คะแนน 
ท าใหม้คี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่5.2 คะแนน 

▪ ภาพฉายอนาคต  Sustainability Rebalanced ไดค้ะแนนความน่าจะเป็นในการเกดิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 คะแนน และความไม่พร้อมหากภาพฉายอนาคต นี้เกดิขึ้นอยู่ที่ 4.7 
คะแนน ท าใหม้คี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่5.4 คะแนน 

▪ ภาพฉายอนาคต  Technological Blending for Every Scale ได้คะแนนความน่าจะ
เป็นในการเกดิเฉลีย่อยู่ที ่6.5 คะแนน และความไม่พรอ้มหากภาพฉายอนาคต นี้เกดิ
ขึน้อยู่ที ่4.9 คะแนน ท าใหม้คี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่5.7 คะแนน 

▪ ภาพฉายอนาคต  Prosperity Downturn ไดค้ะแนนความน่าจะเป็นในการเกดิเฉลี่ย
อยู่ที ่4.7 คะแนน และความไม่พรอ้มหากภาพฉายอนาคต นี้เกดิขึน้อยู่ที ่5.2 คะแนน 
ท าใหม้คี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.9 คะแนน 

 
จากการใหค้ะแนนดงักล่าวพบว่า ภาพฉายอนาคต  Technological Blending for Every 

Scale เป็นภาพฉายอนาคต ที่ควรให้ความส าคญัมากที่สุด หากค านึงถึงปัจจยัความน่าจะเกิด 
(Probability) และความไม่พรอ้มของประเทศ (Unpreparedness) 
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 ค า เช่ือ โ ง อง ผนภาพอนาคตท ง้ 4 ร ป บบ 
 
ทางที่ปรกึษาได้สร้างแผนภาพและทศิทางของภาพฉายอนาคต เพิม่เตมิเพื่อแสดงถึง

ทิศทางและความเชื่อมโยงของ 4 ภาพฉายอนาคต  โดยมี การพ ันารวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี (Technology Advancement & Technological Adoption) และ ระเบียบนโยบาย 
รวมถงึการก ากบัดูแลของทัง้มาตร านในระดบัสากล และระดบัประเทศ (Rules & Regulations) 
เป็นแกน ดงัภาพที ่4-7  

 
ภาพท่ี 4-7  ผนภาพ  ะท  ทาง องภาพฉา อนาคต ท ง้ 4 

 
 
▪ ในสถานการณ์ที่โลกในอกี 10 ปีขา้งหน้าที่มกีารพ ันาด้านเทคโนโลยดีจิิทลัอย่าง 

ค่อ เป็นค่อ  ป และผู้คนต่างตอบรบัต่อการใช้เทคโนโลยี  ่ ากน ก ในขณะที่ 
ระเบียบ นโยบายต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์พ ันาอย่างค่อ เป็นค่อ  ป มกีาร
ก ากับดูแลตาม าตรฐาน าก  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะมี
แนวโน้มเขา้สู ่ภาพฉายอนาคต ที ่1 “Cultural Value Added”  

▪ ในสถานการณ์ที่โลกในอกี 10 ปีข้างหน้า มกีารพ ันาด้านเทคโนโลยดีิจิทลัอย่าง
ก้า กระโดด และผู้คนต่างตอบรับต่อการใช้เทคโนโลยี  ง ในขณะที่ ระเบียบ 
นโยบายต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์พ ันาอย่างค่อ เป็นค่อ  ป มกีารก ากบัดูแล

  

               A    

                         

ระเบ ีบ นโ บา ท่ี
 น บ น นอ ต าหกรร 
 ร้าง รรค   เ่ ้ ง ด 
หรือ  อ่า เป ี่ น ป ง
ตา   านการณ โ ก
 ด้ท น

ระเบ ีบ นโ บา 
ท่ี น บ น นอ ต าหกรร 
 ร้าง รรค พ ฒนาอ ่าง
ค่อ เป็นค่อ  ป ก าก บ
ด   ตา  าตรฐาน าก  

เทคโนโ  ีด   ท  พ ฒนาอ ่างก้า กระโดด   ะ
 อี ตราการตอบร บต่อการ ช้งานเทคโนโ  ี  ง

เทคโนโ  ีด   ท  พ ฒนาอ ่างค่อ เป็นค่อ  ป   ะ
 อี ตราการตอบร บต่อการ ช้งานเทคโนโ  ีน้อ 
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ตาม าตรฐาน าก  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะมแีนวโน้มเข้าสู่ 
ภาพฉายอนาคต ที ่2 “Sustainability Rebalanced”  

▪ ในสถานการณ์ที่โลกในอกี 10 ปีข้างหน้า มกีารพ ันาด้านเทคโนโลยดีิจิทลัอย่าง
ก้า กระโดด และผู้คนต่างตอบรับต่อการใช้เทคโนโลยี  ง ในขณะที่ ระเบียบ 
นโยบายต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคพ์ ันาอย่าง  ่เ ้ ง ด หรอื การก ากบัดแูลอาจ
ท าได้  ่ท  ่ ึง   ะตา   ่ เท่าท นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะมแีนวโน้มเข้าสู่ ภาพฉายอนาคต ที่ 3 
“Technological Blending for Every Scale”  

▪ ในสถานการณ์ที่โลกในอกี 10 ปีขา้งหน้าที่มกีารพ ันาด้านเทคโนโลยดีจิิทลัอย่าง 
ค่อ เป็นค่อ  ป และผู้คนต่างตอบรบัต่อการใช้เทคโนโลยี  ่ ากน ก ในขณะที่ 
ระเบยีบ นโยบายต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคพ์ ันาอย่าง  ่เ ้ ง ด หรอื การก ากบั
ดูแลอาจท าได้  ่ท  ่ ึง   ะตา   ่เท่าท นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยจะมแีนวโน้มเข้าสู่ ภาพฉายอนาคต ที่ 3 
“Prosperity Downturn”  
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บทท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) 

 
เนื้อหาในบทนี้จะแสดงรูปแบบการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และปัจจยัเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตของขอ้เสนอแนะ
แต่ละรปูแบบ โดยมเีนื้อหาดงันี้ 

 
 

5.1 แนวทางการวิเคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายขบัเคลื่อน
อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์

 
แนวคดิการด าเนินงานในภาพรวมไดศ้กึษาจากงานวจิยัเรื่อง e-Government for Better 

Government ซึ่งจดัท าโดยองค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organization 
for Economic Co-operation and Development หรอื OECD) เมื่อปี ค.ศ. 2005 เพื่อน ามาใชเ้ป็น
กรณีศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของนโยบายของรัฐ โดย
ผลกระทบของนโยบายของรฐัที่มตี่อหน่วยงานภาครฐัและประชาชนผู้ใช้บรกิาร สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 
▪ ผลกระทบทางตรงในรูปตวัเงิน คอื ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นโดยตรงจากการมี

บรกิารจากรฐับาล ทีส่ามารถค านวณเป็นตวัเงนิได ้อาท ิงบประมาณทีห่น่วยงาน
ภาครฐัใชใ้นการลงทุน รายไดท้ีสู่งขึน้ของภาครฐั ต้นทุนค่าบรกิารของภาครฐัที่
ลดลง ตน้ทุนค่าพมิพเ์อกสารและการจดัสง่เอกสารทีล่ดลง เป็นตน้ 
 

▪ ผลกระทบทางอ้อมท่ีไม่อยู่ในรูปตัวเงิน คือ  ผลประโยชน์ที่มิได้เกิดขึ้น
โดยตรงจากการมบีรกิารหรอืนโยบายจากรฐับาล แต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก
การใชบ้รกิาร หรอืการมบีรกิารรฐับาลดจิทิลัที่ไม่สามารถค านวณเป็นตวัเงนิได้ 
เช่น บรกิารภาครฐัที่มคีุณภาพมากขึ้น ประชาชนเข้าถงึแหล่งขอ้มูลความรู้ได้
สะดวกขึน้ ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลทีเ่พิม่สูงขึ้น การบรกิารที่มกีารตอบสนอง
ไดร้วดเรว็ขึน้ เป็นตน้ 
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▪ ผลกระทบด้านประสิทธิภาพและการประหยดั คอื ผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การให้บริการ /นโยบายรัฐบาลที่ส่งผลต่อการประหยัดในด้านต่าง ๆ โดย
เปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนการมบีรกิาร/นโยบายรฐับาล อาท ิเวลาที่ประหยดัได้ 
และทรพัยากรทีป่ระหยดัไดจ้ากการใชบ้รกิาร/นโยบายจากรฐับาล เป็นตน้ 

 
นอกจากนี้ ผลกระทบในดา้นต่างๆ ของการโครงการรฐับาล ยงัถูกกล่าวถงึในหลากหลาย

งานวจิยัทีถู่กยอมรบัในระดบัสากล เช่น Government as a platform ซึง่จดัท าโดย Department of 
International Affairs ประเทศ New Zealand ในปี ค.ศ. 2017 ได้ระบุถงึผลประโยชน์ที่ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความสะดวกสะบาย และ
ประสทิธภิาพการบรกิารของภาครฐัทีจ่ะถูกยกระดบัใหส้งูขึน้ การลดลงของตน้ทุนและทรพัยากรใน
ด้านต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รวมไปถึงการเป็นรากฐานที่ดีต่อการ
พฒันานวตักรรม สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ  

 
รวมไปถงึส่วนของรายงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสจ์ากทาง European commission เมื่อปี 

ค.ศ. 2020 ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ในดา้นการปรบัปรุงกระบวนการบรหิารภายในองคก์รภาครฐั ทีจ่ะ
มปีระสทิธภิาพมากขึ้น การควบคุมดูแล ความโปร่งใส และการเขา้ถงึขอ้มูลของทุกภาคส่วนที่จะ
ท าได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึ้น การวางนโยบายการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั เช่น การ
คาดการณ์ การประเมนิ การเฝ้าระวงั ทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ม่นย ามากยิง่ขึน้ รวม
ไปถงึการให้บรกิารต่อผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งได้ดยีิง่ขึ้น หากมกีารน าเทคโนโลยตี่างๆมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 

 
ทัง้นี้ สามารถจ าแนกผลประโยชน์จากการใชบ้รกิารรฐับาลดจิทิลัโดยสรุปไดด้งั ตารางที ่

5-1 
 

ตารางท่ี 5-1 จ าแนกผลกระทบจากการใช้บริการ/นโยบายรฐับาลขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 ผลประโยชน์ทางตรง ผลประโยชน์ทางอ้อม 
ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

ผลประโยชน์ 
ด้านการประหยดั 

ผลประโยชน์
ต่อ
หน่วยงาน
ภาครฐั 

- ภาครฐัมรีายไดจ้ากภาษมีากขึน้ 
- ลดความเสีย่งจากการทุจรติ คอรร์ปัชนั 
- ลดค่าใชจ้่ายการเดนิทางและการลงพืน้ที่ 
- ลดต้นทุนค่าตพีมิพ์เอกสารและการจดัส่ง
เอกสาร 

- การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
- สนับสนุนการพฒันานโยบายภาครฐั 
- เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลู 
- เพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็
รวบรวม วเิคราะห ์และ  เผยแพร่ขอ้มลู

- การประหยดัเวลา 
- ลดตน้ทุนทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในอนาคต 

- ข้อมูลต่าง ๆ มคีวาม
แม่นย า ทนัสมยั 



 

 

 

 5-3 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

 ผลประโยชน์ทางตรง ผลประโยชน์ทางอ้อม 
ท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

ผลประโยชน์ 
ด้านการประหยดั 

- ได้ร ับรายได้เพิ่มเติมจากการใช้งาน
บริการหรือข้อมูลภาครฐัในเชิงพาณิชย์
มากขึน้ 

- ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผ่านบรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ 

- ลดตน้ทุนทีเ่กดิจากการมสีถานทีต่ดิตอ่
หรอืใหบ้รกิารภาครฐั (Physical 
Presence) 

ต่างๆ รวมถงึการบรหิารจดัการภายใน
องคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

- สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพฒันา
ในดา้นนวตักรรม เศรษฐกจิ และสงัคม 

- ลดความเสีย่งในการผดิพลาดทีอ่าจเกดิ
จากมนุษย ์

- เพิม่ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถอื
ใหก้บัหน่วยงานทีน่ าไปประยุกต์ใช ้

- สามารถบรหิารความ
เสีย่งไดง้่ายขึน้ 

- การประหยดั
ทรพัยากร 

ผลประโยชน์
ต่อ
ประชาชน 

- ราคาการใชบ้รกิารต่าง ๆ ลดลง 
- ลดตน้ทุนในการส่งขอ้มลูลง 
- ลดตน้ทุนการเดนิทาง 
- ลดตน้ทุนค่าประสานงานช่วยเหลอืต่าง ๆ 
- สรา้งโอกาสในการหารายไดข้อง
ประชาชนและภาคธุรกจิ 

- การตอบสนองทีร่วดเรว็ขึน้ 
- พฒันาคุณภาพของขอ้มลู 
- พฒันาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
- มีทางเลือกมากขึ้นและได้ร ับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ /พื้นที่
ส่วนกลางมากยิง่ขึน้ 

- การบรกิารที่หลากหลายและมคีุณภาพ
มากขึน้ 

- มคีวามรูม้ากขึน้ มคีวามเขา้ใจในการ
ด าเนินธุรกจิสรา้งสรรคม์ากขึน้ 

- เพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลู
และการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

- ลดระยะเวลาในการ
ใชบ้รกิารของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

- ลดการส่งขอ้มลู
ซ ้าซอ้น 

- ลดระยะเวลาเดนิทาง 

ทีม่า: E-Government for Better Government, OECD E-Government Studies (2005) , Government as a platform the value 
proposition discussion paper (2017), European Commission Exploring Digital government transformation in the EU 
(2020),  

 
จากการศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) ต่างๆ คณะผูป้ระเมนิไดก้ าหนดเป็นกรอบ

แนวทางการประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐกจิในของนโยบายขบัเคลื่อนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ เป็น
สองประเภทหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางตรง(Direct Benefits) และผลประโยชน์ทางอ้อม 
(Indirect Benefits) ซึง่จะมทีัง้ในสว่นทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได1้ 

 
  

 
1 ผลกระทบทีไ่ม่สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิไดจ้ะใชว้ธิกีารวเิคราะหผ์ลประโยชน์ดว้ยขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) 
 
จากการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้บรหิาร สศส. และผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) 

รวมถึงการค้นคว้าข้อมูล ท าให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ 
การวางนโยบายภาครฐัเพือ่ใหส้ามารถวางแผนยุทธศาสตรไ์ดเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง  
 

ทางคณะที่ปรึกษาได้ท าการสร้างยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ภายใต ้3 แนวทาง (Theme) อนัประกอบดว้ย 9 เครื่องมอื ดงัภาพ 5-1 ไดแ้ก่  

 
1. ส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้

ดา้นการสรา้งสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดจิทิลั (Academy/ Education)  
2. สนับสนุนการพฒันาทกัษะ ขดีความสามารถของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค ์(Capacity Building) 
3. พฒันาฐานขอ้มลูดา้นอุปทานของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Data on Supply Side) 
4. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง (Data  

Archive of Cultural Assets) 
5. สนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจูงใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(Incentives/ Funding) 
6. สง่เสรมิหรอืสรา้งแพลตฟอรม์สนิคา้และบรกิารสรา้งสรรค ์(Market Platform)  
7. ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน/ องค์กรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทัง้ใน

ระดบัอุตสาหกรรม และระดบัพืน้ที ่(Networking / Partnership) 
8. สนบัสนุนพืน้ทีส่รา้งสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 
9. พฒันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     

Cooperation) 
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ภาพท่ี 5-1 ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
 

 
 

ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ภายใต ้3 แนวทาง (Theme) ประกอบ
ไปดว้ย 
 
▪ การอนุรักษ์ (Preservation) - การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องอาศัยรากฐานทาง

วฒันธรรมทีเ่ขม้เขง็ รวมทัง้ตน้ทุนทางวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่อาจไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรุนแรง การขบัเคลื่อนยุทธศาตร์ในเชิง
อนุรกัษ์จงึมคีวามส าคญัต่อการรกัษาตน้ทุนเดมิไว ้เพือ่ใหส้ามารถต่อยอดและเพิม่มลูค่าใหก้บั
ผลงาน รวมถงึสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ดใ้นอนาคต 

 
▪ การสรา้งสรรค ์(Innovation) – การสรา้งมลูค่าใหเ้กดิขึน้ทางเศรษฐกจิขึน้ไดน้ัน้ตอ้งอาศยัการ

ต่อยอดทุนทางวฒันธรรมที่มอียู่เดิมผนวกรวมกบัการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อเพิม่
มลูค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิาร การสรา้งสรรคส์ามารถสรา้งมลูค่าในผลงาน สนิคา้ หรอืบรกิารที่
เห็นได้ชดัเจน เช่น การเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางออนไลน์หรอืโลกเสมือน  
การอาศยัปัญญาประดษิฐใ์นการช่วยสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงันัน้การสรา้งสรรคผ์่านนวตักรรมจงึ
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบัน  รวมถึงโลกอนาคตอันเป็นไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

    

              

ยุทธศาสตร์
การ

ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
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▪ การสรา้งใหเ้กดิอุปสงคใ์นประเทศ (Demand Creation) - อุปสงคน์ับเป็นหนึ่งสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด
ในระบบการซื้อ-ขายสินค้าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมต้องมีการพึ่งพาอุปสงค์ในตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโต นอกจากการพัฒนาด้านอุปทานให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภค การให้
ความส าคญักบันโยบายสนับสนุนดา้นอุปสงคใ์หเ้กดิขึน้ในตลาดเพือ่ใหเ้ป็นการมองยุทธศาตร์
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
ทัง้นี้  การขบัเคลื่อนเชิงนโยบายจะต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ / 

อุตสาหกรรม (Area/Sector) เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์คีวามเหมาะสมกบัทุก
กลุ่มเป้าหมาย อกีดว้ย 

 
 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรายภาพฉายอนาคต  
 
เนื่องจากแต่ละภาพฉายอนาคตลว้นจะตอ้งประสบกบัประเดน็ความทา้ทายทีต่่างกนั ทาง

ทีป่รกึษาจงึท าการแยกขอ้เสนอแนะเชงินโยบายของแต่ละภาพฉายอนาคต ขึน้เพือ่ใหข้อ้เสนอแนะ
ดงักล่าวสามารถตอบสนองต่อแต่ละภาพฉายอนาคต ไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงัภาพที ่5-2 

 
ภาพท่ี 5-2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแต่ละภาพฉายอนาคต  

 
 

  

                    

                         

ระเบยีบ นโยบายท่ี
สนับสนุนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ไมเ่ข้มงวด 
หรือไมอ่าจเปลี่ยนแปลง
ตามส านการ ์โลก
ได้ทัน

ระเบยีบ นโยบาย
ท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์พั นาอย่าง
ค่อยเป นค่อยไป ก ากับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล 

เทคโนโลยีดิจิทัลพั นาอย่างก้าวกระโดด และ
มอีัตราการตอบรับต่อการใช้งานเทคโนโลยีสูง

เทคโนโลยีดิจิทัลพั นาอย่างค่อยเป นค่อยไป และ
มอีัตราการตอบรับต่อการใช้งานเทคโนโลยีน้อย
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โดยขอ้เสนอแนะเชงินโยบายของแต่ละรายภาพอนาคต จะประกอบด้วยมาตรการหรอื
ขอ้เสนอแนะย่อยๆ และการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบทางตรงและทางออ้ม และจะมกีารประเมนิ
วเิคราะหผ์ลกระทบเชงิเศรษฐกจิในภาพรวมในหวัขอ้ 5.5 ต่อไป 

 
 Continuation Scenario: Cultural Value Added 

 
➢ ส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้าน

การสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ Education)  
 

▪ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านทกัษะแรงงานที่สบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างมแีบบแผน ผ่านสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัง้ในและนอกระบบ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มโีครงสร้างหลกัสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ของการสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะ

ทางดจิทิลัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีค่รบถว้น 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เป็นหนึ่งในช่องทางการหารายได้ของผู้ที่สนใจ ผ่านการเขา้เรยีนรู้ ศกึษา และเขา้

รบัการฝึกอบรมในงานสรา้งสรรคท์ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ 
▪ สรา้งความตระหนักรูข้องความส าคญัในการสบืทอดวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหแ้ก่บุคคล

รุ่นใหม่ 
▪ แรงงานสามารถต่อยอดทกัษะและองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ก่อใหเกิดการเพิ่ม

มลูค่าของสนิคา้และบรกิารในตลาด 
 

▪ ภาครฐัส่งเสรมิการสรา้งรสนิยมใหแ้ก่เยาวชนผ่านการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศกึษาพรอ้มทัง้
สอนถงึวธิกีารต่อยอดทุนทางวฒันธรรมทีม่อียู่ใหเ้กดิมลูค่า 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ หลกัสูตรการศกึษามกีารบรรจุวธิกีารต่อยอดทุนทางวฒันธรรมที่มอียู่ใหเ้กดิมูลค่า

อย่างเป็นระบบ 
▪ นักเรยีน นักศกึษา สามารถเรยีนรู้ได้โดยสะดวกผ่านช่องทางที่ภาครฐัจดัหาไว้ให้  

เช่น การเขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรวชิาการศกึษา หรอืผ่านคอรส์ออนไลน์ 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ประชาชนทุกวยัมกีารซมึซบัการเสพผลงานสรา้งสรรคจ์นกลายมาเป็นความเคยชนิ 

อนัก่อใหเ้กดิอุปสงค ์(Demand) ความตอ้งการซือ้-ขายสนิคา้ในตลาดสงูขึน้ 
 

▪ ภาครฐัส่งเสรมิความตระหนักรูถ้งึความส าคญั (Awareness) ของวฒันธรรมทัง้ในเชงิของการ
รกัษาและต่อยอดให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านโครงการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้
สนิคา้และบรกิารของคนไทย (Demand) เช่น การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ ผูท้ีเ่ขา้ร่วมการจดันิทรรศการสามารถขายสนิคา้และบรกิารได้มากขึน้ 
▪ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆได้รบัความรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจจากผลงาน 

สนิคา้และบรกิารทีม่กีารจดัแสดงและวางขาย 
▪ ความตระหนักของตราสินค้าและบริการไทยได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์

ต่อเนื่อง 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม 
▪ เกดิการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม เพื่อหาช่องทางการต่อยอดทางธุรกจิ รวมทัง้เป็น

ช่องทางในการเจอกนัของนกัลงทุนและผูป้ระกอบการ 
 

▪ ภาครฐัสนับสนุนการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีรวมทัง้
ทกัษะการบรหิารจดัการธุรกจิ (Business Management) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและประชาชน 
ผ่านสถาบนัการศกึษา และการอบรมต่างๆ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ ผู้ประกอบการประหยดัจากการลงทะเบยีนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการธุรกจิ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสร้างสรรค์ และศลิปินจ านวนมากมคีวามสามารถด้านการบรหิารจดัการธุรกิจ 

สามารถค านวณต้นทุน ก าไร ราคาขายไดอ้ย่างเป็นระบบก่อใหเ้กดิผลประกอบการ
ทีด่ขีึน้ตามล าดบั 
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▪ ผู้สร้างสรรค์สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบกจิการได้มากขึ้น และอาศยัการ
พึง่พาภาครฐัลดลง 

 
➢ สนับสนุนการพ ันาทกัษะ ขีดความสามาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์(Capacity Building) 
 

▪ ภาครฐัมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองและดูแลดา้นทุนทางวฒันธรรมของ
ประเทศซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอย่างรุนแรง รวมทัง้มหีน้าที่สนับสนุน  
การสรา้งมลูค่าโดยใชท้รพัยส์นิทางวฒันธรรม (Cultural Assets) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการดแูลทรพัยส์นิทางวฒันธรรมอย่างเป็นทางการ 
▪ มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ งา่ยต่อการสบืคน้ของทีส่นใจ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถน าองค์ความรู้ที่เผยแพร่จาก

หน่วยงานที่ถูกจดัตัง้ขึ้น มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจที่สามารถต่อ
ยอดทุนทางวฒันธรรมไปสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ได้ 

 
▪ หน่วยงานที่ด าเนินการในปัจจุบนัมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร หรอืทศันคตใิหส้อดรบักบัการ

เปลีย่นแปลงไดด้ยีิง่ขึน้ เช่น ดา้นมุมมองต่อตน้ทุนทางวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ี
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ มุมมองต่อการดูแลรักษา และการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี

ต่างกนัตามบริบทของอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะถูกถูกปรบัให้สอด
ประสานกนัมากขึน้ ท าใหห้ากมกีารพดูคุยหรอืตกลงทีจ่ะปรบัแนวทางความคดิด้าน
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การอนุรกัษ์และพฒันาโดยอาศยัเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะสง่ผล
ใหเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยสามารถพฒันาและต่อยอดได ้ 

 
▪ หน่วยงานภาครัฐมีการประยุกต์ใช้ตัวชี้ว ัดร่วม (Joint KPI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการท างาน  
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน  
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ หน่วยงานภาครัฐสามารถท าหน้าที่ของตนและมีการท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
▪ หน่วยงานต่างๆมแีรงจูงใจในการท างานมากยิง่ขึ้น เมื่อมกีารประยุกต์ใชเ้ป้าหมาย

ร่วมเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลออกมาสงูสุด 
 

➢ พ ันาฐานข้อมูลด้านอปุทานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Database) ทัง้ในด้านของ
งานวจิยัและพฒันา วตัถุดิบ (Material) มูลค่าของอุตสาหกรรมย้อนหลัง (Industry Value) 
รวมทัง้ขอ้มูลด้านแรงงาน (Labour) เพื่อให้หน่วยงานภาครฐัสามารถให้ความส าคญัในเชิง
อนุรกัษ์ไดต้รงจุด โดยเน้นไปทีด่า้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อหาช่องทางและ
โอกาสในการสรา้งอุปสงคใ์นตลาดของผูม้สีว่นไดเ้สยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนน าขอ้มลูทีถู่กจดัรวบรวมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 



 

 

 

 5-11 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

▪ องคก์รต่างๆสามารถวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรของตนเองไดม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

 
➢ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อปรบัตวัรบัการเปล่ียนแปลง (Data  Archive 

of Cultural Assets) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมกีารสรา้งฐานขอ้มลู (Data Archive) และกระบวนการเกบ็รกัษา
อย่างเป็นระบบ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งทุนทางวฒันธรรมดัง้เดมิไม่ใหพ้ร่าเลอืนไปตามกาลเวลาผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น การเกบ็ลายผา้ ทัง้บนโลกแห่งความเป็นจรงิและโลกเสมอืน 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสรา้งสรรคส์ามารถมอีงคค์วามรูท้ีถู่กเกบ็รกัษาไวอ้ย่างด ีท าใหส้ามารถน าไปต่อ

ยอดผลงาน สนิคา้และบรกิารของตนเองได ้
▪ มลูค่าเพิม่จากใชง้านขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 

➢ สนับสนุนด้านเงินทุนและแรงจงูใจในการพ ันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ 
Funding) 

 
▪ ภาครฐัใหเ้งนิทุนสนบัสนุน (Public Funding) การจดังานประชาสมัพนัธต์่างๆ เช่น พพิธิภณัฑ ์

การแสดงผลงานทางศลิปะ ดนตร ีส าหรบัเยาวชน  
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น 

การไดร้บัเงนิสนับสนุนกู้ยมืในการประกอบธุรกจิ หรอืงบในการประชาสมัพนัธ์และ
การจดักจิกรรมของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 

▪ ระบบนิเวศและโครงสรา้งพืน้ฐานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ดร้บัการพฒันา 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนทัว่ไปมีการซึมซับและคุ้นชินกับผลงาน รวมทัง้สินค้ าและบริการของ

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์ากขึน้ สง่ผลต่อการสรา้งอุปสงคใ์นระยะยาว 
 

 
▪ ภาครัฐให้ความรู้ (Educate) ด้านการเข้าแหล่งเงินทุนจากทัง้ในและต่างประเทศ แก่

ผูป้ระกอบการ รวมถงึนกัสรา้งสรรค ์
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาคผูป้ระกอบมอีงคค์วามรูใ้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นธรรม และมตี้นทุนการ

กูย้มืต ่าลง  
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เกดิการหมุนเวยีนเงนิทุนของภาคธุรกจิมสีงูขึน้ รวมทัง้มกีารลงทุนและต่อยอดธุรกจิ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

▪ อุดหนุนการบรโิภคสนิคา้และบรกิารอุตสาหกรรมสรา้งสรรคผ์่านกลไกการสนับสนุนดา้นภาษ ี
(Tax Incentives) เช่น การอุดหนุนค่าเขา้ชมการแสดงส าหรบัเยาวชนโดยหน่วยงานภาครฐั 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ เกดิเงนิหมุนเวยีนในระบบสูงขึ้น ภาคผูบ้รโิภคมกีารใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจาก

การไดร้บัผลประโยชน์จากนโยบายการลดภาษ ี
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ สนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ด้รบัความนิยมในตลาดสูงขึ้นและเกดิ

การต่อยอดทางธุรกจิ 
 

➢ ส่งเสริมหรือสร้างแพลตฟอรม์สินค้าและบริการสร้างสรรค ์(Market Platform)  
  

▪ ภาครฐัจดัหาช่องทางในการประชาสมัพนัธ์และจดัจ าหน่ายสนิค้าและบรกิารที่ส่งเสรมิการ
เผยแพร่วฒันธรรมไทยสูผู่บ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 
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ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์มีช่องทางในการขายสินค้าและบริการทัง้ตลาดในและ

ต่างประเทศ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ สนิคา้และบรกิารสรา้งสรรคเ์ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ผูค้นตระหนกัถงึการซือ้สนิคา้

และบรกิารและผลงานสรา้งสรรคผ์่านช่องทางการต่างๆ 
 

▪ ศกึษาและประเมนิความต้องการของตลาด น าไปสู่การจบัคู่ทางธุรกจิ (Business matching)  
เพือ่ดงึธุรกจิต่างชาตใิหเ้ขา้มาลงทุน ภาครฐัสามารถใหข้อ้มลูกบัภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพ และ
สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่ให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกัน รวมทัง้ให้ทัง้สองฝ่ายเข้าถึง
ขอ้มลู 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูป้ระกอบการสามารถหาแหล่งเงนิจากนักลงทุนต่างชาตไิด ้ท าใหม้เีงนิไหลเวยีนใน

ธุรกจิมากขึน้ 
▪ นักลงทุนสามารถลงทุนในธุรกิจที่สนใจเพื่อคาดหวงัผลก าไรจากการเติบโตของ

ธุรกจิ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ Soft Power ไทยสามารถเผยแพร่ไประดบัสากลไดด้ยีิง่ขึน้ วฒันธรรมและสนิคา้ของ

ไทยเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
▪ เพิม่ช่องทางการขายสนิคา้และบรกิารจากนกัลงทุนต่างชาต ิ

 
➢ สนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัสนบัสนุนโครงการทีส่่งเสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์โดยส าหรบัภาครฐัจะ

จดัหาพืน้ทีส่รา้งสรรคล์องผดิลองถูก (Sandbox) หรอืพืน้ทีข่องการเรยีนรู ้(Learning Space) 
เช่น การสร้าง Creative Economy Sandbox ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสรมิการเข้าถึง
อุปกรณ์ทีท่นัสมยั ขอ้มลูงานวจิยั บุคลากรทีป่รกึษา คณะอาจารย ์รวมถงึผูท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ
รายอื่นๆ ซึง่มาจากหลายสาขาภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 



 

 

 

5-14  

 

 

Creative Economy Agency                              Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.cea.or.th                       www.bolliger-company.com 

ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน สินค้า และบริการซึ่งมีมูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ได ้
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในการทดลอง และ

คดิคน้สิง่ต่างๆดว้ยตนเอง 
 

▪ ภาครฐัสนับสนุนผ่านการเพิม่พืน้ทีส่รา้งสรรค ์และมกีารจดัอเีวนตม์ากขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมี
การซึมซบัประสบการณ์ (Experiences) จนเกดิเป็นความต้องการ (Demand) ในตลาด และ
เพือ่ใหก้ารสรา้งสรรคเ์ขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจ าวนัของผูค้น 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศกึษาสามารถสร้างผลงาน สนิค้า ใช้พื้นที่สร้างสรรค์เป็นแหล่ง

เรยีนรู ้สรา้งแรงบนัดาลใจและชื่นชมผลงาน  
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเริม่ตระหนักถึงการใช้ความคดิสร้างสรรค์ ความคดิสร้างสรรค์เริม่กลายเป็น

ส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของผู้คน รวมทัง้มกีารใช้พื้นที่สาธารณะที่ถูกจดัหาโดย
หน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ 

 
➢ พ ันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     

Cooperation) 
 

▪ ภาครฐัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอื (Collaboration) ผ่านการบูรณาการแผนงานการสร้าง 
อุปสงค์ (National Strategic Direction) ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ทัง้นี้ยังมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่จะต้องพฒันาเป็นอันดบัแรก 
(National Theme for Creative Economy) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประเทศมแีนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มกีารวางรากฐานอย่างเป็น

ระบบซึง่เอือ้ต่อการพฒันาในระยะยาว 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้มสี่วนได้เสยีในอุตสาหกรรมสามารถน าแนวทางพฒันาอุตสาหกรรม (National 

Strategic Plan) ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์แผนธุรกจิของตนเองใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนดงักล่าว 

▪ ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ หรอืนักสร้างสรรค์ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั
อย่างถูกจุดและสามารถเตบิโตต่อไดใ้นระดบัสากล 

 
▪ ภาครฐัใหค้วามรูแ้ละบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเขม้ขน้  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ มูลค่าของเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ของอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องมสีูงขึน้ เกดิการเตบิโต

และมกีารลงทุนเพิม่ขึ้น เนื่องจากผู้คนมคีวามแรงจูงใจ และมคีวามรู้ใช้ประโยชน์
จากทรพัยส์นิทางปัญญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ การกระท าความผดิตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกบัการละเมดิลิขสทิธิล์ดลงอย่างมี 
นยัยะส าคญั  

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูค้นมกีารใหค้วามส าคญักบัความเป็นเจ้าของผลงานมากขึ้น มคีวามตระหนักรู้ถงึ

ความส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิต์่างๆ 
 

 New Equilibrium Scenario: Sustainability Rebalanced 
 

➢ ส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้าน
การสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ Education)  

 
▪ ภาครฐัสนับสนุนการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีรวมทัง้ 

ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Management) รวมถึงยกระดับทักษะแรงงาน 
(Upskills) ให้แก่ผู้ประกอบการ แรงงาน และประชาชน เพื่อรองรบัโครงสร้างการผลติงานที่
อาจเปลีย่นแปลงเขา้หาสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ผ่านสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
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ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการประหยดัจากการลงทะเบยีนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการธุรกจิควบคู่กบัความยัง่ยนื 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสร้างสรรค์ และศลิปินจ านวนมากมคีวามสามารถด้านการบรหิารจดัการธุรกิจ 

สามารถค านวณต้นทุน ก าไร ราคาขายไดอ้ย่างเป็นระบบก่อใหเ้กดิผลประกอบการ
ทีด่ขีึน้ตามล าดบั 

▪ ผู้สร้างสรรค์สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบกจิการได้มากขึ้น และอาศยัการ
พึง่พาภาครฐัลดลง 

 
▪ ภาครฐัสง่เสรมิความตระหนกัรูถ้งึความส าคญั (Awareness) ของความส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม

และความยัง่ยนืผ่านโครงการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ พรอ้มทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู้ถงึแนวทาง
ปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้การมกีารตัง้ศูนย์อบรมใหค้วามรู้การประยุกต์ใช้หลกัการดา้นความยัง่ยนื
กบัธุรกจิสรา้งสรรค ์

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้คนหนัมาให้ความสนใจด้านสิง่แวดล้อมสูงขึ้น ผ่านการจดักจิกรรม การเผยแพร่

องคค์วามรูต้่างๆของหน่วยงานภาครฐั 
▪ ผูป้ระกอบการมอีงคค์วามรูม้ากขึน้ดา้นแนวโน้มดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ที่มกีารประยุกต์ประเด็นด้านสิง่แวดล้อมท าให้ได้รบั

การยอมรบัจากผูค้นทัง้ในและต่างประเทศ 
▪ ผูป้ระกอบการน าความองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากศูนยอ์บรมไปลดตน้ทุนดา้นการประกอบ

ธุรกจิควบคู่กบัความยัง่ยนื รวมถงึเพิม่ช่องทางในการหารายได้ 
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➢ สนับสนุนการพ ันาทกัษะ ขีดความสามาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์(Capacity Building) 

 
▪ หน่วยงานทีด่ าเนินการในปัจจุบนัมกีารปรบัโครงสร้างองคก์ร หรอืทศันคต ิใหส้อดรบักบัการ

เปลี่ยนแปลงได้ดยีิง่ขึ้น เช่น การปรบัมุมมองด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งขององคก์รทัง้
ทางตรงและทางออ้ม  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เกดิการสอดประสารความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มผ่านมุมมองต่อการ

ดูแลรกัษา และการพฒันาทุนทางวฒันธรรมของประเทศไทยที่เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัมากยิง่ขึ้น อนัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกจิสร้างสรรคข์องไทยสามารถพฒันาและ
ต่อยอดได ้ 

 
▪ ภาครฐัมกีารปรบัดชันีชีว้ดัผลงาน (KPI) ของหน่วยงานภาครฐัใหส้อดรบักบับรบิททางสงัคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ผ่านการประยุกต์ใช้ Joint KPI ระหว่างหน่วยงานภาครฐั เช่น 
โครงการวจิยัวสัดุและสธีรรมชาติที่ใช้ในการทอผ้าที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและมตี้นทุนที่
เข้าถึงได้ซึ่งจะเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน  
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ หน่วยงานภาครัฐสามารถท าหน้าที่ของตนและมีการท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
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▪ หน่วยงานต่างๆมแีรงจูงใจในการท างานมากยิง่ขึ้น เมื่อมกีารประยุกต์ใชเ้ป้าหมาย
ร่วมเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลออกมาสงูสุด 

 
➢ พ ันาฐานข้อมูลด้านอปุทานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัสนับสนุนให้เกิดการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล รวมทัง้งานวจิยัร่วมกนั

ระหว่างภาครฐัและเอกชนในฐานข้อมูลกลาง (Database) โดยเน้นไปที่ด้านการวเิคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อหาช่องทางและโอกาสในการตอบสนองต่ออุปสงค์ด้าน
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืในตลาดของผูม้สีว่นไดเ้สยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนน าขอ้มลูทีถู่กจดัรวบรวมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
▪ องคก์รต่างๆสามารถวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรของตนเองไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ 
 

สนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจงูใจในการพ ันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ 
Funding) 

 
▪ ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงนิทุน (Public Funding) แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถงึจดัหา

สทิธปิระโยชน์ด้านอื่นๆให้แก่ผู้ประกอบรายใหญ่ที่คดิค้นหรอืด าเนินการธุรกิจควบคู่ไปกบั
สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย ี

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆที่

สอดคลอ้งกบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื  
▪ ระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานด้านความยัง่ยนืและสิง่แวดล้อมในอุตสาหกรรม

สรา้งสรรคไ์ดร้บัการพฒันา 



 

 

 

 5-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนทัว่ไปมีการซึมซับและคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน ท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูค้น (Behavior) ในการบรโิภคและการใชช้วีติ  
 

▪ ภาครัฐให้ความรู้ (Educate) ด้านการเข้าแหล่งเงินทุนจากทัง้ในและต่างประเทศ แก่
ผูป้ระกอบการ รวมถงึนกัสรา้งสรรค ์

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาคผูป้ระกอบมอีงคค์วามรูใ้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นธรรม และมตี้นทุนการ

กูย้มืเงนิทุนลดลง  
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เกดิการหมุนเวยีนเงนิทุนของภาคธุรกจิมสีงูขึ้น รวมทัง้มกีารลงทุนและต่อยอดธุรกจิ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
▪ ภาครฐัใหค้วามรูด้า้นการเขา้แหล่งเงนิทุนจากทัง้ในและต่างประเทศแก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ

นกัสรา้งสรรค ์
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาคผู้ประกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนที่เป็นธรรม และมตี้นทุนการกู้ยมืที่

ต ่าได ้สง่ผลใหก้ารหมุนเวยีนเงนิทุนของภาคธุรกจิท าไดโ้ดยสะดวก 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการประชาชนมคีวามรู้ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ท าให้มี

ความรูด้า้นวธิกีารเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีม่ากขึน้ 
 

▪ ภาครฐัมกีารศึกษาจากแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ เช่น การประยุกต์ใช้นโยบายการเงินสเีขียว 
(Green Finance Adoption) การออกตราสารหนี้ (Green Bonds) หรอื เงนิกู ้(Green Loans) 
ใหแ้ก่นกัสรา้งสรรค ์

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนในประกอบธุรกจิในดา้นการกูย้มืเงนิ  
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการประชาชนมคีวามรู้ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ท าให้มี

ความรู้ด้านวธิกีารเข้าถงึแหล่งเงนิทุนที่มากขึ้น รวมทัง้ผู้ผลติจะได้รบัการยอมรบั
จากผู้บริโภค อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กรและเป็นการกระตุ้นยอดขาย
ทางออ้ม 

 
➢ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ องคก์รในอตุสาหกรรมสร้างสรรคท์ัง้ในระดบั

อตุสาหกรรม และระดบัพื้นท่ี (Networking / Partnership) 
 

▪ การจัดเวทีเสวนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยไีปจนถงึขัน้ประยุกตใ์ชใ้นรายอุตสาหกรรม  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการได้รบัองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงจากหลายหลาย

อุตสาหกรรมจากผูเ้ขา้ร่วมเสวนา 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมมกีารพฒันาโดยเฉพาะการพฒันาการประกอบธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการ และนกัสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัองคค์วามรู ้
▪ ผูค้นมคีวามตระหนกัถงึความส าคญัของความยัง่ยนืมากขึน้ 
 

▪ ภาครฐัสง่เสรมิภาคเอกชนในการปรบัตวัโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ (Expert) มาช่วยภาคเอกชน เช่น 
การค านวณ Carbon Footprint ภายใต้มาตรการ  CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism) เพือ่ลดมาตรการกดีกนัทางการคา้จากต่างประเทศ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการได้รบัการแก้ไขปัญหาด้านข้อจ ากดัของการเข้าถึงทรพัยากร องค์

ความรู ้และน าไปสู่การใชง้านได้จรงิ ผ่านการเขา้ไปช่วยเหลอืของผูเ้ชีย่วชาญด้าน
สิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภาครฐั 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ประเทศไทยถูกมองเป็นประเทศที่ผู้ประกอบการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

น าไปสู่การลดต้นทุนการผลติ รวมทัง้เพิม่ความน่าเชื่อถอืและการยอมรบัในระดบั
สากล 

 
➢ สนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัสนับสนุนโครงการทีส่่งเสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ซึง่มกีารค านึงถงึและ

ประยุกต์ใชห้ลกัการดา้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้มในผลงาน สนิคา้ และบรกิาร โดยส าหรบั
ภาครฐัจะจดัหาพืน้ทีส่รา้งสรรคล์องผดิลองถูก (Sandbox) หรอืพืน้ทีข่องการเรยีนรู ้(Learning 
Space) เช่น การสร้าง Green Adoption Sandbox ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ขอ้มูลงานวจิยั บุคลากรที่ปรกึษา คณะอาจารย์ รวมถงึผู้ที่เขา้ร่วม
โครงการรายอื่นๆ ซึง่มาจากหลายสาขาภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน สินค้า และบริการซึ่งมีมูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ได ้
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในการทดลอง และ

คดิคน้สิง่ต่างๆดว้ยตนเอง 
 

➢ พ ันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     
Cooperation) 

 
▪ ภาครฐัออกกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจ

ด าเนินควบคู่ไปกบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื รวมถงึมกีารใหค้วามส าคญักบัตวัชีว้ดับางตวัมาก
ขึน้ เช่น Environmental Performance Index (EPI)  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาครฐัมกีารตัง้มาตรฐานกลางด้านสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดขึ้น และมกีารบงัคับใช้กบั

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ท าใหต้น้ทุนการท าธุรกจิสงูขึน้ 
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▪ ภาครฐัและภาคเอกชนมกีารปรบันโยบายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ มาตรฐานในภาคเอกชนมกีารยกระดบัการใหค้วามส าคญัในเชงินโยบาย เช่น การ

ถ่ายทอดลงไปในระดบัแผนงานหรอืระดบับุคคล ท าให้ผู้คนหนัมาให้ความส าคญั
มากขึน้ตามล าดบั 

 
 Transformation Scenario: Technological Blending for Every Scale 

 
➢ ส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้าน

การสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ Education)  
 

▪ ภาครัฐมีโครงการในการเพิ่มพูนทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมรับกับการ
เปลีย่นแปลง (Upskill / Reskill /Training) ดา้นเทคโนโลย ี(Digital Literacy) เพือ่ใหป้ระชาชน
น าความรู้และทกัษะที่มนี าไปเพิม่มูลค่าได้ (Value Added) ให้กบัสนิค้าและบรกิาร รวมถึง
ผลงานสรา้งสรรคต์่างๆ โดยเป็นกระบวนการฝึกฝนและยกระดบัทกัษะทีค่รอบคลุมทุกช่วงวยั  

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มโีครงสร้างหลกัสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ของการสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะ

ทางดจิทิลัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีค่รบถว้น 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เป็นหนึ่งในช่องทางการหารายได้ของผู้ที่สนใจ ผ่านการเขา้เรยีนรู้ ศกึษา และเขา้

รบัการฝึกอบรมในงานสรา้งสรรคท์ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ 
▪ สรา้งความตระหนักรูข้องความส าคญัในการสบืทอดวฒันธรรมท้องถิน่ควบคู่ไปกบั

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
▪ แรงงานสามารถต่อยอดทกัษะและองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการเพิ่ม

มลูค่าของสนิคา้และบรกิารในตลาด 
 

▪ ภาครัฐสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยี (Technology Management) 
รวมทัง้ทกัษะการบริหารจดัการธุรกิจ (Business Management) รวมถึงและทรพัย์สนิทาง
ปัญญา (Intellectual Property) ใหแ้ก่ผูส้รา้งสรรคแ์ละประชาชน 
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ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ ผู้ประกอบการประหยดัจากการลงทะเบยีนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการธุรกจิและเทคโนโลย ี
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสร้างสรรค์ และศิลปินจ านวนมากมคีวามสามรถด้านการบรหิารจดัการธุรกิจ 

สามารถค านวณต้นทุน ก าไร ราคาขายไดอ้ย่างเป็นระบบก่อใหเ้กดิผลประกอบการ
ทีด่ขีึน้ตามล าดบั 

 
➢ สนับสนุนการพ ันาทกัษะ ขีดความสามาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์(Capacity Building) 
 

▪ ภาครฐัมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนอง ดูและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
ในดา้นทุนทางวฒันธรรมของประเทศซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอย่างรุนแรง 
รวมถงึมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีห่าช่องทางต่อยอดทุนทางวฒันธรรมควบคู่ไปกบัเทคโนโลย ี

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการดูแลทรพัยส์นิทางวฒันธรรมผ่านเทคโนโลยอีย่างเป็น

ระบบ 
▪ มกีารจดัเก็บขอ้มูลด้านวฒันธรรมอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถงึบน

โลกเสมอืน ซึง่งา่ยต่อการสบืคน้ของผูท้ีส่นใจ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถน าองค์ความรู้ที่เผยแพร่จาก

หน่วยงานที่ถูกจดัตัง้ขึ้น มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจที่สามารถต่อ
ยอดทุนทางวฒันธรรมไปสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ได้ 

 
▪ หน่วยงานทีด่ าเนินการในปัจจุบนัมกีารปรบัโครงสร้างองคก์ร หรอืทศันคต ิใหส้อดรบักบัการ

เปลีย่นแปลงไดด้ยีิง่ขึน้ เช่น ดา้นมุมมองต่อทุนทางวฒันธรรมดา้นเทคโนโลย ี
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
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▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ มุมมองต่อการดูแลรักษา และการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี

ต่างกนัตามบริบทของอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะถูกถูกปรบัให้สอด
ประสานกนัมากขึน้ ท าใหห้ากมกีารพดูคุยหรอืตกลงทีจ่ะปรบัแนวทางความคดิด้าน
การอนุรกัษ์และพฒันาโดยอาศยัเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะสง่ผล
ใหเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยสามารถพฒันาและต่อยอดได ้ 

 
▪ ภาครฐัมกีารปรบัดชันีชีว้ดัผลงาน (KPI) ของหน่วยงานภาครฐัใหส้อดรบักบับรบิททางสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เช่น โครงการจดัเกบ็ลายผา้ ท่าร า รวมไปถงึลกัษณะของเครื่อง
ดนตร ีทศันศลิป์ดัง้เดมิรูปแบบต่างๆ ในไวใ้นโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งอาจพจิารณาเป็นการ
ประเมนิผลการด าเนินโครงการรูปแบบใหม่ร่วมกนั (Joint KPI) ระหว่างกระทรวงวฒันธรรม 
และส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค ์เพื่อช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน  
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ หน่วยงานภาครัฐสามารถท าหน้าที่ของตนและมีการท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
▪ หน่วยงานต่างๆมแีรงจูงใจในการท างานมากยิง่ขึ้น เมื่อมกีารประยุกต์ใชเ้ป้าหมาย

ร่วมเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลออกมาสงูสุด 
 
▪ ภาครฐัควรศกึษาจากแนวปฏบิตัทิีป่ระสบความส าเรจ็จากต่างประเทศ (Best Practices) และ

น ามาประยุกต์ใชก้บับรบิทในประเทศ เช่น การทีห่น่วยงานภาครฐัลดการใช้กระดาษลง เกบ็
เอกสาร ขอ้มูล และรวมถงึทรพัยส์นิทางวฒันธรรมบนโลกออนไลน์ทัง้หมด โดยสหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส์เป็นประเทศที่ท าได้และช่วยประหยดังบประมาณกว่า 350 ล้านเหรยีญสหรฐั ทัง้นี้ 
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การเกบ็ขอ้มูลอุตสาหกรรมมเิพยีงแต่ลดต้นทุนโดยตรงแลว้นัน้ แต่ยงัเป็นสามารถเก็บรกัษา
ทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีอ่าจเลอืนหายไปและไม่อาจประเมนิค่าเป็นตวัเงนิได้ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาครฐัประหยดัต้นทุนงบประมาณในการพมิพ์ รวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นๆของประเทศ

จากการทีม่รีะบบดจิทิลักลาง 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ หน่วยงานภาครัฐสามารถเก็บข้อมูลและท างานให้สอดประสานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 

➢ พ ันาฐานข้อมูลด้านอปุทานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัสนับสนุนให้เกิดการรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล รวมทัง้งานวจิยัร่วมกนั
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในฐานขอ้มลูกลาง (Database) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ แรงงาน หรอื
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวได ้เช่น ขอ้มูลดา้นมูลค่าของอุตสาหกรรม  
(Industry Value) รายสาขา 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนน าขอ้มลูทีถู่กจดัรวบรวมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
▪ องคก์รต่างๆสามารถวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรของตนเองไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ 
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➢ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อปรบัตวัรบัการเปล่ียนแปลง (Data Archive 
of Cultural Assets) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องมกีารสร้างฐานข้อมูล (Data Archive) เพื่อรกัษาไว้ซึ่งทุนทาง

วฒันธรรมดัง้เดิม รวมทัง้ไม่ให้พร่าเลอืนไปตามกาลเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การ
เกบ็ลายผา้ ทัง้บนโลกแห่งความเป็นจรงิและโลกเสมอืน ทัง้นี้เป็นไปเพือ่สรา้งโอกาสในการต่อ
ยอดให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เช่น การประยุกต์ใช้ Creative Technology หรอืการพฒันา
สนิคา้และบรกิารมาจากฐานขอ้มูลที่มกีารเก็บรวบรวมไว้ อนัจะสามารถเขา้ถงึกลุ่มผู้บรโิภค
กลุ่มใหม่ได ้หรอือาจเพิม่อุปสงคใ์นตลาดดว้ยฐานผูบ้รโิภคกลุ่มเดมิ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมกีารเก็บขอ้มูลทางวฒันธรรมไดอ้ย่างเป็นระบบ และ

เขา้ถงึงา่ยโดยอาศยัเครื่องมอืทางดจิทิลัต่างๆ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสรา้งสรรคส์ามารถมอีงคค์วามรูท้ีถู่กเกบ็รกัษาไวอ้ย่างด ีท าใหส้ามารถน าไปต่อ

ยอดผลงาน สนิคา้และบรกิารของตนเองได ้
 
➢ สนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจงูใจในการพ ันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ 

Funding) 
 

▪ ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงนิทุน (Public Funding) แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถงึจดัหา
สทิธปิระโยชน์ด้านอื่นๆให้แก่ผู้ประกอบรายใหญ่ที่คดิค้นหรอืด าเนินการธุรกิจควบคู่ไปกบั
สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย ี

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น 

การไดร้บัเงนิสนับสนุนกู้ยมืในการประกอบธุรกจิ หรอืงบในการประชาสมัพนัธ์และ
การจดักจิกรรมของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 

▪ ระบบนิเวศและโครงสรา้งพืน้ฐานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ดร้บัการพฒันา 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนทัว่ไปมกีารความคุ้นชินกบัดิจิทลั (Digital Literacy) รวมทัง้สนิค้าและบริการ

ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์ากขึน้ สง่ผลต่อการสรา้งอุปสงคใ์นระยะยาว 
 

▪ ภาครัฐสนับส นุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่ านการให้สิทธิประโยชน์  (Incentives)  
ในประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เช่น ภาครฐัใหเ้งนิทุนสนบัสนุนแก่โครงการ
ทีน่่าสนใจ หรอืใหป้ระโยชน์ทางภาษแีก่บรษิทัขนาดใหญ่ทีใ่หก้ารสนับสนุนโครงการ Start-up 
accelerator และ Incubators ที่ช่วยผลักดัน Soft Power สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทยไปต่างประเทศ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ เกดิเงนิหมุนเวยีนในระบบสูงขึ้น นักลงทุนรายใหญ่มแีนวโน้มที่จะลงทุนสูงขึ้นใน

ธุรกจิขนาดเลก็ รวมทัง้ศลิปินรายย่อย 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักศึกษา ศิลปิน และผู้ประกอบการรายย่อยมีแรงจูงใจในการสร้างสรรคธุรกิจ 

ผลงาน สนิคา้และบรกิารต่างๆ 
 

▪ ภาครฐัใหค้วามรูด้า้นการเขา้แหล่งเงนิทุนจากทัง้ในและต่างประเทศ แก่ผูป้ระกอบการ รวมถงึ
นกัสรา้งสรรค ์

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาคผู้ประกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนที่เป็นธรรม และมตี้นทุนการกู้ยมืที่

ต ่าได ้สง่ผลใหก้ารหมุนเวยีนเงนิทุนของภาคธุรกจิท าไดโ้ดยสะดวก 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการประชาชนมีความรู้ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ท าให้ 

มคีวามรูด้า้นวธิกีารเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีม่ากขึน้ 
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➢ ส่งเสริมหรือสร้างแพลตฟอรม์สินค้าและบริการสร้างสรรค ์(Market Platform)  
 

▪ ภาครฐัจดัหาช่องทางในการประชาสมัพนัธแ์ละจดัจ าหน่ายสนิคา้และบรกิารสูต่่างประเทศ 
 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์มีช่องทางในการขายสินค้าและบริการทัง้ตลาดในและ

ต่างประเทศ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ สนิคา้และบรกิารสรา้งสรรคเ์ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ผูค้นตระหนกัถงึการซือ้สนิคา้

และบรกิารและผลงานสรา้งสรรคผ์่านช่องทางการต่างๆ 
 

▪ ศกึษาและประเมนิความต้องการของตลาด น าไปสู่การจบัคู่ทางธุรกจิ (Business Matching)  
เพือ่ดงึธุรกจิต่างชาตใิหเ้ขา้มาลงทุน ภาครฐัสามารถใหข้อ้มลูกบัภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพ และ
สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่ให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกัน รวมทัง้ให้ทัง้สองฝ่ายเข้าถึง
ขอ้มลู 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูป้ระกอบการสามารถหาแหล่งเงนิจากนักลงทุนต่างชาตไิด ้ท าใหม้เีงนิไหลเวยีนใน

ธุรกจิมากขึน้ 
▪ นักลงทุนสามารถลงทุนในธุรกิจที่สนใจเพื่อคาดหวงัผลก าไรจากการเติบโตของ

ธุรกจิ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ Soft Power ไทยสามารถเผยแพร่ไประดบัสากลไดด้ยีิง่ขึน้ วฒันธรรมและสนิคา้ของ

ไทยเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
▪ เพิม่ช่องทางการขายสนิคา้และบรกิารจากนกัลงทุนต่างชาต ิ
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➢ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ องคก์รในอตุสาหกรรมสร้างสรรคท์ัง้ในระดบั
อตุสาหกรรม และระดบัพื้นท่ี (Networking / Partnership) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนร่วมกนั จดัตัง้สถานที่รบัชมผลงานสร้างสรรคต์่างๆ (Academy 

for Appreciation) ทัง้บนโลกแห่งความจรงิและโลกเสมอืนให้แก่ประชาชนเขา้ถงึได้โดยง่าย 
เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการเสพผลงานของทุกกลุ่มคน 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูค้นมพีืน้ทีใ่นการรบัชมศลิปะโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย 
▪ ผูจ้ดัหรอืเจา้ของผลงานสรา้งสรรคส์ามารถเผยแพร่การรบัชมผลงานไดเ้ป็นวงกวา้ง  

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้เขา้รบัชมมแีรงจูงใจในการจดัแสดงสร้างสรรค์เนื่องจากการเข้าชมผลงานต่างๆ  

ซึง่จดัขึน้บนโลกเสมอืนหรอืแพลตฟอรม์ทีน่่าสนใจ 
 

➢ สนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัสนับสนุนโครงการทีส่่งเสรมิการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์โดยภาครฐัจะจดัหา
พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรบัการลองผดิลองถูก (Sandbox) รวมถงึพื้นที่แสดงผลงาน เพื่อใช้เป็น
พืน้ทีข่องการเรยีนรู ้(Learning Space) เช่น การสรา้ง Creative Economy Sandbox ภายใน
มหาวทิยาลัย เพื่อส่งเสรมิการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ข้อมูลงานวจิยั บุคลากรที่ปรึกษา 
คณะอาจารย ์รวมถงึผูท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการรายอื่นๆ ซึ่งมาจากหลายสาขาภายในมหาวทิยาลยั 
เป็นต้น โดยในปัจจุบนัตวัอย่างการด าเนินดา้น Technology Sandbox ไดม้กีารด าเนินการใน
หลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ University of California, Los Angeles ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน สินค้า และบริการซึ่งมีมูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ได ้
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในการทดลอง และ

คดิคน้สิง่ต่างๆดว้ยตนเอง 
 

➢ พ ันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     
Cooperation) 

 
▪ ภาครฐัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างภาครฐักับภาครฐั ภาครฐักับ

เอกชน และภาคเอกชนกบัเอกชน เช่น โครงการสนับสนุนการพฒันาผู้ประกอบการสู่การ
สรา้งแพลตฟอรม์ทางดจิทิลัสญัชาตไิทย 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ การแข่งขนัในตลาดมสีูงขึน้ การถูกผูกขาดจากแพลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารต่างประเทศ

ลดลง 
▪ ประชาชน ผูผ้ลติ มทีางเลอืกในการบรโิภคและการสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูค้นไดป้ระโยชน์จากใชบ้รกิารทีม่คีุณภาพมากขึน้ ราคาของการใชง้านอาจต ่าลง 
▪ ภาครฐัและภาคเอกชนมอี านาจในการต่อรองกบัต่างประเทศมากขึน้  
 

▪ ภาครฐัออกกฎหมายคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเขม้ขน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
ปกป้องผลงานสรา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บันกัสรา้งสรรค์ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ มูลค่าของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องมสีูงขึน้ เกดิการเตบิโต

และมกีารลงทุนเพิม่ขึ้น เนื่องจากผู้คนมคีวามแรงจูงใจ และมคีวามรู้ใช้ประโยชน์
จากทรพัยส์นิทางปัญญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ การกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดลิขสิทธิล์ดลงอย่าง 
มนียัยะส าคญั  
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูค้นมกีารใหค้วามส าคญักบัความเป็นเจ้าของผลงานมากขึ้น มคีวามตระหนักรู้ถงึ

ความส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิต์่างๆ 
 

▪ ภาครฐัควรบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืมาตรการคุม้ครองผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
จากการผูกขาดในตลาดโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง
พจิารณาได้จากหลายตวัชี้วดัในการผูกขาด เช่น การใช้ตวัชี้วดัเบื้องต้น ได้แก่ Herfindahl-
Hirschman Index (HHI) ซึ่งเป็นตวัชี้วดัที่บ่งบอกถงึความผูกขาดในตลาดซึ่งมคี่าระหว่าง 0 
ถงึ 10,000 และในประเทศสหรฐัอเมรกิาก าหนดว่าหากค่าของตวัชี้วดัมากกว่า 2,500 ถอืว่า
ตลาดเริม่เขา้สูก่ารผกูขาด 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็สามารถแข่งขนัไดด้ขีึน้ 
▪ ประชาชนและผูผ้ลติมทีางเลอืกในการบรโิภคเพิม่มากขึน้ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ต่างประเทศมกีารลงทุนเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเป็นการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมภายใต้

ตลาดแบบเสร ี 
 

 Collapse Scenario: Prosperity Downturn 
 

➢ ส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้าน
การสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ Education)  

 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นดา้นทกัษะแรงงานทีก่ารสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น

อย่างมแีบบแผนผ่านสถาบนัการศกึษาต่างๆทัง้ในและนอกระบบ 
 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มโีครงสร้างหลกัสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ของการสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะ

ทางดจิทิลัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีค่รบถว้น 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เป็นหนึ่งในช่องทางการหารายได้ของผู้ที่สนใจ ผ่านการเข้าเรียนรู้ ศึกษา และ 

เขา้รบัการฝึกอบรมในงานสรา้งสรรคท์ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ 
▪ สร้างความตระหนักรู้ของความส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ 

บุคคลรุ่นใหม่ 
▪ แรงงานสามารถต่อยอดทักษะและองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ก่อใหเกิดการ 

เพิม่มลูค่าของสนิคา้และบรกิารในตลาด 
 
▪ ภาครฐัส่งเสรมิการสรา้งรสนิยมใหแ้ก่เยาวชนผ่านการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศกึษาพรอ้มทัง้

สอนถงึวธิกีารต่อยอดทุนทางวฒันธรรมทีม่อียู่ใหเ้กดิมลูค่า 
 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ หลกัสูตรการศกึษามกีารบรรจุวธิกีารต่อยอดทุนทางวฒันธรรมที่มอียู่ใหเ้กดิมูลค่า

อย่างเป็นระบบ 
▪ นักเรยีน นักศกึษา สามารถเรยีนรู้ได้โดยสะดวกผ่านช่องทางที่ภาครฐัจดัหาไว้ให้ 

เช่น การเขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรวชิาการศกึษา หรอืผ่านคอรส์ออนไลน์ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ประชาชนทุกวยัมกีารซมึซบัการเสพผลงานสรา้งสรรคจ์นกลายมาเป็นความเคยชนิ 

อนัก่อใหเ้กดิอุปสงค ์(Demand) ความตอ้งการซือ้-ขายสนิคา้ในตลาดสงูขึน้ 
 

▪ ภาครฐัส่งเสรมิความตระหนักรูถ้งึความส าคญั (Awareness) ของวฒันธรรมทัง้ในเชงิของการ
รกัษาและต่อยอดให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านโครงการประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้
สนิคา้และบรกิารของคนไทย (Demand) เช่น การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ ผูท้ีเ่ขา้ร่วมการจดันิทรรศการสามารถขายสนิคา้และบรกิารได้มากขึน้ 
▪ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและงานต่างๆได้รบัความรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจจากผลงาน 

สนิคา้ และบรกิารทีม่กีารจดัแสดงและวางขาย 
▪ ความตระหนักของตราสินค้าและบริการไทยได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์

ต่อเนื่อง 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม 
▪ เกดิการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม เพื่อหาช่องทางการต่อยอดทางธุรกจิ รวมทัง้เป็น

ช่องทางในการเจอกนัของนกัลงทุนและผูป้ระกอบการ 
 

➢ สนับสนุนการพ ันาทกัษะ ขีดความสามาร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์(Capacity Building) 

 
▪ ภาครฐัมกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองและดูแลดา้นทุนทางวฒันธรรมของ

ประเทศซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอย่างรุนแรง รวมทัง้มหีน้าทีส่นับสนุนการ
สรา้งมลูค่าโดยใชท้รพัยส์นิทางวฒันธรรม (Cultural Assets) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง  
▪ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการดแูลทรพัยส์นิทางวฒันธรรมอย่างเป็นทางการ 
▪ มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ งา่ยต่อการสบืคน้ของทีส่นใจ 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถน าองค์ความรู้ที่เผยแพร่จาก

หน่วยงานที่ถูกจัดตัง้ขึ้นมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจที่สามารถ 
ต่อยอดทุนทางวฒันธรรมไปสูม่ลูค่าทางเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ได้ 

 
▪ หน่วยงานที่ด าเนินการในปัจจุบันมกีารปรบัโครงสร้างองค์กร หรอืทศันคติ ให้สอดรบักับ  

การเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น เช่น ด้านมุมมองต่อต้นทุนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลย ี

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ มุมมองต่อการดูแลรักษา และการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี

ต่างกนัตามบริบทของอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะถูกถูกปรบัให้สอด
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ประสานกนัมากขึน้ ท าใหห้ากมกีารพดูคุยหรอืตกลงทีจ่ะปรบัแนวทางความคดิด้าน
การอนุรกัษ์และพฒันาโดยอาศยัเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนัจะสง่ผล
ใหเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทยสามารถพฒันาและต่อยอดได ้ 

 
▪ หน่วยงานภาครัฐมีการประยุกต์ใช้ตัวชี้ว ัดร่วม (Joint KPI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการท างาน เช่น การสรา้งตวัชีว้ดัในดา้นการละเมดิลขิสทิธิใ์นผลงานสรา้งสรรค์
ในโลกเสมอืนร่วมกนั 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน  
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ หน่วยงานภาครัฐสามารถท าหน้าที่ของตนและมีการท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
▪ หน่วยงานต่างๆมแีรงจูงใจในการท างานมากยิง่ขึ้น เมื่อมกีารประยุกต์ใชเ้ป้าหมาย

ร่วมเพือ่ใหป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลออกมาสงูสุด 
 

▪ ภาค รั ฐ มีก า ร ศึ ก ษ า จ า ก แ นว ปฏิ บั ติ ที่ ป ร ะ ส บค ว า มส า เ ร็ จ จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
(Best Practices) และน ามาประยุกต์ใช้กับบริบทต่างๆในประเทศ เช่น การที่ต่างประเทศ
สามารถสร้าง National Cultural Archives ทัง้พพิธิภณัฑ์ หอสมุด หอจดหมายเหตุ ให้เก็บ
รกัษาไดอ้ย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ หน่วยงานภาครฐัมกีารจดัการเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 
▪ ผูค้นสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูไดโ้ดยง่าย 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถมกีารน าขอ้มูลดงักล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง

มลูค่าเพิม่ใหก้บัผลงาน สนิคา้และบรกิารของตนเอง 
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➢ พ ันาฐานข้อมูลด้านอปุทานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Database) ทัง้ในด้านของ
งานวิจยัและพฒันา วตัถุดิบ(Material) มูลค่าของอุตสาหกรรมย้อนหลัง ( Industry Value) 
รวมทัง้ขอ้มูลด้านแรงงาน (Labour) เพื่อให้หน่วยงานภาครฐัสามารถให้ความส าคญัในเชิง
อนุรกัษ์ไดต้รงจุด โดยเน้นไปทีด่า้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อหาช่องทางและ
โอกาสในการสรา้งอุปสงคใ์นตลาดของผูม้สีว่นไดเ้สยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามคล่องตวัมากขึน้  
▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนน าขอ้มลูทีถู่กจดัรวบรวมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
▪ องคก์รต่างๆสามารถวางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรของตนเองไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ 
 

➢ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อปรบัตวัรบัการเปล่ียนแปลง (Data  Archive 
of Cultural Assets) 

 
▪ หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งมกีารสรา้งฐานขอ้มลู (Data Archive) และกระบวนการเกบ็รกัษา

อย่างเป็นระบบ เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งทุนทางวฒันธรรมดัง้เดมิไม่ใหพ้ร่าเลอืนไปตามกาลเวลาผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น การเกบ็ลายผา้ ทัง้บนโลกแห่งความเป็นจรงิและโลกเสมอืน 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประหยดัต้นทุนงบประมาณของประเทศจากการทีอ่งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ นักสรา้งสรรคส์ามารถมอีงคค์วามรูท้ีถู่กเกบ็รกัษาไวอ้ย่างด ีท าใหส้ามารถน าไปต่อ

ยอดผลงาน สนิคา้และบรกิารของตนเองได ้
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▪ มลูค่าเพิม่จากใชง้านขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 

➢ สนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจงูใจในการพ ันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ 
Funding) 

 
▪ ภาครฐัใหเ้งนิทุนสนบัสนุน (Public Funding) การจดังานประชาสมัพนัธต์่างๆ เช่น พพิธิภณัฑ ์

การแสดงผลงานทางศลิปะ ดนตร ีส าหรบัเยาวชน  
 

ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ได้รบัการสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านต่างๆ เช่น 

การไดร้บัเงนิสนับสนุนกู้ยมืในการประกอบธุรกจิ หรอืงบในการประชาสมัพนัธ์และ
การจดักจิกรรมของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 

▪ ระบบนิเวศและโครงสรา้งพืน้ฐานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ดร้บัการพฒันา 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนทัว่ไปมีการซึมซับและคุ้นชินกับผลงาน รวมทัง้สินค้าและบริการของ

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์ากขึน้ สง่ผลต่อการสรา้งอุปสงคใ์นระยะยาว 
 

▪ ภาครัฐให้ความรู้ (Educate) ด้านการเข้าแหล่งเงินทุนจากทัง้ในและต่างประเทศ แก่
ผูป้ระกอบการ รวมถงึนกัสรา้งสรรค ์

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ภาคผูป้ระกอบมอีงคค์วามรูใ้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นธรรม และมตี้นทุนการ

กูย้มืลดลง  
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ เกดิการหมุนเวยีนเงนิทุนของภาคธุรกจิมสีงูขึน้ รวมทัง้มกีารลงทุนและต่อยอดธุรกจิ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

▪ อุดหนุนการบรโิภคสนิคา้และบรกิารอุตสาหกรรมสรา้งสรรคผ์่านกลไกการสนับสนุนดา้นภาษ ี
(Tax Incentives) เช่น การอุดหนุนค่าเขา้ชมการแสดงส าหรบัเยาวชนโดยหน่วยงานรฐั 
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ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ เงนิหมุนเวยีนในระบบสูงขึ้น ภาคผูบ้รโิภคมกีารใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการ

ไดร้บัผลประโยชน์จากนโยบายการลดภาษ ี
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ สนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ด้รบัความนิยมในตลาดสูงขึ้นและเกดิ

การต่อยอดทางธุรกจิ 
 

➢ ส่งเสริมหรือสร้างแพลตฟอรม์สินค้าและบริการสร้างสรรค ์(Market Platform)  
 

▪ ภาครฐัจดัหาช่องทางในการประชาสมัพนัธ์และจดัจ าหน่ายสนิค้าและบรกิารที่ส่งเสรมิการ
เผยแพร่วฒันธรรมไทยสูผู่บ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์มีช่องทางในการขายสินค้าและบริการทัง้ตลาดในและ

ต่างประเทศ 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ สนิคา้และบรกิารสรา้งสรรคเ์ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย ผูค้นตระหนกัถงึการซือ้สนิคา้

และบรกิารและผลงานสรา้งสรรคผ์่านช่องทางการต่างๆ 
 

▪ ศกึษาและประเมนิความต้องการของตลาด น าไปสู่การจบัคู่ทางธุรกจิ (Business matching)  
เพือ่ดงึธุรกจิต่างชาตใิหเ้ขา้มาลงทุน ภาครฐัสามารถใหข้อ้มลูกบัภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพ และ
สร้างแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่ให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกัน รวมทัง้ให้ทัง้สองฝ่ายเข้าถึง
ขอ้มลู 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูป้ระกอบการสามารถหาแหล่งเงนิจากนักลงทุนต่างชาตไิด ้ท าใหม้เีงนิไหลเวยีนใน

ธุรกจิมากขึน้ 
▪ นักลงทุนสามารถลงทุนในธุรกิจที่สนใจเพื่อคาดหวงัผลก าไรจากการเติบโตของ

ธุรกจิ 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ Soft Power ไทยสามารถเผยแพร่ไประดบัสากลไดด้ยีิง่ขึน้ วฒันธรรมและสนิคา้ของ

ไทยเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ 
▪ เพิม่ช่องทางการขายสนิคา้และบรกิารจากนกัลงทุนต่างชาต ิ
 

➢ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ องคก์รในอตุสาหกรรมสร้างสรรคท์ัง้ในระดบั
อตุสาหกรรม และระดบัพื้นท่ี (Networking / Partnership) 

 
▪ ภาครฐัและเอกชนร่วมกนัสรา้งกลไกการก าหนดราคากลาง รวมถงึมาตรฐานต่างๆใหส้นิค้าใน

อุตสาหกรรมบางประเภทเช่น ผลงานทางศิลปะ เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในผิด
กฎหมาย 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ช่องทางการท าผดกฎหมายมลีดลง เช่น การใช้ผลงานศลิปะเป็นเครื่องมอืในการ

ฟอกเงนิ 
▪ ภาครฐัมมีาตรฐานราคากลางใหก้บัสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูค้นมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารมากขึน้เน่ืองจากความโปร่งใสทีม่มีากขึน้ 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัร่วมกนัจดัตัง้ Creative Consortium รายนโยบาย (Policies) หรอืรายพื้นที่ 
(Area-based) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในการผลักดันนโยบายให้ส าเร็จอย่างเป็น

รปูธรรม 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีความเข้มแข็งขึ้นทัง้ในเชิงการวางนโยบาย การ

แลกเปลีย่นทรพัยากร และระบบนิเวศในภาพรวม 
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▪ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนร่วมกนัจดัตัง้สถานที่รบัชมผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ (Academy 
for Appreciation) เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการเสพผลงานของทุกกลุ่มคน 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูค้นมพีืน้ทีใ่นการรบัชมศลิปะโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย 
▪ ผูจ้ดัหรอืเจา้ของผลงานสรา้งสรรคส์ามารถเผยแพร่การรบัชมผลงานไดเ้ป็นวงกวา้ง  

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูเ้ขา้รบัชมมแีรงจูงใจในการจดัแสดงสรา้งสรรคเ์นื่องจากการเขา้ชมผลงานต่างๆจดั

ขึน้บนโลกเสมอืนหรอืแพลตฟอรม์ทีน่่าสนใจ 
 

▪ ภาครฐัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างภาครฐักับภาครฐั ภาครฐักับ
เอกชน และภาคเอกชนกบัเอกชน เช่น การทีภ่าครฐัร่วมมอืกบัภาคเอกชนศกึษาเกณฑ์หรอื
มาตรฐานในการกรองเนื้อหาทีไ่ม่เหมาะสมร่วมกนั เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นมุมมองของทัง้
สองฝ่ายและสรา้งบรรทดัฐานใหม่ทีเ่ป็นธรรม 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผูช้มไดร้บัชมสือ่ทีม่คีุณภาพ ปราศจากการบดิเบอืนหรอืหวงัผลประโยชน์แอบแผง 

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ การหารือน าไปสู่กระบวนการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในเชิงกฎระเบียบ รวมถึง

มาตรฐานทางสงัคมในการรบัชม 
 

➢ สนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 
 

▪ หน่วยงานภาครฐัสนับสนุนโครงการที่ส่งเสรมิการใช้ความคดิสร้างสรรค์ โดยส าหรบัการล
ภาครฐัจะจดัหาพืน้ทีส่รา้งสรรคล์องผดิลองถูก (Sandbox) หรอืพืน้ทีข่องการเรยีนรู ้(Learning 
Space) เช่น การสร้าง Creative Economy Sandbox ภายในมหาวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ที่ทนัสมยั ขอ้มูลงานวจิยั บุคลากรที่ปรกึษา คณะอาจารย์ รวมถงึผู้ที่เขา้ร่วม
โครงการรายอื่นๆ ซึง่มาจากหลายสาขาภายในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน สินค้า และบริการซึ่งมีมูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหเ้กดิขึน้ได ้
 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเกิดแรงจูงใจและความต้องการในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ในการทดลอง และ

คดิคน้สิง่ต่างๆดว้ยตนเอง 
 

▪ ภาครฐัสนับสนุนผ่านการเพิม่พืน้ทีส่รา้งสรรค ์และมกีารจดัอเีวนตม์ากขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมี
การซึมซบัประสบการณ์ (Experiences) จนเกดิเป็นความต้องการ (Demand) ในตลาด และ
เพือ่ใหก้ารสรา้งสรรคเ์ขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจ าวนัของผูค้น 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ผู้ประกอบการนักศึกษาสามารถสร้างผลงาน สินค้า ใช้พื้นที่สร้างสรรค์เป็น 

แหล่งการเรยีนรู ้สรา้งแรงบนัดาลใจและชื่นชมผลงาน  
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้คนเริม่ตระหนักถึงการใช้ความคดิสร้างสรรค์ ความคดิสร้างสรรค์เริม่กลายเป็น

ส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของผู้คน รวมทัง้มกีารใช้พื้นที่สาธารณะที่ถูกจดัหาโดย
หน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ 

 
➢ พ ันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบายระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     

Cooperation) 
 

▪ ภาครฐัส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอื (Collaboration) ผ่านการบูรณาการแผนงานการสร้าง 
อุปสงค์ (National Strategic Direction) ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ทัง้นี้ยังมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่จะต้องพฒันาเป็นอันดบัแรก  
(National Theme for Creative Economy) 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ ประเทศมแีนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มกีารวางรากฐานอย่างเป็น

ระบบซึง่เอือ้ต่อการพฒันาในระยะยาว 
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ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผู้มสี่วนได้เสยีในอุตสาหกรรมสามารถน าแนวทางพฒันาอุตสาหกรรม  (National 

Strategic Plan) ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์แผนธุรกิจของตรเองให้สอดคล้อง
กบัแผนดงักล่าว 

▪ ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ หรอืนักสร้างสรรค์ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั
อย่างถูกจุดและสามารถเตบิโตต่อไดใ้นระดบัสากล 

 
▪ ภาครฐัใหค้วามรูแ้ละบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเขม้ข้น  

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ มูลค่าของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องมสีูงขึน้ เกดิการเตบิโต

และมกีารลงทุนเพิม่ขึ้น เนื่องจากผู้คนมคีวามแรงจูงใจ และมคีวามรู้ใช้ประโยชน์
จากทรพัยส์นิทางปัญญาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ การกระท าความผดิตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกบัการละเมดิลิขสทิธิล์ดลงอย่างม ี
นยัยะส าคญั  

 
ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผูค้นมกีารใหค้วามส าคญักบัความเป็นเจ้าของผลงานมากขึ้น มคีวามตระหนักรู้ถงึ

ความส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิต์่างๆ 
 

▪ ภาครฐัปรบัปรุงกฎหมาย ใหเ้อื้อต่อการท าธุรกจิในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เช่น การจดจดัตัง้
บริษัทให้เป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น ขัน้ตอนการด าเนินการของภาครัฐที่ล าบากที่มี
กระบวนการอนัซบัซอ้น ท าใหภ้าคเอกชนเกดิทศันคตทิีไ่ม่ดตี่อภาครฐั 

 
ผลประโยชน์ทางตรง 
▪ จ านวนบริษัทจดทะเบียนมีมากขึ้น ผู้คนมีแนวโน้มที่จะอยากท าธุรกิจมากขึ้น 

เนื่องจากการลงทะเบยีนท าไดโ้ดยงา่ย 
 

ผลประโยชน์ทางอ้อม  
▪ ผลงานสร้างสรรค์มีหลากหลายมากขึ้น ผู้คนหันมาให้ความสนใจในสินค้าและ

บรกิารจากผูผ้ลติทีม่มีากขึน้ 
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5.4 ประเด นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (Risk Identification) 
 
การระบุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้นัน้เป็นหนึ่งในวธิกีารรบัมอืกบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึ้นได้

และน ามาซึ่งการหาวธิีที่จะมารองรบัความเสี่ยงเหล่านัน้ ทางที่ปรกึษาได้ระบุถงึความเสี่ยงโดย
อา้งองิตามขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ดงันี้ 

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้
ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้านการสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ 
Education)  

 
▪ การขาดความตระหนักรู้ถึงความส าคญั กล่าวคือ ผู้ประกอบการมิได้เล็งเห็นถึง

ความส าคญัของคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเด็นด้านความยัง่ยืนและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียนรู้ด้านทักษะทางธุรกิจของนักสร้างสรรค์ 
ในขณะทีภ่าครฐัพยายามผลกัดนันโยบายทีเ่กีย่วเนื่องดงักล่าว  

▪ ต้นทุนและความสามารถในการเขา้ถงึองคค์วามรูท้ีภ่าครฐัจดัหาให้ เนื่องจากการรบั
ผูป้ระกอบการหรอืประชาชนเขา้อบรมหรอืมกีารเรยีนการสอน ย่อมสามารถท าไดใ้น
วงจ ากดั ท าใหก้ารกระจายทรพัยากรเหล่านี้อย่างทัว่ถงึและเกดิประสทิธภิาพสูงสุด
เป็นหน่ึงในความเสีย่งทีค่วรไดร้บัการพจิารณาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทีต่่างกนั เนื่องจากการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทกัษะต่างๆ
ทีอ่าจมไีม่เท่ากนั โดยเฉพาะในกลุ่มของศลิปินและผูส้รา้งสรรคต์่างๆ อาจท าใหเ้กดิ
อุปสรรคในการเรยีนรู ้เช่น การถ่ายทอดองคค์วามรูท้างธุรกจิใหก้บัศลิปินต่างๆ 

▪ การเรยีนรู้เพิม่ทกัษะไม่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงาน เกิดจากความก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยซีึ่งก้าวกระโดดไปอย่างรวดเรว็กว่าการพฒันาทกัษะของแรงงาน
จะตามทนั สง่ผลใหเ้กดิช่องว่างของแรงงานเป็นอย่างมาก 

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนการพ ันาทกัษะ ขีดความสามาร ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Capacity Building) 

 
▪ การตีความประเด็นด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทความ

รบัผดิชอบทีต่่างกนั ส่งผลใหเ้กดิมุมมองต่อประเดน็ดา้นวฒันธรรมทีต่่างกนัได ้อาท ิ
หน่วยงานภาคการท่องเที่ยวที่มองในแง่ของการผสมผสานวฒันธรรมเข้าด้วยกนั 
ตรงกนัขา้มกบัหน่วยงานดา้นวฒันธรรมทีอ่าจมองในแงข่องการรกัษาความดัง้เดมิ 
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▪ ความซบัซ้อนในการก าหนดตวัชี้วดั ในปัจจุบนัการเป็นการยากที่หน่วยงานภาครฐั
จะสรา้งตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นผลงานด าเนินงานไดจ้รงิ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง  

▪ ความสามารถในการน าแนวปฏบิตัทิี่ดมีาประยุกต์ใชไ้ด้ ดว้ยความต่างของปัจจยัใน
ระดบัประเทศ ไดแ้ก่ ผูค้น สภาพแวดลอ้ม งบประมาณ ท าใหป้ระเทศไทยไม่สามารถ
น าแนวปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ได้ หรือน ามาประยุกต์ใช้แล้วมีโอกาส ไม่ตรงตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการพ ันาฐานข้อมูลด้านอุปทานของอตุสาหกรรม
สร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 

 
▪ ระบบกระบวนการเก็บขอ้มูลมคีวามซบัซ้อน ไม่ครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูนาน รปูแบบการจดัเรยีงขอ้มลูมคีวามซบัซอ้น สง่ผลใหผู้ค้นทัว่ไป
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ยาก ทัง้นี้การสรา้งฐานขอ้มูลทีค่รบถ้วนจ าเป็นต้องใช้
เวลานาน และโดยมากหน่วยงานภาคเอกชนบางหน่วยงานมีแนวโน้มที่จะ ไม่
เผยแพร่ขอ้มลูเชงิลกึทีส่ าคญัของบรษิทั 

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อปรบัตวัรบั
การเปล่ียนแปลง (Data Archive of Cultural Assets) 

 
▪ การหาหน่วยงานที่จะเขา้มารบัผดิชอบการเก็บบนัทกึขอ้มูลรวมถงึการเพกิเฉยต่อ

ฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น การสร้างฐานข้อมูลจ าเป็นจะต้องอาศยัความร่วมมอืด้าน
ขอ้มลู การวางระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูจากหลายหน่วยงาน หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจงึ
ตอ้งค านึงถงึความซบัซ้อนดงักล่าว ทัง้นี้ผูค้นอาจไม่ไดใ้หค้วาส าคญัในการศกึษาต้น
ก าเนิดทางวฒันธรรมรวมถงึวธิกีารเพือ่จะน าไปต่อยอดมากนกั 

  
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจงูใจในการพ ันา
อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ Funding) 

 
▪ ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานภาครฐัมงีบประมาณทีค่่อนขา้งจ ากดั 

สง่ผลใหง้บประมาณทีจ่ าน ามาสนบัสนุนผูป้ระกอบการอาจมคีวามไม่ต่อเนื่อง และไม่
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เพยีงพอตามจ านวณที่ผู้ประกอบการต้องการจรงิ และอาจถูกครหาในการเลอืกให้
เงนิสนบัสนุนแค่บางอุตสาหกรรมหรอืบางธุรกจิ 

▪ ภาคธุรกจิยงัพบปัญหาการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดใน
ปัจจุบนั ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงนิของผู้ประกอบการได้รบัผลกระทบ อนัจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หลายกรณีมีความรู้ ถึงช่อง
ทางการเข้าถึงเงินทุน แต่สถานะทางการเงินหรือสภาพแวดล้อมของตัวธุรกิจ  
ไม่เอือ้อ านวย 

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมหรือสร้างแพลตฟอรม์สินค้าและบริการ
สร้างสรรค ์(Market Platform)  

 
▪ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผลงาน สนิคา้ และบรกิารต่อตลาด  

ความต้องการของสนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคย์งัคงเป็นปัจจยัส าคญั
ในการเลอืกซื้อ แมจ้ะมกีารอ านวยความสะดวกดา้นการจดัหาตลาดและช่องทางการ
ขายจากภาครฐั 

▪ การรวบรวมขอ้มูลขาดระบบการจดัการทีด่ี เนื่องดว้ยการสรา้งแพลตฟอรม์กลางอนั
ท าหน้าทีร่วบรวมขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกนั หากขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มี
ประสทิธภิาพนัน้ อาจท าใหข้อ้มลูทีร่วบรวมไวม้คีวามไม่สอดคลอ้งกนั 
 

ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ องคก์รใน
อตุสาหกรรมสร้างสรรคท์ัง้ในระดบัอตุสาหกรรม และระดบัพื้นท่ี (Networking / 
Partnership) 

 
▪ ความร่วมมือยังขาดการสอดประสานที่มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านบุค ลากร 
โครงสรา้งองคก์ร หรอืเงนิสนบัสนุน เป็นตน้ 
 

ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing 
Space) 

 
▪ กฎระเบียบข้อบังคับอาจส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สร้างสรรค์และโครงการ

Sandbox เนื่องจากการเพิม่จ านวนพืน้ทีส่รา้งสรรคร์วมถงึการเพิม่ Sandbox จ าเป็น
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จะต้องขอ้งเกี่ยวกบักฎหมายเป็นอนัมาก เช่น การขออนุญาตใชพ้ืน้ทีข่องภาครฐัใน
การใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้าหากติด
กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของทางราชการ 

 
ปัจจยัเส่ียงของข้อเสนอแนะด้านการพ ันาความร่วมมือด้านกฎระเบียบและนโยบาย
ระหว่างหน่วยงาน (Regulatory Cooperation) 

 
▪ Soft Power ยงัขาดนโยบายทีช่ดัเจนและขาดการบูรณาการ อ านาจอ่อนเป็นประเดน็

ที่จ าเป็นจะต้องร่วมกนัผลกัดนัจากทุกภาคส่วนเพื่อออกสู่สากล หากขาดการเชื่อมต่อ 
ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ อาจส่งผลให ้Soft Power กลายเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจผลกัดนัให้เกดิ
และเป็นจุดขายของประเทศได ้

▪ เกดิการจดัล าดบัความส าคญัของอุตสาหกรรมคลาดเคลื่อน เนื่องจากการจดัอนัดบั
ต้องค านึงถงึปัจจยัหลากหลายปัจจยัเพื่อที่จะทุ่มเททรพัยากรไปไดถู้กจุด และสรา้ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ทว่าทางผู้วางนโยบายอาจให้น ้าหนักไปกบัปัจจยัที่อาจ
ไม่ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกจิได้อย่างที่คาดหวงั รวมถงึอาจมปัีจจยัภายนอก
เขา้มากระทบฉับพลนัท าให้การคาดการณ์สามารถคาดเคลื่อนได้ เช่น โรคระบาด 
และสงคราม 

▪ การออกกฎหมายในโลกเสมือนอาจยงัท าได้ไม่ครอบคลุม เนื่องด้วยเทคโนโลยี
เหล่านี้ นับเป็นเทคโนโลยใีหม่ ส่งผลใหก้ารออกกฎหมายอาจเกดิช่องโหว่ และการ
บงัคบัใชอ้าจยงัไม่มปีระสทิธภิาพมากนกั 

▪ ภาครฐัอาจไม่ไดร้บัความร่วมมอืและประสทิธภิาพตามทีค่าดหวงั เนื่องดว้ยการออก
กฎระเบยีบดา้นมาตรฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นการเพิม่ตน้ทุนการผลติใหแ้ก่ภาค
ธุรกจิ จงึอาจมผีู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นด้วยกบันโยบายดงักล่าว และต้นทุน
ดงักล่าวอาจถูกส่งต่อให้ผู้บริโภค ส่วนในด้านการผูกขาดนัน้ ถึงแม้จะมกีารออก
กฎระเบียบเพื่อป้องกนัการผูกขาด แต่ด้วยทรพัยากรที่มมีากกว่าในบรษิัทขนาด
ใหญ่กจ็ะไดเ้ปรยีบบรษิทัขนาดเลก็เป็นปกต ิ
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5.5 การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
คณะที่ปรกึษาได้ท าการประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิที่อาจเกดิขึ้นจากขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายในแต่ละรายภาพฉายอนาคต พบว่ามนีโยบายที่ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็น
ตวัเงนิไดท้ัง้สิน้ 5 มาตรการ ไดแ้ก่ 

 
▪ สง่เสรมิการพฒันาการศกึษาเพือ่ปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้

ดา้นการสรา้งสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดจิทิลั (Academy/ Education) 
▪ พฒันาฐานขอ้มลูดา้นอุปทานของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Data on Supply Side) 
▪ สนบัสนุนดา้นเงนิทุน และแรงจงูใจในการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

(Incentives/ Funding) 
▪ สง่เสรมิหรอืสรา้งแพลตฟอรม์สนิคา้และบรกิารสรา้งสรรค ์(Market Platform) 
▪ สนบัสนุนพืน้ทีส่รา้งสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 
 
โดยคิดเป็นมูลค่าต่อปีกว่า 121,936.6 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณเป็น

ดงัต่อไปนี้ 
 

➢ ส่งเสริมการพ ันาการศึกษาเพื่อปลูกฝังรสนิยมรวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ด้าน
การสร้างสรรคผ์ลงานและทกัษะทางดิจิทลั (Academy/ Education)  

 
ตารางท่ี 5-2 ผลประโยชน์จากการสนับสนุนการ ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บริหารจดัการธุรกิจ 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

1. ผลประโยชน์จากการสนับสนุนการ ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการธรุกิจ 
จ านวณครัง้ในการลงทะเบยีน (ครัง้) *  7,000   

ตน้ทุนการจดัหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งต่อหลกัสตูร  
(บาทต่อหลกัสตูร) ** 

1,500  

จ านวณคอรส์ออนไลน์ทีเ่ปิดทัง้หมด 5  
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รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

ผลประโยชน์จากการสนับสนุนการ ่ายทอด
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการการบริหาร
จดัการธรุกิจ 

= ราคาของคอรส์ (1,500) * จ านวนคอรส์ที่
เปิดใหเ้ลอืกลงทัง้หมด (5) * จ านวณครัง้ใน

การลงเรยีนทัง้หมด (7,000) 

52,788,750 
บาท 

* จ านวณครัง้ในการลงทะเบยีนคดิจากการเฉลีย่อตัราการเขา้เรยีนคอรส์ออนไลน์ของประชากรในประเทศไทยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 
50 จากทุกช่วงอายุ (Share of e-learning participants in Thailand in 2020, Statista) โดยกลุ่มเป้าหมายคอืผูท้ีต่ดิตามเพจ 
Facebook: Creative Economy Agency Thailand 14,000 ท าใหไ้ดม้าซึง่ 7,000 ครัง้ในการลงทะเบยีน 
** อา้งองิจากราคาหลกัสตูร Business Strategy & Business Model 2022, Skilllane 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 52,788,750 บาท  

 
➢ พ ันาฐานข้อมูลด้านอปุทานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Data on Supply Side) 

 
ตารางท่ี 5-3 ผลประโยชน์จากการมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการเข้า ึงข้อมูลของ

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

2. ผลประโยชน์จากการมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการเข้า ึงข้อมูลของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
GDP ของประเทศไทย *  4,228 พนัลา้นบาท  

มลูค่าเพิม่ของการเขา้ถงึขอ้มลูของหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนในฐานขอ้มลูแบบเปิด (รอ้ยละ
ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ) ** 

1.1  

รอ้ยละมลูค่าของเศรษฐกจิสรา้งสรรคต์่อ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ *** 

7.58  

ผลประโยชน์จากการมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
จากการเขา้ ึงข้อมูลของหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน 

= จดีพี ี(4.2 พนัลา้นบาท) * รอ้ยละ
มลูค่าเพิม่การเขา้ถงึขอ้มลู (1.1) * สดัส่วน
มลูค่าเศรษฐกจิสรา้งสรรคต์่อจดีพี ี(7,000) 

3,525,306,400 
บาท 

* GDP ของประเทศไทยจากขอ้มลูของ ณ ไตรมาสที ่2 ปี 2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที ่4,228 พนัลา้นบาท 
** จากขอ้มลูของ OECD การท าใหข้อ้มลูถูกเขา้ถงึโดยง่ายนัน้จากทางภาครฐัและเอกชนจะสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัเศรษฐกจิ
ของประเทศอยู่ทีร่อ้ยละ 1.1  
*** มลูค่าดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์เทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศนัน้อยู่ที ่รอ้ยละ 7.58 อา้งองิจากปี 2563 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 3,525,306,400 บาท  
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➢ สนับสนุนด้านเงินทุน และแรงจงูใจในการพ ันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Incentives/ 
Funding) 

 
ตารางท่ี 5-4 ผลประโยชน์จากการมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากงบประมา ด้าน Public 

Funding ของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

3. ผลประโยชน์จากการมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากงบประมา ด้าน Public Funding ของอตุสาหกรรม
สร้างสรรค ์
งบประมาณของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เศรษฐกจิสรา้งสรรคร์วมกว่า 23 หน่วยงาน *  

35,907 ลา้นบาท  

รอ้ยละสดัส่วนงบประมาณรวมทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ส่งผลต่อการลงทุนดา้น Public Funding ** 

3  

รอ้ยละมลูค่าเพิม่ของการลงทุนในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคเ์ฉลีย่จากทุกอุตสาหกรรม  

1.21  

ผลประโยชน์จากการมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
จากการเขา้ ึงข้อมูลของหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน 

= งบประมาณรวม (35,907 ลา้นบาท) * 
รอ้ยละสดัส่วนงบประมาณรวมทีใ่ชใ้นดา้น 
Public Funding ของเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(3%) * มลูค่าเพิม่ของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(1.21) 

1,303.4 ล้าน
บาท 

* จากงบประมาณของ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต,ิ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (องคก์ารมหาชน), ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, กรม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม, ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ, กรมทรพัยส์นิทาง
ปัญญา, สถาบนัส่งเสรมิศลิปหตัถกรรมไทย (องคก์ารมหาชน), สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ 
(องคก์ารมหาชน),กรมการพฒันาชุมชน, ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน), ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม, ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต,ิ  
องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต,ิ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั,  
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน, กระทรวงวฒันธรรม, กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา,การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนทิรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
** การใหส้มมุตฐิานด้านการลงทุนในดา้น Public Funding ของเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์ป็นรอ้ยละ 3 ของงบประมาณของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 1303.4 ลา้นบาท 
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ตารางท่ี 5-5 ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (Tax Incentive) 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

4. ผลประโยชน์จากการลดหยอ่นภาษี (Tax Incentive) 
มลูค่าของเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์*  1,461,788 ลา้นบาท  

รอ้ยละจ านวนเงนิทีม่กีารลดหยอ่นภาษ ี** 10  

มลูค่าเพิม่จากการนโยบายลดภาษ ี*** 0.8  

ผลประโยชน์จากการมลูค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจากการลดหย่อนภาษี 

= มลูค่าเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(1.4 ลา้นลา้นบาท) 
* รอ้ยละของจ านวนการลดหย่อนภาษ ี(10) * 

มลูค่าเพิม่ของนโยบายการลดหย่อนภาษ ี(0.8) 

116,943 
ล้านบาท 

* ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) ปี 2561 
** จ านวนเงนิทีม่กีารลดหย่อนภาษคีดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูค่าเศรษฐกจิสรา้งสรรค์  
*** จากข้อมูลของ Committee for a Responsible Federal Budget แสดงถึงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากมาตรการลดภาษีใน
สหรฐัอเมรกิาในปี 2560 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 116,943 ลา้นบาท 
 

➢ ส่งเสริมหรือสร้างแพลตฟอรม์สินค้าและบริการสร้างสรรค ์(Market Platform)  
 

ตารางท่ี 5-6 ผลประโยชน์จากการจดัหาช่องทางการแสดงและขายสินค้า (Expo/Exhibition) 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

5. ผลประโยชน์จากการจดัหาช่องทางการแสดงและขายสินค้า (Expo/Exhibition) 
งบประมาณในการจดั Expo ของ CEA *  25.6 ลา้นบาท  

มลูค่าเพิม่จากการจดั Expo *** 2.37  

ผลประโยชน์จากการจดั Expo 
= งบประมาณในการจดั (25.6 ลา้นบาท) * 

มลูค่าเพิม่จากการจดั Expo (2.37)  
60.6 
ล้านบาท 

* งบประมาณอา้งองิจากแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
(องคก์ารมหาชน) 
** อา้งองิจาก Global Economic Impact of Exhibitions ปี 2019 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 60.6 ลา้นบาท   
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➢ สนับสนุนพื้นท่ีสร้างสรรค ์(Learning Space/ Testing Space) 
 

ตารางท่ี 5-7 ผลประโยชน์จากการมีพื้นท่ีสร้างสรรคใ์นการลองผิดลอง กู (Sandbox) 

รายการ สมมติฐาน มูลค่า 

6. ผลประโยชน์จากการมีพื้นท่ีสร้างสรรคใ์นการลองผิดลอง กู (Sandbox) 
งบประมาณรวมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์* 

35,907 ลา้นบาท  

รอ้ยละของงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ** 2  

รอ้ยละความน่าจะเป็นในการจะจดัหาเงนิทุน
ไดเ้พิม่ขึน้หลงัจากอยู่ใน Sandbox *** 

50  

รอ้ยละของเงนิทุนทีจ่ะเพิม่ขึน้หลงัจากเขา้
ร่วม Sandbox **** 

15  

ผลประโยชน์จากการมพีื้นท่ีสร้างสรรคใ์น
การลองผิดลอง กู (Sandbox) 

= งบประมาณในการลงทุน Sandbox ของแต่ละ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(35,907 ลา้นบาท) * รอ้ยละของงบประมาณที่
ไดร้บัจดัสรรมา (รอ้ยละ 2) * รอ้ยละความเป็นไปได้

ทีจ่ะจดัหาเงนิทุนไดเ้พิม่ขึน้หลงัจากอยู่ใน 
Sandbox (รอ้ยละ 50) * รอ้ยละของเงนิทุนทีจ่ะ
เพิม่ขึน้หลงัจากเขา้ร่วม Sandbox (รอ้ยละ 15) 

53.86 
ล้านบาท 

* จากงบประมาณของ ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต,ิ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (องคก์ารมหาชน), ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, กรม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม, ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ, กรมทรพัยส์นิทาง
ปัญญา, สถาบนัส่งเสรมิศลิปหตัถกรรมไทย (องคก์ารมหาชน), สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ 
(องคก์ารมหาชน),กรมการพฒันาชุมชน, ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน), ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม, ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต,ิ  
องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต,ิ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั,  
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน, กระทรวงวฒันธรรม, กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา,การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนทิรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
** อา้งองิจากงานวจิยั Inside the regulatory sandbox: effects on fintech funding ปี 2019  

*** อา้งองิจากงานวจิยั Inside the regulatory sandbox: effects on fintech funding ปี 2019 

**** อา้งองิจากงานวจิยั Inside the regulatory sandbox: effects on fintech funding ปี 2019 

 
คดิเป็นผลประโยชน์รวม 53.8 ลา้นบาทต่อปี  
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5.6 การจดัล าดบัความส าคญัและผลกระทบของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
ในการจดัล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ปรกึษาใช้กรอบแนวคดิใน

การใหล้ าดบัความส าคญัจากการแบ่งกลุ่มระดบัของผลกระทบของนโยบาย และระดบัความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

 
ผลกระทบของนโยบาย 
▪ ผลกระทบสูง – นโยบายมผีลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกจิสูง มผีลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัมาก และผลกระทบที่เกดิกระทบต่อ
ประชาชนหรอือุตสาหกรรมในวงกวา้ง 

▪ ผลกระทบปานกลาง – นโยบายมผีลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกจิปานกลาง มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบังคับปานกลาง และ
ผลกระทบทีเ่กดิกระทบต่อประชาชนหรอือุตสาหกรรมปานกลาง 

▪ ผลกระทบต ่า – นโยบายมผีลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกจิต ่ากว่านโยบายอื่นๆ 
โดยเปรยีบเทยีบ มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัน้อย 
และผลกระทบทีเ่กดิกระทบต่อประชาชนหรอือุตสาหกรรมต ่า 

 
โอกาสความเป นไปได้ของนโยบายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
▪ โอกาสสูง – นโยบายสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็ ปัจจยัเสีย่งที่ส่งผลให้

นโยบายไม่ประสบความส าเร็จต ่า หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายดงักล่าวมี
ทรพัยากรและความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานสูง และประชาชนหรอืภาค
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึผลประโยชน์จากนโยบายอย่างทัว่ถงึ 

▪ โอกาสปานกลาง – นโยบายสามารถด าเนินการได้ด้วยระยะเวลาปานกลาง 
ปัจจยัเสี่ยงที่ส่งผลให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จปานกลาง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวมีทรัพยากรและความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานในระดบัพอใช้ และประชาชนหรอืภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึ
ผลประโยชน์จากนโยบายในระดบัปานกลาง 

▪ โอกาสน้อย – นโยบายสามารถด าเนินการไดอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจยัเสีย่งที่
ส่งผลให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบันโยบาย
ดงักล่าวมทีรพัยากรและความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินงานน้อย และประชาชน
หรอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึผลประโยชน์จากนโยบายอย่างจ ากดั 
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ตารางท่ี 5-8 การจดัล าดบัความส าคญัของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลกระทบของนโยบายทัง้ท่ี

เป นตวัเงินและไม่เป นตวัเงิน 
โอกาสของความเป นไปได้
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลการจดัล าดบัความส าคญั (ล าดบั) 

ส่งเสรมิการพฒันาการศกึษาเพื่อปลูกฝังรสนิยม
รวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงานทัง้ดา้นการสรา้งสรรค์
ผลงานและทกัษะทางดจิทิลั (Academy/ Education)  

สงู  สงู (2) สงู – มผีลต่อการสรา้งอุปสงคใ์นระยะยาว และคนส่วนใหญ่เขา้ถงึผลประโยชน์ได้ 

สนับสนุนการพฒันาทกัษะ ขดีความสามารถของผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยีในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Capacity 
Building) 

ปานกลาง สงู (8) ต ่า – มหีลายหน่วยงานทีท่ าหน้าทีด่งักล่าวอยู่แลว้เพยีงแต่อาจมกีารซอ้นทบักนั
อยู่บา้ง ท าใหก้ารใหค้วามส าคญัไม่ไดอ้ยู่ในระดบัสงู 

พฒันาฐานขอ้มลูดา้นอุปทานของอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์(Data on Supply Side) 

ปานกลาง ปานกลาง (6) ปานกลาง – การจดัท าฐานขอ้มลูหรอืขอ้มลูแบบเปิดใหทุ้กภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมเขา้ถงึไดม้คีวามส าคญัเป็นอย่างมากในการเตบิโตทางเศรษฐกจิและมี
โอกาสทีจ่ะเป็นไปไดม้าก ดงัเหน็ไดจ้ากในต่างประเทศ 

ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูและเทคโนโลย ีเพื่อปรบัตวัรบั
การเปลี่ยนแปลง (Data Archive of Cultural Assets) 

ต ่า ปานกลาง (9) ต ่า – ปัจจยัดา้นการเกบ็ขอ้มลู หลกัฐานทางวฒันธรรมท าไดโ้ดยง่ายในปัจจุบนั
ผ่านวธิกีารต่างๆมากมาย ท าใหน้โยบายดงักล่าวจงึถูกใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัทา้ย 

สนับสนุนดา้นเงนิทุน และแรงจูงใจในการพฒันา
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Incentives/ Funding) 

สงู สงู (1) สงู - ประเดน็ดา้นเงนิทุนเป็นปัจจยัหลกัของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคแ์ละส่งผลต่ออุตสาหกรรมในระดบัสงู 

ส่งเสรมิหรอืสรา้งแพลตฟอรม์สนิคา้และบรกิาร
สรา้งสรรค ์(Market Platform)  

ปานกลาง ปานกลาง (7) ปานกลาง – การจดัหาตลาดยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการผลกัดนัสนิคา้และ
บรกิารในอุตสาหกรรม แต่ยงัคงตอ้งอาศยัอุปสงค ์(Demand) ในขบัเคลื่อนเป็นหลกั 
ดงันัน้จงึถูกจดัล าดบัความส าคญัในระดบักลาง 

ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน/ องคก์รใน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ัง้ในระดบัอุตสาหกรรม และ
ระดบัพืน้ที ่(Networking / Partnership) 

สงู สงู (4) สงู – ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ จงึถูกใหค้วามส าคญัในระดบัสงู 

สนับสนุนพืน้ทีส่รา้งสรรค ์(Learning Space/ 
Testing Space) 

ปานกลาง สงู (5) ปานกลาง – พืน้ทีใ่นการลองผดิลองถูกถอืไดว่้ามคีวามส าคญัต่อการผลกัดนั
ผูป้ระกอบการ และนักสรา้งสรรค์รุ่นใหม่ และมแีนวโน้มจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต ท าให้
ถูกจดัล าดบัความส าคญัในระดบักลาง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลกระทบของนโยบายทัง้ท่ี
เป นตวัเงินและไม่เป นตวัเงิน 

โอกาสของความเป นไปได้
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ผลการจดัล าดบัความส าคญั (ล าดบั) 

พฒันาความร่วมมอืดา้นกฎระเบยีบและนโยบาย
ระหว่างหน่วยงาน (Regulatory     Cooperation) 

สงู สงู (3) สงู – การพฒันาความร่วมมอืดา้นกฎระเบยีบเป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการ
ขบัเคลื่อนแผนงานหรอืนโยบายระดบัประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั 
ดงันัน้จงึถูกจดัล าดบัความส าคญัไวใ้นระดบัสงู 
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ภาคผนวก 1 
สรปุผลการระดมสมองกบัผูบ้ริหาร 

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(สศส.)  
และผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders)
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หวัข้อ “การระดมความคิดเหน็ร่วมกบัผูบ้ริหาร 

สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(สศส.)      
ครัง้ท่ี 1” วนัท่ีศกุรท่ี์ 8 เมษายน 2565  
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➢ กาํหนดการประชุม 
  
ณ วนัศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ทางส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (สศส.) 

ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั (ทีป่รกึษา) จดัการระดม
สมองภายใต้โครงการวจิยัจดัท าภาพอนาคต เพื่อคาดการณ์อนาคตและรองรบัสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงของบรบิทโลก (Foresight Research) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
13:30 – 13:40 น. กล่าวเปิดงานระดมความคดิเหน็ฯ นายอภสิทิธิ ์ไล่ศตัรไูกล 

ผูอ้ านวยการสศส. 
13:40 – 14:30 น. Session 1 – Introduction to Foresight: 

“Framing” บรรยายแนวทางการจดัท าแผนภาพ
อนาคต ในกระบวนการระบุกรอบอนาคต 
(Framing) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล 

14:30 – 15:30 น. Session 2 - Exploring Domain Map 
ระดมความเหน็จากผูบ้รหิารและคณะท างานของ 
สศส. เพื่อระบุกรอบอนาคต (Futures Frame) ที่
เหมาะสมกบัเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องไทย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล 

15:30 – 16:00 น. Session 3 - ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิ
เคราะ Domain Map เพื่อน าผลไปวเิคราะหจ์ดัท า
เป็น Domain Map ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ไทยต่อไป 

 

 
➢ รายช่ือผู้เข้าร่วม 

 
ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 อภสิทิธิ ์ไล่สตัรไูกล ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

2 อนิทพนัธุ ์บวัเขยีว รองผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

3 พชิติ วรีงัคบตุร รองผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
รกัษาการผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
เชยีงใหม ่

4 ศริอิร หริม่ปราณี ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
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ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหน่ง 

5 เพยีงกมล โลหติหาญ ผูอ้ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

6 ปรยีนันท ์มงคลศร ี ผูอ้ านวยการส านักสื่อสารและการตลาด 

7 วรทิธ ิตรีประเสรฐิ รกัษาการผูอ้ านวยการส านักพฒันาธุรกจิและนวตักรรม 

8 มนฑณีิ ยงวกิุล ผูอ้ านวยการส านักพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

9 เลอชาต ิธรรมธรีเสถยีร ผูอ้ านวยการส านักพฒันาองคค์วามรูเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 
รกัษาการหวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10 ชุตยาเวศ สนิธุพนัธุ ์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ ขอนแก่น 

11 วรทิธ ิตรีประเสรฐิ รกัษาการผูอ้ านวยการส านักพฒันาธุรกจิและนวตักรรม 

12 วไิลพร แกว้อนันต ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล 

13 พชัรนิทร ์พฒันาบุญไพบูลย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อสารองคก์ร 

14 สายศรางค ์อศิรางกูร ณ 
อยุธยา 

นักพฒันากลยุทธธ์ุรกจิเเละนวตักรรมอาวุโส 

15 กลัยธ์รีา ภทัรศลิสุนทร นักพฒันากลยุทธธ์ุรกจิเเละนวตักรรมอาวุโส 

16 ณฏัฐวรี ์แตงน้อย นักพฒันากลยุทธพ์ืน้ทีส่รา้งสรรคอ์าวุโส 

17 พณัณิตา มติรภกัด ี นักบรหิารนโยบายเเละแผนอาวโุส 

18 อศิรา เป่ียมพงศส์านต ์  นักบรหิารนโยบายเเละแผนอาวโุส 

19 อนิทรพทิกัษ์ เจรญิรตัน์ นักพฒันาระบบขอ้มลูอาวโุส 

20 เบญจพร พวงจ าปี นักพฒันากลยุทธอ์ุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าวุโส 

21 กลัยธ์รีา  ภทัรศลิสุนทร นักพฒันากลยุทธอ์ุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าวุโส 

22 ดวงกมล แก่นสาร นักพฒันากลยุทธอ์ุตสาหกรรมสรา้งสรรคอ์าวุโส 

23 ชนกมาศ ไพรศร ี เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ 

 
➢ สรปุผลการระดมสมอง  

 
กลุ่มท่ี 1 วางกรอบของการวิเคราะห์ไว้ท่ี 10 ปี และได้มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 
  
▪ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและในระดับภูมิภาคจะมีผลกระทบต่อการเติบโต  

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย รฐับาลควรทีจ่ะพจิารณาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในระดบัโลกและระดบัภูมภิาคเพือ่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
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▪ บทบาทของภาครัฐในด้านที่เป็นผู้ก ากับการแข่งขันในตลาด และดูแลการใช้
เทคโนโลยสีง่ผลส าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 
▪ เทคโนโลยดีจิทิลัจะมบีทบาทมากขึ้นในการท างานของภาครฐั ภาคธุรกจิ และภาค

ประชาชน  
 
▪ บรบิททางสงัคมสรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เช่น ความเท่าเทยีมทางเพศ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื และเสถยีรภาพของการเมอืง  
 
▪ ในดา้นการพฒันาของภาคเอกชน ประเดน็ที่ควรใหค้วามสนใจ กล่าวคอื การระดม

ทุนรปูแบบใหม่และการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิสรา้งสรรคม์กีารเตบิโต  
 

▪ คุณภาพของดิจิทลัเทคโนโลยีเป็นผลลพัธ์อนัเนื่องมาจากสาธารณูปโภคพื้นฐานที่
ทนัสมยั เขา้ถงึไดง้่าย อกีทัง้ยงัเอื้ออ านวยต่อการสนับสนุนแหล่งเรยีนรูใ้หม่ๆให้แก่
ชุมชน ใหเ้กดิการแบ่งปันดา้นทรพัยากร 

 
▪ ในดา้นวฒันธรรม การยอมรบัความแตกต่างทีม่ากขึน้ การมรีปูแบบชวีติรูปใหม่ การ

มสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ของภาคประชาชน และการพฒันาใหเ้กดิความ
เป็นเมอืงสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
โดยกลุ่มที่ 1 ได้แบ่งหวัขอ้ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสร้างงสรรค์ (ดงัภาพที่ 1) 

ไดเ้ป็น 8 ประเดน็ ดงันี้  
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ภาพท่ี 1 ภาพ Domain Map ของอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มท่ี 1 

 
 
 

▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคเอกชน (Private Sector)  
▪ ประเดน็ดา้นเงนิทุน (Capital) 
▪ ประเดน็ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 
▪ โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 
▪ ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
▪ ประเดน็ดา้นวฒันธรรม (Culture) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคประชาชน (People) 
▪ ประเดน็ดา้นนโยบายภาครฐั (Government Policy) 

 
กลุ่มท่ี 2 ได้วางกรอบเวลาไว้ในระยะ 5-10 ปี และได้มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 
 
▪ แรงงานสรา้งสรรคต์อ้งมกีาร Reskilling Upskilling และการท า Workshop  
▪ สนบัสนุนการใหส้วสัดกิารทางสงัคมทีด่ ี 
▪ กลไกสนับสนุนการพฒันาของแรงงานในเศรษฐกจิสร้างสรรค์รวมถงึการท างานใน

รปูแบบใหม ่อาท ิDigital Nomad 
▪ ภาคธุรกิจมกีารรวมกลุ่มในรูปแบบของสมาคมหรอืสมาพนัธ์เพื่อเสรมิสร้างความ

เขม้แขง็ของผูป้ระกอบการ 
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▪ เสริมสร้างทกัษะด้านดิจิตอล (Digital literacy) ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัรวมถึงการใช้
เทคโนโลย ีอาท ิขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data) 

▪ การเข้าถึงแหล่งทุนที่มีคุณภาพและการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ 
(Good quality and alternative sources of capital and sponsorship) เช่น De-Fi 

▪ การวางกลยุทธ์ในระเบยีบโลกใหม่ การสร้างสงัคมที่เป็นธรรม การให้การยอมรบั  
อตัลกัษณ์ทีห่ลากหลายในสงัคม (Plurality) ควรเป็นประเดน็ทีถู่กตระหนกัถงึ 

▪ นโยบายดา้นไอทแีละดจิทิลัทีค่วรถูกใหค้วามส าคญั 
▪ การมพีืน้ทีส่ าหรบัการสรา้งสรรคใ์หผู้บ้รโิภค เช่น Innovation lab รวมถงึระบบขนส่ง

ทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
▪ สนบัสนุนการผสมผสานระหว่างทุนวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมสากล 

 
โดยกลุ่มที ่2 ไดแ้บ่งหวัขอ้ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งงสรรค์ (ดงัภาพที ่2) 

ไดเ้ป็น 12 ประเดน็ ดงันี้  
 

ภาพท่ี 2 ภาพ Domain Map ของอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มท่ี 2 

 
 

▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคธุรกจิ (Business) 
▪ ประเดน็ดา้นเงนิทุน (Capital) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัตลาด (Market) 
▪ ประเดน็ดา้นวฒันธรรม (Culture) 
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▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัความคดิ (Global Mindset) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศกึษา (Education) 
▪ ประเดน็ดา้นนโยบายภาครฐั (Government Policy & Regulation) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทางปัญญา (Intellectual Property) 
▪ ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
▪ ประเดน็ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 
▪ ประเดน็ดา้นแนวโน้มการใชช้วีติ (Trend & Lifestyle) 
▪ ประเดน็ดา้นแรงงานสรา้งสรรค ์(Creative Workforce) 

 
กลุ่มท่ี 3 ได้วางกรอบเวลาไว้ในระยะ 10 ปี และได้มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 
 
▪ ประชากรจะม ีgeneration gap มากขึน้สง่ผลต่อการด าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไป รวมถงึมี

ปรากฏการณ์ทีเ่กดิจากเทคโนโลยี อาท ิการใช ้avatar ท าใหป้ระเดน็ด้านการสร้าง
ความเชื่อมัน่ระหว่างกนั (Human trust) จะมคีวามส าคญัมากขึน้ 
 

▪ ควรมกีารจดัตัง้สมาคมธุรกจิสรา้งสรรค ์เพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการรวมถงึสนับสนุน
ดา้นสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค ์บนโลกออนไลน์ใหม้กีารควบคุมทรพัยส์นิทางปัญญา
ในขณะเขา้สูต่ลาดโลก 

 
▪ การศึกษาที่เกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมไทย และ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะมี

ความส าคญัมากขึน้ รวมถงึใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูแ้ละการศกึษาตลอดชวีติ  
 

▪ สนับสนุนให้เกิดการผสมผสานระหว่างทุนวฒันธรรมของไทยและความสามารถ
ปรบัตวัในตลาดโลก  

 
▪  ในอนาคต web 5.0  โดยปัญญาประดษิฐ์และการเรยีนรูข้องเครื่องจกัรจะเป็นกลไก

ส าคญัของระบบนิเวศ 
 
▪ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องสนับสนุนพื้นที่ชุมชนและสภาพแวดล้อม ขณะที่

ผูป้ระกอบการตอ้งมคีวามเชีย่วชาญในโลกความเป็นจรงิและโลกดจิทิลั 
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▪ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและการเขา้ถงึนายแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ อาท ิCrowdfunding, 
Decentralized financing และ Central Bank Digital Currency (CBDC) 

 
▪ การมรีฐับาลทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมมากขึน้จะส่งผลใหป้ระชาธปิไตย

ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการให้ความส าคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลจะเป็น
สภาพแวดลอ้มทีจ่ะบ่มเพาะความคดิสรา้งสรรค ์(creativity) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  
▪ ความรูด้า้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัน าไปสูก่ารเพิม่มลูค่าใหทุ้นวฒันธรรม 
 
โดยกลุ่มที ่3 ไดแ้บ่งหวัขอ้ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งงสรรค์ (ดงัภาพที ่3)  

ไดเ้ป็น 8 ประเดน็ ดงันี้  
 

ภาพท่ี 3 ภาพ Domain Map ของอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มท่ี 3 

 
 
 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัสถานที ่(Place) 
▪ ประเดน็ดา้นความรู ้(Knowledge) 
▪ ประเดน็ดา้นบรบิททางสงัคม (Social Context) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคประชาชน (People) 
▪ ประเดน็ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) 
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▪ ประเดน็ดา้นก หมาย (Law) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคธุรกจิ (Business) 
▪ ประเดน็ดา้นนโยบายภาครฐั (Government Policy) 

 
กลุ่มท่ี 4 วางกรอบของการวิเคราะห์ไว้ท่ี 10 ปี และได้มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 

 
▪ ควรมกีารให้ความส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลในด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

อาท ินกัสรา้งสรรค ์
▪ ความสามารถของผู้บรหิารนโยบายแรงงาน และการจดัสรรงบประมาณ เป็นปัจจยั

ส าคญัต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมของเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เนื่องจากสง่ผลต่อคุณภาพ
ของนโยบายและแผนงาน โดยมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางเป็นปัจจยัส าคญั
เพือ่เชื่อมโยงสถาบนัทุนวฒันธรรมทอ้งถิน่  

▪ การต่อยอดทุนวฒันธรรม ความรู้ในการผลติเพื่อการส่งออก การตลาด และการคา้
จะเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรบัการเตบิโตทางธุรกจิ 

 
โดยกลุ่มที ่4 ไดแ้บ่งหวัขอ้ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งงสรรค์ (ดงัภาพที ่4)  

ไดเ้ป็น 9 ประเดน็ ดงันี้  
 

ภาพท่ี 4 ภาพ Domain Map ของอตุสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มท่ี 4 
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▪ ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and 
Innovation) 

▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาครฐั (Government) 
▪ ประเดน็ดา้นเงนิทุน (Funding) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคประชาชน (People) 
▪ ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัดา้นสถานที ่(District) 
▪ ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกบัภาคธุรกจิ (Business) 
▪ ประเดน็ดา้นวฒันธรรม (Culture) 
▪ ประเดน็ดา้นการศกึษา (Education) 
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หวัข้อ “อนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ 

ครัง้ท่ี 2 (Future of Creative Industries 2nd)”         
วนัท่ีพธุท่ี 27 กรกฎคม 2565
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➢ สรปุผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ (External Workshop)  
 

กลุ่ม 1  
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o ภาครฐัควรท าตวัเป็น Policy Maker กล่าวคอื เป็นผู้สนับสนุนในด้านความคดิ

สรา้งสรรคม์ากกว่าการควบคุม รวมทัง้มหีน่วยงานมารองรบัประเดน็ดา้นคุณค่า
ทางวฒันธรรมทีเ่พิม่ขึน้และหลากหลายขึน้อย่างชดัเจน 

o สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนท างานโครงการทีพ่ฒันาอุตสาหกรรมแทนภาครฐั 
o รฐัมกีารสนับสนุนใหผู้ค้นกลา้ลองผดิลองถูก อาท ิการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ

จากภาครฐั (Public Funding) 
o สรา้งความรูค้วามเขา้ใจด้าน Soft Power และประยุกต์ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ใส่ 

Soft Power มากขึน้ 
o ปรบัปรุงก หมายเรื่องการจดจดัตัง้บรษิทั 
o เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ มูลค่า

อุตสาหกรรม (Industry Value) หรอื ดชันีความเชื่อมัน่ (Sentiment Index) 
o รฐัควรเปิดใหส้นบัสนุนทุกภาคสว่นอย่างเท่าเทยีม 
o ยกระดบัทกัษะของผู้ที่มทีกัษะปานกลางรวมถงึผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ยงัสามารถ

อยู่ในตลาดแรงงานได ้
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o รฐัให้การสนับสนุนภาคเอกชนด้านการสร้างแรงจูงใจทัง้ทางตวัเงนิและมใิช่ตวั

เงนิในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
o มกีารวดัผลการท างานของภาครฐัในดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่มีาตรฐาน 
o การสง่ผ่านและการสรา้งกลไกความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มจากรุ่นสู่รุ่น 
o ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการปรับตัวในด้านกระบวนการผลิตและ

วตัถุดบิใหเ้ขา้กบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
o ภาครฐัสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลและความรูด้้านความ

ยัง่ยนื 
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▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o มกี หมายทีป้่องกนัการผกูขาดในตลาด 
o ควรมีมาตรฐานการควบคุมดูแลสื่อสงัคมออนไลน์ที่อาจบิดเบือนหรือน าพา

อุตสาหกรรมไปในทางทีผ่ดิ 
o ภาครฐัควรเตรยีมความพร้อมด้านบุคคลากรผ่านการ (Upskill / Reskill) และ

ดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาเพือ่ใหท้นัต่อการพฒันาของอุตสาหกรรม 
o ภาครฐัสามารถใชป้ระโยชน์จากบุคคลากรภาคเอกชนทีม่คีวามสามารถ 
o ภาคการศกึษาทัง้มหาวทิยาลยัมกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นการเรยีนการสอน 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึ้นทัง้ในด้านอุปสงค ์อุปทานใน

ตลาดเพือ่พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง 
o มกีารควบคุมและบงัคบัใชก้ หมายเกีย่วกบัลขิสทิธิท์างปัญญา 
o มกีารออกก ขอ้บงัคบั (Regulate) กระบวนการฟอกเงนิต่างๆ 
o มกีารจดัตัง้หน่วยงานเ พาะทีค่วบคุมดแูลประเดน็ปัญหาดา้นต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ 
o ภาครฐัสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยสามารถอยู่รอดไดใ้นตลาด 

 
กลุ่ม 2 
 

▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o สง่เสรมิกลุ่มทีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรคไ์ดร้บัการสนบัสนุนมากขึน้ 
o ขาดการพฒันาแผนธุรกจิทีม่คีวามเป็นไปได ้อาท ิใน Metaverse 
o หน่วยงาน อาท ิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมกีารผลกัดนัการท่องเที่ยวผ่าน 

Metaverse ก่อนการเดินทางจรงิ และยงัเป็นช่องการการเพิ่มรายได้ผ่านการ
โฆษณาใน Metaverse 

o เพิม่จ านวนบุคคลากรดา้น Creative ใหม้มีากขึน้ 
o ควรมกีารปรบัวฒันธรรมใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้  (Modernized Culture) สอด

รบักบับรบิทโลก 
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▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o เพิ่มความโปร่งใสในด้าน Supply Chain ตัง้แต่กระบวนการผลิต จนถึง

กระบวนการจดัจ าหน่าย 
o เพิม่การเตรยีมความพร้อมในด้านวตัถุดบิและ Ecosystem ในด้านสิง่แวดล้อม

และความยัง่ยนื รวมถงึอาจตอ้งมกีารปรบั Mindset  
o สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในไทยเข้าถึงความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก

ต่างประเทศ 
o สรา้งมาตรฐานทีเ่ท่าเทียมกบัระดบัโลก เช่น ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และการท า

ภาพยนตร ์
o การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยควรตระหนักถงึผลต่อประเดน็ดา้นความยัง่ยนืซึง่

อาจถูกน ามาผนวกรวมกบัการท่องเทีย่ว 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o มกีารเตรยีมความพรอ้มในการแขง่ขนัในระดบัสากล อาท ิประเดน็ดา้น NFTs 
o เสรมิสรา้งทกัษะความรูค้วามสามารถทางภาษาใหก้บัทุกภาคสว่น 
o ภาพยนตรห์รอืสนิคา้และบรกิารตอ้งมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 
o ประเทศไทยมกีรอบทีจ่ ากดัหากน าวฒันธรรมมาผสานกบัเทคโนโลย ี
o เสรมิสรา้งทกัษะความรูท้างดจิทิลัใหแ้ก่เดก็และเยาวชน (Digital Literacy) 
o การท่องเทีย่วของประเทศไทยตอ้งหาจุดขาย (Story) ของแต่ละพืน้ที ่

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o ผูเ้ขา้ร่วมมองว่าถงึอย่างไรกต็าม สนิคา้และบรกิารในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็

จะยงัคงเป็นทีต่้องการในตลาด ส่งผลใหไ้ทยควรสรา้งการตอบสนองใหส้ามารถ
สรา้งสนิคา้และบรกิารเพือ่ตอบรบัความตอ้งการเหล่านัน้ได ้

o สนบัสนุนทรพัยส์นิทางปัญญาของคนไทยในดา้นงบประมาณ การระดมทุน อาท ิ
สาขาภาพยนตรท์ีต่อ้งเสยีสทิธบิตัรการผลติใหผู้ผ้ลติรายใหญ่ (Netflix) 
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กลุ่ม 3 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o การที่ภาครัฐและเอกชนสามารถสร้างสมดุลในด้านความเป็นไทยกับความ

ทนัสมยัเขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร 
o ศึกษาแนวปฏิบัติที่ เ ป็นเลิศ (Best Practice) จากต่างประเทศแล้วน ามา

ประยุกตใ์ช ้
o ภาครฐัและเอกชนมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นก าลงัคน 
o การผ่อนปรนข้อจ ากดัด้านการตีความ รวมถึงการน ามาใช้ในเรื่องของ “ความ

เป็นไทย” 
o รฐัควรสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิตัง้แต่ระดบัฐานราก อาท ิระบบ

สญัญาณโทรศพัท ์การขนสง่ถนน และเสน้ทางต่างๆ 
 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o มวีธิกีารบรหิารการจดัการด้านต้นทุนที่ดขีึ้นอนัเป็นผลมาจากต้นทุนการผลติที่

สงูขึน้ตามล าดบั 
o ควรมกีารจดัท ามาตรฐานดา้นกระบวนการผลติเพิม่เตมิ 
o สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญด้านประเด็นทางสิ่งแวดล้อมผ่าน

กระบวนการทางการศกึษา 
o ภาครฐัอาจมกีารหาโอกาสในตลาดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o รัฐควรมองหาวิธีการขยายให้กลุ่มคนทุก Generation ไม่ถูกทอดทิ้ง โดยยัง

สามารถสรา้งมลูค่าในงานประดษิฐ ์สนิคา้และบรกิารผ่านความคดิสรา้งสรรค ์
o เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และการเข้าถึง

เทคโนโลยตี่างๆ 
o รฐัมวีธิีการรองรบัแพลตฟอร์มทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อไม่ให้เป็นการชี้น า

ทางความคดิต่อผูค้นสว่นมากโดยผูค้นสว่นน้อยทีผ่ลติปัญญาประดษิฐ์ขึน้มา  
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กลุ่ม 4 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o การให้ความรู้ ความตระหนัก และการสร้างจิตส านึกต่อประชาชนในด้านการ

เขา้ถงึขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิ ์
o การบงัคบัใชก้ หมายลขิสทิธิ ์/ การละเมดิอย่างเขม้ขน้มบีทลงโทษอย่างชดัเจน

และเท่าเทยีมกนัทุกคน 
o การสร้าง Platform ด้านข้อมูลกลางโดยภาครัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้
o ภาครฐัมกีารประชาสมัพนัธแ์ละรณรงคด์า้นทรพัยส์นิทางปัญญา 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o การปลูกจติส านึกร่วมกนัใหม้กีารตระหนกัรูถ้งึประเดน็ดา้นความยัง่ยนื 
o การสร้างความรู้พื้นฐานที่ส าคญั ให้กบัทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเขา้ใจอย่าง

ทัว่ถงึ 
o ภาครฐัท าความเข้าใจกบัการให้น ้าหนักของประเด็นด้านความยัง่ยืนในแต่ละ

พืน้ที ่(อุตสาหกรรม) ทีแ่ตกต่างกนั 
o ภาครฐัมกีารออกก หมาย ควบคุมดแูลแก่ทุกอุตสาหกรรม 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o ภาครัฐออกมาตรการรองรับผู้ที่ ได้ รับผลก ระทบจากการ เข้ามาของ

ปัญญาประดษิฐ ์
o มกีารรองรบัประเดน็ทางดา้นสงัคม ความเชื่อ ศาสนา และค่านิยมเมื่อเทคโนโลยี

เขา้มามบีทบาท 
o สนบัสนุนใหผู้ค้นมคีวามเท่าทนัทางดา้นเทคโนโลย ีเพิม่พนูความรูท้างดจิทิลั 
o เทคโนโลยีสามารถลดมูลค่าและการให้ควาส าคัญต่อสินค้าและบริการใน

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ท าใหภ้าครฐัและเอกชนควรเตรยีมความพรอ้มถงึวธิกีาร
รบัมอื 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o นโยบายที่รองรบัผลกระทบที่เกิดจาก Generation Gap อนัจะส่งผลต่อการใช้

ชวีติ และความคดิของผูค้นในสงัคม 



 
 

 

ผ 1-22  

 
 

Creative Economy Agency                              Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  
 
www.cea.or.th                       www.bolliger-company.com 

 

o ภาครฐัและภาคเอกชนมกีารเตรยีมความพรอ้มในดา้นการตอบสนองต่อประเดน็
ขดัแยง้ทางสงัคม ความคดิและความเชื่ออย่างทนัท่วงท ี

 
➢ กาํหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) 

 
วนัพุธที ่27 กรก าคม 2565 เวลา 13.30-16.30  

ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ M TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรกั 
13.30-14.00 ลงทะเบยีน 
14.00-14.15 กล่าวบรรยายพเิศษโดยผูบ้รหิารส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (สศส.) 
14.15-14.30  
 

น าเสนอภาพรวมโครงการและแนวคดิการจดัท าภาพ ายอนาคต โดย ผศ.ดร.กุล
เชษฐ ์มงคล ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Strategic Foresight 

14.30-14.45 
 

น าเสนอผลการจดัท าภาพ ายอนาคต “อนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Future of C e t ve I d st  es)” 

14.45-15.30 แบ่งกลุ่มระดมความคดิเหน็ต่อผลการจดัท าภาพ ายอนาคตและขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายในประเดน็ 
“อนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Future of C e t ve I d st  es)” 

15.30-15.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
 

➢ QR เอกสารประกอบการประชุม 
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➢ รปูภาพบรรยากาศ 
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➢ รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) หวัข้อ “อนาคตของ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Future of C e t ve I d st  es)” ครัง้ท่ี 2 (25 คน) จาก 18 
หน่วยงาน 

 
ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

1 คทัลยีา เผ่าศรเีจรญิ Managing Director, Producer บรษิทั 185 Films จ ากดั  
2 Mr. Rachvin Narula Chief Executive Officer บรษิทั Benetone Films จ ากดั 
3 พงศธร ละเอยีดอ่อน CDO FiF DESIGN studio 
4 คุณวุฒ ิเกดิในมงคล Art director บรษิทั Ihapstudio จ ากดั 
5 บุญฤทธิ ์อรญักูล Entrepreneur บรษิทั โคเดยีม จ ากดั 
6 อญัชลกิา  อายุศะนิล  Marketing Consultant Phonorights Ltd. 
7 อรุณี ศรสุีข Producer บรษิทั ทไูม จ ากดั 
8 ปิยะพงษ ์หมื่นประเสรฐิด ี Co-founder & Director of Educational, 

Governmental and Overseas Partnership 
บจก. ฟังใจ 

9 นายสริชิยั ตนัตพิงศอ์นันต ์ - บรษิทั ซเีนรโิอ จ ากดั 
10 นางสาวเหมอืนฝัน นิลคหูา - บรษิทั ซเีนรโิอ จ ากดั 
11 ชญากชั แสงพบัพมิ Managing Director Phonorights 
12 ผศ.สุภาวด ีโพธยิะราช ผูเ้ชีย่วชาญระดบัสูง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
13 น.ส.ศุภมาส แหวนวเิศษ - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
14 นางสาวปราณิศา บุญค ้า อุปนายกฝ่ายวชิาการ สมาคมภูมสิถาปนิกประเทศไทย 
15 นางสาวมณีนุช เปลีย่นศร ี - ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
16 ศริพนัธ ์ยงวฒันานันท ์ นักวชิาการส่งเสรมิการลงทุน ช านาญการ

พเิศษ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน 
17 นายจุลนภ ศานตพิงศ ์ ผูจ้ดัการส่วนส่งเสรมิการตลาด ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
18 นางสาวสุภสัสร บรรณโศภษิฐ ์ เจา้หน้าทีส่่วนส่งเสรมิการตลาด ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
19 ทยา นาวานุเคราะห ์ นักยุทธศาสตร์เศรษฐกจิดจิทิลัอาวุโส ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
20 ศุภวรรณ  นักวเิคราะหน์โยบาย ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
21 ทฆิมัพร ธรีพงศภ์กัด ี - สภาสถาปนิก 
22 สุภาพร ตัง้สุภาชยั หวัหน้างานพฒันาขอ้มลูตลาด กรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
23 ธนัยดา ลิม้ศริ ิ หวัหน้ากลุ่มพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการ

ท่องเทีย่ว 
กรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย 
24 วนัวสิา เพชรบุร ี พนักงานวางแผน กรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย 
25 นางสาวชมพนุูท โภชน์มาก

ยองใย 
นักพฒันาการท่องเทีย่วช านาญการ กรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศ

ไทย 
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หวัข้อ “อนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์ 

ครัง้ท่ี 3 (Future of Creative Industries 3rd )”        
วนัท่ีองัคารท่ี 9 สิงหาคม 2565
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➢ สรปุผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Internal Workshop) 
 

กลุ่ม 1  
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o บูรณาการเทคโนโลยกีบัการสรา้ง Content ต่างๆในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
o ภาครฐัส่งเสรมิให้มกีารใช้เทคโนโลย ีเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์สร้างผลงานรองรบั 3 

โลก (Tri-verse) รวมถงึเป็นช่องทางในการสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมาย 
o ภาครฐัมมีาตรการก ากบัดแูล Content มากขึน้ 
o พฒันาทกัษะแรงงานสรา้งสรรคใ์หต้อบโจทยต์ลาดโลก 
o ภาครัฐเป็นตัวกลางในการเผยพร่ งานศึกษา วิจัย เพื่อให้ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์ามารถต่อยอดได ้
o ภาครฐัจดัเครื่องมือ อุปกรณ์ และแพลตฟอร์มที่ทนัสมยัเพื่อสนับสนุนให้นัก

สรา้งสรรคส์รา้งผลงานไดท้ัง้บนโลกแห่งความจรงิและโลกเสมอืน 
o สรา้งความตระหนกัรูท้ีด่ใีนการเคารพสทิธ ิและเสรภีาพในผลงานสรา้งสรรค์ 
o ภาครฐัใหเ้งนิสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายเลก็ 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o ภาครฐัมกีารบงัคบัใชม้าตรฐานกระบวนการผลติดา้นความยัง่ยนื 
o ออกก หมายที่สร้างแรงจูงใจ (Incentives) ในการใช้วัสดุที่ เ ป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
o กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์มีการใช้หลักการด้าน Circular Design / Product as a 

service/ Dematerialization มากขึน้ 
o ปรับ ใช้ เ ทค โน โลยี ต่ า งๆ  เพื่ อ ลด  Carbon Footprints เ ช่ น  Virtual Film 

Productions ลดการเดนิทาง หรอืการท า ากภาพยนตร ์
o กลุ่มสนิค้าสร้างสรรค์มกีารออกแบบ และพฒันาระบบ IOT เพื่อตรวจวดัการใช้

พลงังาน 
o ภาครฐัและเอกชนมีการใช้เทคโนโลย ีBlockchain ในการตรวจสอบย้อนกลับ

ของสนิคา้ตลอด Supply Chain จนถงึกระบวนการ Recycle ของสนิคา้ 
o รณรงคก์ารใชช้วีติประจ าวนัใหเ้กดิวฒันธรรมการใชช้วีติทีย่ ัง่ยนื (Campaign ที่

สือ่เนื้อหาสรา้งสรรค)์ 
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o ภาครฐัและเอกชนสนับสนุนบริษัทและสินค้าที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความ
ยัง่ยนื 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o ประเทศไทยมีการประยุกต์ใช้ AR/XR/VR/Big data เพื่ออ านวยความสะดวก 

เช่น วดัขนาดของร่างกายแลว้เพือ่น าไปตดัเสือ้ผา้ไดท้นัท ี
o แรงงานสร้างสรรค์ได้รบัการฝึกฝนการเรยีนการสอนด้าน Human Oriented / 

Technology / Business รวมถงึระบบ STEM และ STREAM อย่างเขม้ขน้ 
o ภาครฐัและเอกชนร่วมกนัพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็น Digital Thailand อย่างเป็น

ระบบ 
o หน่วยงานก ากบัดูแลประยุกต์ใช ้Blockchain / NFT เพื่อช่วยจดทะเบยีนรองรบั

ความถูกตอ้งหรอืความดัง้เดมิของตวังาน (Originality) 
o ประชาชนม ีDigital Twin เป็นของตนเองเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูโ่ลกดจิทิลั 
o ภาครฐัใหค้วามเป็นธรรมในประเดน็ที่มคีวามละเอยีดอ่อน เช่น การจดทะเบยีน

ชื่อบรษิทัล่วงหน้าโดยไม่ไดใ้ชร้ปะโยชน์จรงิ 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o เกดิการใช ้Social Media หรอื Avatar จนไม่สนใจ Local Assets หรอืชุมชนจรงิ 
o ภาครัฐและเอกชนจัดหาพื้นที่ให้บริการ Digital Detox ส าหรับกลุ่มแรงงาน

สรา้งสรรค ์
o Soft Power มกีารวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทัง้มกีารบูรณาการขา้มหน่วยงาน 
o ภาครฐัสนับสนุนโครงการ Cross Generations to modernize local culture ใน

พืน้ทีชุ่มชน 
o หน่วยงานภาครฐัและเอกชนบูรณาการ Database หรอื Data Analytical Center 

เพือ่เตรยีมพรอ้มในการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงทุกรูปแบบ 
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กลุ่ม 2 
 

▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o หน่วยงานภาครฐัโดยเ พาะ CEA มกีารปรบันโยบาย Ad hoc ให้เข้ากับการ

เปลีย่นแปลง 
o ภาครฐัก าหนดบทบาทของเทคโนโลยวี่าจะมกีารใช้ในระดบัไหนบางส่วนหรอื

ทัง้หมด 
o มกีารเตรยีมความพร้อมให้ประชาชนเป็นผู้น า Trend เพื่อที่จะเตรยีม Upskill 

และ Reskill แรงงานไดเ้ท่าทนั 
o ส่งเสรมิการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆดา้น Digital Asset หรอื NFT ซึ่ง

ยงัขาดความพรอ้ม 
o หน่วยงาน CEA มกีารตอบสนองต่อการรบัมอืขึ้นกบัเรื่องงบประมาณ ปัญหา

ภายใน หรอืศกัยภาพบุคคลากร 
 

▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o ประเทศไทยขาดความพร้อมในการปรบัตวัต่อด้าน Sustainability เนื่องจากใช้

ตน้ทุนและค่าใช่จ่ายสงู 
o มาตรฐานดา้น Green อาจกลายเป็นขอ้จ ากดั (Barrier to Entry) ของการด าเนิน

ธุรกจิในอุตสาหกรรม 
o บางอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยงัให้ความส าคญักับประเด็นอื่น

เพิม่เตมิ เช่น ความเท่าเทยีม ความหลากหลาย 
o เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นเครื่องมอืส าคญั ในการพฒันาสนิค้าและบรกิารสู่

สนิคา้สเีขยีว 
o ภาครฐัและเอกชนในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคส์นับสนุนการสร้างความตระหนักรู้

ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 
o ภาครฐัและภาคเอกชนควรสนบัสนุนการพฒันาและลงทุนทีต่่อเนื่อง 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o ทุกภาคส่วนส่งเสรมิการ Upskill และ Reskill ทกัษะแรงงานใหใ้หต้ามทนัความ

กา้นหน้าทางเทคโนโลย ี
o ผูค้นสามารถเขา้ถงึทรพัยส์นิทีต่อ้งการภายใตต้น้ทุนทีต่ ่า 
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o ภาครฐัตอ้งมกีารปรบัก ระเบยีบขอ้บงัคบัใหท้นัต่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี
เช่น ดา้นลขิสทิธิ ์ดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o ภาครฐัมมีาตรการในการจดัการปัญหาความเหลื่อมล ้า 
o ภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคญัของ

อุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เพือ่ป้องกนัการพงัทลายทางวฒันธรรม (Collapse) 
 

กลุ่ม 3 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o ภาครฐัและเอกชนสร้างแพลตฟอร์มให้ศิลปินรุ่นใหม่ สามารถสร้างสรรค์งาน

ร่วมกับผู้ที่มีชื่อเสียงในแต่ละวงการ ท าให้เกิดการ Cross Culture และการ 
Cross Industries เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ 

o หน่วยงานก ากบัดูแลอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์คีวามพรอ้มในการสนบัสนุนความ
ร่วมมอืในการสรา้งสรรคร์ะหว่างประเทศใหเ้กดิขึน้ 

o ภาครฐัสนับสนุนวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหส้ามารถเขา้ถงึเครื่องมอืทางดจิทิลัเพื่อใช้
ในการเก็บรกัษามรดกทางวฒันธรรมที่อาจเลือนหาย รวมทัง้ต่อยอดและเพิม่
มลูค่า 

o ภาครฐัใหทุ้นการศกึษาและมาตรการสรา้งแรงจงูใจกบัคนรุ่นใหม่ 
o ควรจดัท า Digital Archive เพือ่เป็นการเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 
o หน่วยงานภาครัฐมี KPI เป็นของตัวเอง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่าง

งบประมาณลงทุนและประสทิธภิาพ 
o ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐักับภาครฐั รวมถึงหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน 
o CEA ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านการแนะน าด้านกระบวนการต่อ

ผูป้ระกอบการ 
 

▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o ภาครฐัมกีารใหค้วามรูแ้ก่ทุกภาคสว่นในประเดน็ดา้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม

เนื่องจากเป็นประเดน็ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้
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o ภาครฐัมกีารออกก หมายไปในทางบงัคบัมากกว่าสมคัรใจมากขึ้นในประเด็น
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 

o ภาครัฐจัดให้มีเวทีที่ให้นักสร้างสรรค์ได้พบปะกับนักวิทยาศาตร์ นักศึกษา 
คน้ควา้และวจิยั 

o ภาครฐัสนบัสนุนใหม้กีารตรวจสอบ (Traceability) กบั Suppliers 
o รฐับาลสนับสนุน SMEs ผ่านการมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการลงทุน

ใน Green Economy 
o หน่วยงานก ากบัดูแลด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์สร้างแพลตฟอร์มให้ผู้สร้างสรรค์

ดว้ยกนัเอง หรอืผูบ้รโิภคมาเจอกนั รวมทัง้สรา้งความตระหนักรูถ้งึความส าคญั
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 

o ภาครฐัมีมาตรการในการแก้ปัญหาการผูกขาดในตลาดสินค้าสร้างสรรค์ อัน
สง่ผลต่อการสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้อ านวยต่อ SMEs 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o ภาครฐัส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์ในระดบัสากล มิใช่เพียงการรบัจ้าง

สรา้งสรรคผ์ลงาน 
o ผูป้ระกอบการ หรอืนักสรา้งสรรค์ควรมพีรอ้มทัง้ความรูท้างธุรกจิ และความคดิ

สรา้งสรรคใ์นการผลติผลงาน 
o ภาครฐัส่งเสรมิองคค์วามรูใ้หผู้ค้นมคีวามคดิสร้างสรรค ์เพื่อสรา้งผลกระทบเชงิ

บวกต่อเศรษฐกจิ 
o ภาครฐัและเอกชนมกีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีAR และ VR เป็นเครื่องมอืในการ

ทลายขอ้จ ากดัต่างๆ  
o ทุกภาคส่วนมกีารฝึกฝนให้ผู้คนมคีวามรู้ ความสามารถมากเพยีงพอในการใช้

เทคโนโลยดีงักล่าว 
o ภาครฐัเตรยีมความพร้อมด้านก ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ

ป้องกนัประเดน็ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
o ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล (Data 

Collector) ผ่ านการร่วมมือกับหน่วยงานต่ างๆ เช่น NIA เพื่ อน าไปให้
ผูป้ระกอบการหรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใชป้ระโยชน์   

▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o มนุษยอ์าจถูกปัญญาประดษิฐ์เขา้ครอบง า ท าใหภ้าครฐัควรส่งเสรมิทกัษะใหผู้ท้ี่

มสีว่นเกีย่วขอ้งเตรยีมความพรอ้มเพือ่ป้องกนัการเกดิขึน้ 
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o ภาครฐัสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ (Public Space) เพื่อเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้
ใหแ้ก่ประชาชน รวมทัง้เพือ่เป็นพืน้ทีส่ าหรบัการเดนิออกมาจากโลกดจิทิลั  

 
กลุ่ม 4 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Continuation 
o ภาครฐัมหี้องทดลอง หรอืหน่วยงานเ พาะทางเพื่อเตรยีมความพร้อมให้ผู้ที่มี

สว่นเกีย่วขอ้ง ในการยกระดบัผลงาน สนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่โดยใชง้านวจิยั
และพฒันาเป็นทุน 

o ทุกภาคส่วนสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ สนิค้าและบรกิารมเีรื่องราว (Storytelling) 
สอดแทรกเพือ่ใหเ้กดิเป็นจุดขายและเอกลกัษณ์ทีช่ดัเจน 

o ส่งเสรมิการบูรณาการ การท างานร่วมกนัของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่
มลูค่า 

o ภาครฐัมกีารใหค้วามรู ้เสรมิสรา้งความตระหนักในดา้นอุปสงค ์(Demand Side) 
ถงึประเดน็การบรโิภคในเชงิคุณค่า และความสุนทรยี์ 

o ภาครฐัและเอกชนมีการส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าและบริการในตลาดที่
น าไปสูก่ารต่อยอดทางมลูค่า 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ New Equilibrium 
o ภาครฐัส่งเสรมิการมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบและพฒันาสนิคา้ใหเ้ป็น

การตอบโจทยป์ระเดน็ดา้นความยัง่ยนืและสิง่แวดลอ้ม 
o ภาครฐัมมีาตรการป้องกนัการผกูขาดในตลาดกบับรษิทัขนาดใหญ่ เพือ่ใหบ้รษิทั

ขนาดเลก็ยงัสามารถอยู่รอดในตลาดได ้
o ภาครฐัมีการวางแผน (Roadmap) ในการสนับสนุนให้เน้นความยัง่ยืนอย่างเป็น

รปูธรรม 
 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Transformation 
o เกดิการ Disrupt ในเชงิของเศรษฐกจิแพลตฟอรม์ (Platform Economy)  
o ภาครฐัและเอกชนมกีารประยุกตใ์ชก้ระบวนการผลติรปูแบบใหม่ 
o ภาครฐัสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการ

เพิม่ขึน้ของจ านวนนกัสรา้งสรรค ์
o ภาครฐัทบทวนนโยบายดา้นการสรา้งแรงจงูใจทีใ่หก้บัภาคธุรกจิและประชาชน 
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o ภาครฐัส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าไปผนวกรวมกับอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) 

 
▪ ภาพ ายอนาคตรปูแบบ Collapse 
o ภาครฐัและหน่วยงานก ากบัดูแลมวีธิใีนการเก็บรกัษาทรพัย์สนิทางวฒันธรรม 

(Cultural Assets)  
o ภาครฐัมีมาตรการในการรองรบัการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาด 

(Demand) ส าหรบัคนรุ่นใหม่ 
 

➢ กาํหนดการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Internal Workshop) 
 

วนัองัคารที ่9 สงิหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30  
ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ M TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณียก์ลาง บางรกั 

13.30-14.00 ลงทะเบยีน 
14.00-14.15  

 
น าเสนอภาพรวมโครงการและแนวคดิการจดัท าภาพ ายอนาคต โดย ผศ.ดร.กุล
เชษฐ ์มงคล ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Strategic Foresight 

14.15-14.45 
 

น าเสนอผลการจดัท าภาพ ายอนาคต “อนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
(Future of  r a i    n    ri   ” 

14.45-15.30 แบ่งกลุ่มระดมความคดิเหน็ต่อผลการจดัท าภาพ ายอนาคตและขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายในประเดน็ 
“อนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Future of Creative Industries)” 

15.30-15.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง  
15.45-16.30 น าเสนอผลการระดมความคดิเหน็ และสรุปประชุม 

 
➢ QR เอกสารประกอบการประชุม 
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➢ รปูภาพบรรยากาศ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Internal Workshop) หวัข้อ “อนาคตของ
อตุสาหกรรมสร้างสรรค ์(Future of C e t ve I d st  es)” ครัง้ท่ี 3 (21 คน) 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง กลุ่ม 
1 ชาครติ พชิญางกูร ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์
1 

2 อนิทพนัธุ ์บวัเขยีว รองผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์- รกัษาการ

ผูอ้ านวยการส านักพฒันาอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์

2 

3 พชิติ วรีงัคบตุร รองผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์- รกัษาการ

ผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์เชยีงใหม ่

3 

4 ศริอิร หริม่ปราณี ผูช้่วยผูอ้ านวยการ 4 
5 เพยีงกมล โลหติหาญ ผูอ้ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 2 
6 ปรยีนันท ์มงคลศร ี ผูอ้ านวยการส านักสื่อสารและการตลาด 4 
7 มนฑณีิ ยงวกิุล ผูอ้ านวยการส านักพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์
3 

8 เลอชาต ิธรรมธรีเสถยีร ผูอ้ านวยการส านักพฒันาองคค์วามรู้
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์รกัษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4 

9 ชุตยาเวศ สนิธุพนัธ ์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์ขอนแก่น 

1 

10 วไิลพร แกว้อนันต ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยุทธศาสตรแ์ละประเมนิผล 4 
11 พชัรนิทร ์พฒันาบุญไพบูลย ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อสารองคก์ร 2 
12 ดารารตัน์ เมฆเกรยีงไกร ผูเ้ชีย่วชาญส านักพฒันาองคค์วามรู้

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
1 

13 กฤษณา เทวกุล ผูเ้ชีย่วชาญส านักพฒันาองคค์วามรู้
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

3 

14 วรทิธ ิตรีประเสรฐิ ผูเ้ชีย่วชาญส านักพฒันาธุรกจิและ
นวตักรรม 

1 

15 ภูเบศ วทิยาสุข ผูเ้ชีย่วชาญส านักพฒันาธุรกจิและ
นวตักรรม 

2 

16 สายศรางค ์อศิรางกูร ณ 
อยุธยา 

นักพฒันากลยุทธธ์ุรกจิเเละนวตักรรม
อาวุโส 

3 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง กลุ่ม 
17 กลัยธ์รีา ภทัรศลิสุนทร นักพฒันากลยุทธธ์ุรกจิเเละนวตักรรม

อาวุโส 
4 

18 ณฏัฐวรี ์แตงน้อย นักพฒันากลยุทธพ์ืน้ทีส่รา้งสรรคอ์าวุโส 1 
19 อนิทรพทิกัษ์ เจรญิรตัน์ นักพฒันาระบบขอ้มลูอาวโุส 3 
20 ดวงกมล แก่นสาร นักพฒันากลยุทธอ์ุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

อาวุโส 
2 

21 ชนกมาศ ไพรศร ี เจา้หน้าทีป่ระสานงานโครงการ 4 
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การสมัภาษณ์ระดมความคิดเหน็เพ่ิมเติม 
ผา่นทัง้ช่องทางออนไลน์และการเข้าพบ 
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➢ รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัภาษณ์ (Interview) ทัง้ส้ิน 32 หน่วยงาน 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
1 นัฐพงษ์ พฒันโกศยั  Founder CLOUD-FLOOR 
2 สุวรรณ คงขนุเทยีน Founder บรษิทัโยธกา (Yothaka) 
3 ภทัรเดช หริญัตระกูล Freelance director, Jewelry brand owner Cira.by.me 
4 เทพธนวชิค ์แกว้บรรเจดิกจิ Product designer  Vespario Thailand 
5 คุณสริญิา บุญญาธกิาร General Manager บรษิทั ลขิสทิธิด์นตร ี(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
6 ว่าทีร่อ้ยตรพีงษ์ศกัดิ ์ 

เรอืงศรใีส 
ผูอ้ านวยการกองพฒันาอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค์ 
กองพฒันาอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค์ กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม 
7 รกัษ์ศกัดิ ์กง้เสง้ ผูอ้ านวยการมลูนิธลิะครไทย มลูนิธลิะครไทย 
8 ชลชั  วสุี ศลิปินอสิระ - 
9 ไบรซ์ วฒันโสภณวงศ ์ ศลิปินอสิระ - 
10 พระนาย เกษมถาวรศลิป ศลิปินอสิระ - 
11 มนุพร เหลอืงอร่าม คณะท างาน ภาคศีลิปวฒันธรรมรว่มสมยั  
12 พรชยั ว่องศรอีุดมพร เลขาธกิารสมาพนัธส์มาคมภาพยนตร์

แห่งชาต ิ
สมาพนัธส์มาคมภาพยนตร์

แห่งชาต ิ
13 กอ้ง ฤทธิด์ ี รองผูอ้ านวยการหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) 
14 วณิ โชคคตวิฒัน์ Enterpreneur VINN PATARARIN 
15 สุวรรณด ีจกัราวรวุธ ผูก้ ากบัการแสดง บรษิทั ดรมีบอ็กซ์ จ ากดั 
16 เอือ้อาทร วงศศ์ริ ิ ผูจ้ดัสอนการแสดง - 
17 เกษร ก าเหนิดเพช็ร รองผูอ้ านวยการศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
18 ยุทธนา ศลิป์สรรคว์ชิช ์ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มไทย 
19 รต ิพนัธุท์ว ี นายกสมาคม สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 
20 Koonses Praewpraisukkakul General Manager  Heng Chiang Tour 
21 Piyaporn Songpakdee Associated Creative Director ADA Asia 
22 พรีวสั ลมิปิศริสินัต ์ Brand Executive Nestle Thailand 
23 นายวรีวงศ ์ศรรีตันสมบุญ Machine Learning Engineer Gosoft (Thailand) 
24 ชลชั ศรสุีวรรณ AI Data Analyst - 
25 บวัรด ีเวชกจิ Analyst, โครงการ ORion  น ้ามนัและการคา้ปลกี จ ากดั 

(มหาชน) 
26 กฤชกร โอภารตัน์ AI Data Analyst Tupleblog 
27 วรรณวสิาข ์อนิทรครรชติ Visual Note Creator  MORE MORE Studio 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
28 สวติตา พุกอ่อน ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด Major Cineplex Group 
29 เจษ า ด่านปาน Founder บรษิทั เจรญิสุข คอร์เปอเรท กรุ๊ป 

จ ากดั 
30 วรารตัน์สุวรรณ จตภุทัรโกมล ช่างภาพอสิระ - 
31 วริุฬห ์ทองฤทธิ ์ ช่างแต่งหน้าอสิระ - 
32 วนิน์ แสงสุข นักศกึษา Chulalongkorn School of 

Integrated Innovation 
 

➢ รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัภาษณ์ (Interview) ทัง้ส้ิน 32 หน่วยงาน 
 
ทางทีป่รกึษาไดท้ าการรวบรวมความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ผ่านการ

สมัภาษณ์ต่อภาพ ายอนาคตทัง้ 4 รปูแบบ ดงัตารางดา้นล่างนี้ 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

กลุ่มออกแบบ
และ

สถาปัตยกรรม 

มคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 
เนื่องจากโดยพืน้ฐานของ
อุตสาหกรรมมกีารใช้
ความคดิสรา้งสรรค ์และมี
การร่วมมอืกบัภาคส่วน
ต่างๆในการออกแบบและ
สรา้งสรรคง์าน 

กระบวนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมจะมกีาร
ผนวกแนวความคดิดา้น
ความยัง่ยนืเขา้มามากขึน้ 
ทัง้การใชว้สัดุ และ
กระบวนการออกแบบ 
 
 

เทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้า 
และควรมกีารน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใชใ้กระบวนการ
ขัน้ตน้ ทว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ยงั 
คงเหน็ว่าอุตสาหกรรมการ
ออกแบบยงัอาศยัมนุษยเ์ป็น
ตวัขบัเคลื่อนหลกั 
 

มคีวามเป็นไปไดน้้อย 
ภาครฐั เอกชน ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมไหนยงัคงตอ้ง
พึง่พาความรูท้าง
สถาปัตยกรรม และการ
ออกแบบโดยมนุษย ์ท าให้
ความคดิสรา้งสรรคย์งัมี
พืน้ทีส่ าหรบัการเตบิโตอยู่ 
เสมอ 

กลุ่มภาพยนตร ์ ส าหรบัอุตสาหกรรม
ภาพยนตรใ์นอนาคตมี
แนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ไดท้ัง้  
4 Scenarios โดยจะเกดิ
ร่วมกนั โดยภาพอนาคต
แรกนัน้เกดิขึน้ผ่านการ
ท างานร่วมกนัของผูก้ ากบั 
ศลิปิน ผูช้ม และภาครฐั 
อย่างไรพ้รมแดนมากขึน้ 
เช่น มกีารผลติภาพยนตร์
ร่วมกนัระหว่างประเทศ 
มากขึน้  

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เกดิกระแส Green ซึง่กดดนั
ใหต้อ้งเร่งผลติ/ผลกัดนั
อุตสาหกรรมของตนใหเ้ท่า
ทนัประเทศผูน้ าหรอืผู้
ก าหนดก เกณฑ ์โดย
ประเทศไทยอยู่ในฐานะผูใ้ช้
ทรพัยากรไม่ใชผู่ผ้ลติ จงึ
จ าเป็นตอ้งด าเนินงานตาม
กระแสของโลกหรอืผูผ้ลติ 

อุตสาหกรรมภาพยนตรจ์ะ
ไดร้บัผลกระทบในดา้นขอ้ดี
ของความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยซีึง่เกดิขึน้บา้ง
แลว้ในปัจจุบนั และจะมาก
ขึน้อกีในอนาคต เนื่องจาก
ทุกคนสามารถเขา้ถงึได ้
เป็นผูผ้ลติ และมชี่องทาง
การกระจาย Content เองได ้
ซึง่หาก AI เขา้มามบีทบาท
มากนอกจากผลดแีลว้ อาจ
ท าใหเ้กดิวฒันธรรมกระจุก
ตวั และการรวมศนูยว์ธิคีดิ

เป็นไปไดม้ากเนื่องจาก
ปัจจุบนัประเทศไทยไม่
สามารถควบคุม Content 
ได ้โดยการเขา้ถงึสื่อจะถูก
ก าหนดโดยเจา้ของ
แพลตฟอรม์ สื่อนอก
สามารถมาเผยแพร่ในไทย
ไดอ้ย่างเสร ีในขณะทีส่ ือ่
ของไทยไม่สามารถส่งออก
นอกได ้
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

ได ้นอกจากนี้การเขา้มาของ
Algorithm สามารถก าหนด 
Trend ของโลกได ้

กลุ่มโฆษณา ทางสมาคมโฆษณามองว่า
เป็นภาพอนาคตทีเ่กดิขึน้
จรงิ และแนวโน้มดา้นการ
รวมกลุ่ม การใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์การเปิดกวา้ง
ทางความคดิเป็นเรื่องที่
ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมโฆษณาอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได ้การผลติ
งานโฆษณามคีวามจ า
เจาะจงมากยิง่ขึน้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

ทางสมาคมโฆษณามองว่า
เป็นภาพอนาคตทีม่โีอกาส
เกดิขึน้สงู เหน็ไดจ้าก
พฤตกิรรมของผูค้นในสงัคม
ทีใ่หค้วามส าคญักบัประเดน็
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนืมากขึน้ ผูค้นยอม
จ่ายเงนิในราคาทีส่งูขึน้หาก
สนิคา้และบรกิารนัน้ให้
ความส าคญักบัประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

ทางสมาคมมองว่าเป็นภาพ
อนาคตทีเ่กดิขึน้แน่นอน 
อุตสาหกรรมโฆษณาโดน 
Digital Disruption และมี
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
แต่แก่นของการสื่อสาร
ขอ้ความสู่ผูค้นยงัคงตอ้ง
เกดิจากมนุษยอ์ยู่ ทว่าใน
ภาคแรงงานการผลติรปู
แบบเดมิอาจไดร้บั
ผลกระทบ 

ทางสมาคมโฆษณามองว่า 
มโีอกาสเกดิขึน้ได ้ 
แต่จรรยาบรรณจะเป็น
ตวัก าหนดมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมโฆษณาดว้ย
ตวัเอง 

กลุ่มแฟชัน่ ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าเป็น
ภาพอนาคตทีเ่หน็ไดช้ดัเจน
ตัง้แต่ปัจจุบนั เหน็ไดจ้าก
ความร่วมมอืในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานออกสู่
ตลาด มกีาร Customized 
ผลงานใหต้รงตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมาก
ขึน้ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตนี้เกดิขึน้แน่นอน 
และมแีนวโน้มจะเกดิขึน้
สงูสุดใน 4 ภาพและประเดน็
ดา้นความยัง่ยนืจะลกึซึ้งไป
จนถงึกระบวนการคดิ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตนี้มโีอกาสเกดิขึน้ได้ 
เกดิการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยใีนกระบวนการ
ผลติ และการบรโิภค เช่น 
การลองเสือ้ผา้ในโลกเสมอืน 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตนี้มโีอกาสเกดิขึน้ได้
ไม่มาก แต่หากเกดิขึน้จะ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมแฟชัน่
อย่างรุนแรง 

กลุ่มดนตรี อุตสาหกรรมดนตรมีองว่า
ภาพแรกมโีอกาสในการเกดิ
มาก เนื่องจากการแต่งเพลง
อาศยัการท างานร่วมกนั มี
การแลกเปลีย่นทางความคดิ 
ความสรา้งสรรคอ์ย่างไร้
พรมแดน 

ในประเดน็ดา้นความยัง่ยนื
และสิง่แวดลอ้มมคีวาม
เกีย่วขอ้งไม่มากนักกบั
อุตสาหกรรมดนตร ีทว่า
สามารถสนับสนุนประเดน็นี้
ไดผ้่านการรณรงคใ์นลดขยะ 
ในระหว่างการจดัคอนเสริต์ 
เป็นตน้ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตนี้มโีอกาสเกดิขึน้ได้
สงู อุตสาหกรรมดนตรหีนั
มาใหค้วามส าคญักบัโลก
เสมอืน การแต่งเพลงดว้ย
ปัญญาประดษิฐ ์ซึง่อาจ
ส่งผลใหว้ถิชีวีติ รวมถงึ
วธิกีารสรา้งสรรคผ์ลงานของ
นักดนตรอีาจเปลีย่นแปลง
ไป 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่า
สามารถเกดิขึน้ไดเ้ป็นช่วงๆ 
ตามกระแสของเศรษฐกจิ 
และสงัคม แต่ความชอบ 
รสนิยมในการรบัฟังเพลงยงั
จะเป็นสิง่ทีผู่ค้นโหยหาเสมอ
ไม่ว่าช่วงเวลาใดกต็าม 
รวมถงึประเดน็ทางดา้นการ
ละเมดิลขิสทิธิอ์าจเกดิขึน้ได้
และสรา้งความเสยีหายตอ่
อุตสาหกรรมอย่างรุนแรง 
 

กลุ่มทศันศิลป์ ภาพอนาคตแบบแรกเป็นสิง่
ทีเ่หน็ไดช้ดัและมคีวาม
เป็นไปไดม้ากทีสุ่ดจาก

ภาพอนาคตแบบทีส่องเป็น
สิง่ทีเ่หน็ไดศ้ลิปินยงัเหน็ได้
ไม่ชดัเจนในเชงิผลกระทบ

ผูใ้หส้มัภาษณ์มคีวาม
ตระหนักรูถ้งึความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยทีีม่ตี่อการ

การเตบิโตและถดถอยของ
อุตสาหกรรมไดร้บัอทิธพิล
มาจากสภาพเศรษฐกจิ
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

มุมมองของศลิปินหลายท่าน
เน้นย ้าถงึการทีผ่ลงาน
สรา้งสรรคต์่างๆถูก
ขบัเคลื่อนโดยระบบทุนนิยม
เป็นหลกัมกีารนึกถงึผล
ก าไรและเป้าประสงค์
บางอย่างเป็นทีต่ ัง้มากขึน้  
 
 
 

ในระดบัสงู โดยศลิปิน
โดยเ พาะในต่างประเทศ
บางส่วนมกีารแสดงออกถงึ
ความตระหนักรูด้า้นปัญหา
สิง่แวดลอ้ม และความยัง่ยนื
ผ่านผลงานของตนเอง เวที
สาธารณะ งานเผยแพร่ และ
งานนิทรรศการต่างๆ 

สรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ เริม่
จากการเปลีย่นอุปกรณ์ที่
เคยใชใ้นการรงัสรรคผ์ลงาน
จากสแีละพู่กนัมาเป็นการ
สรา้งงานบนโลกดจิทิลั และ
หลายท่านเชื่อว่าจะกา้วเขา้
ไปสู่การสรา้งงานในโลก
เสมอืนหรอืการใช้
ปัญญาประดษิฐร์งัสรรค์
ผลงานไดเ้ป็นหลกั 

พอสมควร ก าลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคไดร้บัผลกระทบ
หนังในช่วงโรคระบาดจน
อาจท าใหเ้กดิ Downturn  
ในอุตสาหกรรม โดยศลิปิน
หลายท่านมองว่าผลงานทาง
ศลิปะสามารถใชเ้ป็น
เครื่องมอืในด าเนินธุรกรรม
ทีผ่ดิก หมายได ้เผยแพร่
ความเชื่อทีผ่ดิได ้และยิง่
โดยเ พาะในโลกเสมอืน
หรอืโลกอนาคตทีก่าร
ควบคุมอาจดูแลไม่ทัว่ถงึ 

กลุ่ม
ศิลปะการแสดง 

ส าหรบัศลิปะการแสดงทาง
ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัภาพอนาคต
นี้เนื่องจากอุตสาหกรรมดา้น
ศลิปะการแสดงไทย เช่น 
โรงละคร ไม่ไดม้กีารเตบิโต
อย่างมนีัยยะส าคญั มกีาร
เตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไป 
มกีารรวมกลุ่มของผูค้นทีม่ี
ความชอบในการแสดง การ
ท าละครเหมอืนกนั 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดร้ะบุถงึ
ความส าคญัของประเดน็
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนืถงึการส่งผลกระทบ
ต่ออตุสาหกรรมทัง้ใน
ระดบัมหภาคและจุลภาค 
การทีศ่ลิปะอุตสาหกรรมการ
แสดงมองถงึเรื่องการให้
ความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม
ไม่ใช่เพยีงแต่ในเรือ่งของ
สนิคา้ วตัถุดบิแต่คอืทศันคต ิ 
ความคดิ และการแสดงออก
ดา้นความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมของคนในวงการทีอ่ยู่
ในระดบัสงู  

ผูค้นในอตุสาหกรรมมกีาร
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีน
ขัน้ตน้แลว้ อาท ิการแสดง
ละครผ่านช่องทางซูม โดย
ใช ้Teletheatre แต่ในระยะ
ยาวคงจะมกีารเริม่
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยมีาก
ขึน้ตามล าดบั โดยการแสดง
ผ่านสตูดโิอบนโลกเสมอืน
ไดเ้ริม่มบีางรายท าการ
ทดลองใชง้านเช่นกนัใน
ต่างประเทศ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายราย
ยงัคงเชื่อว่าอุตสาหกรรม
การแสดงจะยงัคงไดร้บั
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
ถงึแมจ้ะมปีระเดน็ปัญหา
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงจะเขา้มามอีทิธพิล
อยู่บา้ง  

กลุ่มอตุสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ท่องเท่ียว 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตเป็นการเตบิโตแบบ
ปกต ิและมกีารพฒันาของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ตามล าดบั ผูป้ระกอบการ
ตอ้งมกีารสรา้งผลติภณัฑท์ี่
ตอบโจทยค์วามตอ้งการที่
หลากหลายของ
นักท่องเทีย่ว 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตทีม่าตรฐานดา้น
สิง่แวดลอ้มเขา้มา
เปลีย่นแปลงสงัคมจะเกดิขึน้
อย่างแน่นอน และเขา้มามี
บทบาทแก่อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วในเชงิของการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
รวมถงึกระบวนการด าเนิน
ธุรกจิทีใ่ชก้ระดาษน้อยลง 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตโอกาสเกดิสงูและไม่
เกนิจนิตนาการไปเท่าไหร่นัก 
เทคโนลยจีะเขา้มาเปลีย่น
บทบาทและแนวทางการ
ท่องเทีย่วไป เช่น มกีาร
เทีย่วผ่านโลกเสมอืนโดยที่
ไม่จ าเป็นตอ้งไปสถานทีจ่รงิ 
รวมถงึแนวทางการท าธุรกจิ
ท่องเทีย่วทีป่รบัลดแรงงาน
เป็นอนัมาก 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่าภาพ
อนาคตนี้มโีอกาสเกดิไม่มาก 
แต่หากเกดิขึน้จะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงเมื่อ
เทยีบใน 4 ภาพอนาคต เช่น 
การแพร่ของโรคระบาด  
การทีผู่ค้นใหค้วามส าคญักบั
การท่องเทีย่วลดลงเป็นผล
มาจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกจิ 



 
 

 

 ผ 1-55 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  
 
www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
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ภาพอนาคตรปูแบบ 
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ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

หน่วยงานภาครฐั ทางหน่วยงานภาครฐัมองว่า
ภาพอนาคตนี้ไดเ้กดิขึน้บา้ง
แลว้ในปัจจุบนั เกดิการ
รวมกลุ่มทางสงัคม ผูค้นมี
ความคดิสรา้งสรรคม์ากขึน้  

ทางหน่วยงานภาครฐัมองว่า
มโีอกาสเกดิขึน้สงู และจะ
ส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรม 
โดยในปัจจุบนังาน
ศลิปกรรม หตัถกรรม มกีาร
น าสธีรรมชาตมิาใชแ้ทนสี
สงัเคราะหซ์ึง่เป็นผลเสยีต่อ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ทางหน่วยงานเองกเ็ริม่หนั
หาใหค้วามส าคญัในระดบั
หนึ่งดา้นการปลูกฝัง
จติส านึกใหก้บัพนักงาน 
และสนับสนุนโครงการทีเ่ป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ทางหน่วยงานมองว่ามี
โอกาสเกดิขึน้สงู ระดบัการ
พฒันาจะสรา้งช่องว่างทาง
สงัคม อาจเกดิการเพกิเ ย
ต่อรากฐานทางวฒันธรรม 
ท าใหใ้นปัจจุบนัมโีครงการที่
สนับสนุนการอนุรกัษต์น้ทุน
ทางวฒันะรรมของประเทศ
ใหค้งอยู่ท่ามกลางการ
พฒันาของเทคโนโลย ี

ทางหน่วยงานมองว่าโอกาส
เกดิมไีม่มากนัก เนื่องจาก
หน่วยงานภาครฐัต่างๆมี
การดูแลรกัษาวฒันธรรมใน
รปูแบบต่างๆไวอ้ย่างด ีผูค้น
ยงัคงมคีวามตอ้งการ 
(Demand) ต่อสนิคา้และ
บรกิารทีม่เีอกลกัษณ์ ดัง้เดมิ
หรอืมกีารท าดว้ยมอื 

 
ทางที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) ผ่านการสมัภาษณ์ต่อภาพ ายอนาคตทัง้ 4 รปูแบบ ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

กลุ่มออกแบบ
และ

สถาปัตยกรรม 

▪ ควรมกีารใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาอ านวยความ
สะดวกในกระบวนการ
ท างานของภาครฐัซึง่
เป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานของ
ภาคเอกชน เช่น การ
วางผงัเมอืง 

▪ การปรบัเปลีย่นทศันคติ
ใหเ้ปิดกวา้งและยอมรบั
สิง่ใหม่ๆมากขึน้ของ
ภาครฐั เช่น การรบัฟัง
ความคดิเหน็จาก
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการ
วางผงัเมอืงจากฝัง่
เอกชน 

▪ ผูใ้หส้มัภาษณ์มองว่า
ก ระเบยีบใน
อุตสาหกรรมนี้จะ
เขม้ขน้และละเอยีดออ่น
มากขึน้ รวมถงึมกีาร
ปรบัเปลีย่นจากภาคเสรี
เป็นปัจจยัพืน้ฐานใน
การด าเนินธุรกจิ 

▪ ควรสนับสนุนใหเ้กดิ
เวทแีลกเปลีย่น รบัฟัง 
เสนอความคดิดา้น
ความยัง่ยนืและ
สิง่แวดลอ้มภายใน
อุตสาหกรรม 

▪ ภาครฐัมหีน่วยงานที่
เขา้มาช่วยภาคเอกชน
ในการใหค้วามรูถ้งึหลกั

▪ ภาครฐัควรสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็น
เจา้ของแพลตฟอรม์ 
รวมทัง้บรษิทัดา้น
เทคโนโลย ี

▪ สนับสนุนผูม้คีวามคดิ
ใหม่ๆ (Initiators) ให้
กลา้ลองผดิลองถูก 
สามารถผดิพลาดได้
หลายรอบ 

▪ ภาครฐัควรสนับสนุน
โครงการทีจ่ะชว่ย 
Local Cultural Assets 
ใหค้งอยู่และสรา้ง
มลูค่าเพิม่ในยุคของ
เทคโนโลย ี

 

▪ ภาครฐัควรมกีาร 
Upskill และ Reskill 
ทกัษะแรงงานรวมถงึ
ภาคประชาชนเพือ่ให้
สามารถอยู่รอดไดใ้น
กรณีทีเ่กดิขึน้ 

▪ มาตรการดา้นลขิสทิธิ ์
และสทิธบิตัรใน
สนิคา้ออกแบบ มกีาร
บงัคบัใชอ้ย่างเขม้งวด
เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหน้ัก
สรา้งสรรค ์
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

▪ บทบาท และความคดิ
สรา้งสรรคข์องงาน
สถาปนิกในภาครฐัถูก
จ ากดัดว้ยต าแหน่งงาน
ในหน่วยงานภาครฐัทีม่ี
ไม่มาก ควรหาวธิี
รองรบัคนทีเ่รยีนจบ
ทางดา้นนนี้และใชก้ลุ่ม
คนในสายงานนี้ใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

▪ ภาครฐัควรมโีครงการ
พฒันาเมอืง สนับสนุน
การใชค้วามคดิ
สรา้งสรรคข์องสถาปนิก 

▪ ภาครฐัหรอืภาคเอกชนมี
การจดังานแฟร ์
(Exhibition) เพื่อใหเ้ป็น
การเพิม่ช่องทางในการ
ขายสนิคา้ รวมถงึสรา้ง
ความตระหนักรูแ้ละให้
เหน็ถงึความส าคญั 

ปฏบิตัติามแนวทาง
ดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่
ผูผ้ลติชิน้งานออกแบบ 
เช่น วธิกีารค านวณ 
Carbon Footprint 
รวมถงึใหส้ทิธปิระโยชน์
ทางภาษแีก่ผูผ้ลติ 

 

 

กลุ่มภาพยนตร ์ ▪ ควรมกีารก าหนด 
Position ของไทยดา้น
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ในเวทโีลกอย่างชดัเจน 
อาจมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
เพื่อท าใหว้ฒันธรรมของ
ไทยแขง็แรงขึน้ และเป็น
ทีย่อมรบั โดยหน่วยงาน
ดงักล่าวอาจท าหน้าทีเ่ป็น
ผูจ้ดัสรรงบประมาณ การ
ท าการตลาด และการวาง
กลยุทธต์่างๆ 

▪ การขบัเคลื่อน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
จะตอ้งขบัเคลื่อนทุกภาค
ส่วน โดยอาจใหม้ ี
National Brand และ 
Content ร่วมกนั  

▪ ภาครฐัควรหา Business 
Model ทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ โดยระบุ
อุปสรรคทีข่ดัขวางการ
พฒันา และอาจผลกัดนั
ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ออกก ทีเ่อือ้ให้
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
เตบิโตโดยมกีารค านึงถงึ
ถงึประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้มแลความ
ยัง่ยนืในอตุสาหกรรม 

▪ ภาครฐัให ้Incentive ใน
การปฏบิตัดิา้นความ
ยัง่ยนืสากลตามที่
เหน็สมควร 

▪ สรา้งความแขง็แรงของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ภายในประเทศ ผ่านการ
สนับสนุนใหป้ระชาชนให้
ความสนใจ Local 
Content เพื่อไม่ให้
ประเทศไทยถูกกลนืดว้ย 
Content ต่างประเทศ 
และวฒันธรรมใหม่ของ
ไทยอาจไม่เกดิขึน้ 

▪ ประเทศไทยควรมี
แพลตฟอรม์หรอืช่อง
ทางการเผยแพร่เป็นของ
ตนเอง 

 

▪ ภาครฐัควรให้
ความส าคญักบัการ 
ก ากบัดูแล Content  
ดา้นการเมอืง ธุรกจิ 
ความไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบ รวมถงึการ
เซน็เซอรเ์นื้อหาทีไ่ม่
เหมาะสมทีเ่ผยแพร่ใน
แพลตฟอรม์ออนไลน์ 

▪ ด าเนินการดา้นการ
ละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปัญญาอย่างเขม้ขน้ขึน้  
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

▪ หน่วยงานภาครฐั เช่น 
กระทรวงวฒันธรรมตอ้ง
เพิม่ความเขา้ใจใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์

กลุ่มโฆษณา ▪ ทางสมาคมโฆษณามอง
ถงึการทีอ่งคก์รสื่อ
ต่างๆขาดแรงงานเขา้
ไปเตมิเตม็ อนัเป็นผล
มาจากความตอ้งการ
ของแรงงานทีเ่ปลีย่นไป 
ผูใ้หส้มัภาษณ์จงึ
สนับสนุนใหภ้าค
การศกึษาเขา้มารองรบั
ในเรื่องการผลติ
บุคลากรเขา้มาใน
อุตสาหกรรมไดอ้ย่าง
ตรงจุด 

▪ สรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูค้นผ่าน
โครงการทีป่ระสบ
ความส าเรจ็เป็น
ตวัอย่าง โดยอาศยั
ความร่วมมอืของหลาย
ภาคส่วน เช่น สมาคม
โฆษณา สมาคม
การตลาดร่วมมอืกนั
ผลกัดนัสนิคา้ทอ้งถิน่ 

▪ สนับสนุนใหม้กีาร
ถ่ายทอดเรื่องราว 
โฆษณาผนวกประเดน็
ดา้นความยัง่ยนืและ
การค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม  

▪ ภาครฐัมฝึีกฝนทกัษะ
แรงงาน รวมทัง้มี
มาตรการรองรบั
แรงงานทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการถูก
เลกิจา้งงาน หาก
เทคโนโลยเีขา้มาท า
หน้าทีแ่ทนมนุษย ์

▪ การน าเสนอโฆษณา
ตัง้อยู่บนหลกั
จรรยาบรรณ หรอื
มาตรฐานวชิาชพีที่
เขม้งวด มผีลบงัคบั
ใชไ้ดจ้รงิ 

กลุ่มแฟชัน่ ▪ เมื่อความหลากหลายมี
มากขึน้ และให้
ความส าคญักบั
วฒันธรรมทีม่มีนุษย์
เป็นศูนยก์ลางมากขึน้ 

▪ เพื่มศกัยภาพของ
ผูผ้ลติวตัถุดบิใน
ประเทศใหม้คีุณภาพที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
โลก  

▪ ทุกภาคส่วนตอ้ง
ส่งเสรมิใหเ้กดิความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การพฒันาอย่างยัง่ยนื
ทัง้ภาคส่วน ไม่เน้น
เพยีงการปรบัปรุงวสัดุ
เชงิอนุรกัษ ์

▪ เตรยีมใหค้วามรูแ้ละ
เครื่องมอืแก่
ผูป้ระกอบการใน
ปัจจุบนัใหพ้รอ้มเขา้ไป
แสวงหาโอกาสทางการ
ตลาดในโลกออนไลน์ 

▪ ส่งเสรมิการพฒันา
ความรูด้า้น Service 
Design เพื่อสรา้ง
โอกาสในการเขา้ถงึ
ตลาดไดใ้นทุก platform 

▪ เตรยีมพฒันาห่วงโซ่
อุปทานของ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ให้
ยัง่ยนืใหส้ามารถผลติ
ไดใ้นช่วงวกิฤต และลด
การพึง่พาจาก
ต่างประเทศ  
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

กลุ่มดนตรี ▪ ภาครฐัมกีารวเิคราะห ์
Best Practices ของ
ประเทศตน้แบบ อาท ิ
เกาหล ีถงึวธิกีาร
ผลกัดนัอตุสาหกรรม
ดนตร ีเพื่อน ามาปรบัใช้
ใหเ้หมาะสม 

▪ ภาครฐัและร่วมมอืกนั
วางแผนในการส่งออก
วฒันธรรม สนิคา้และ
บรกิารอย่างเป็นระบบ 

▪ เกดิการรณรงคใ์หง้าน 
Event หรอื Concert มี
การลดขยะพลาสตกิ 

▪ สรา้งความตระหนักรูถ้งึ
ความส าคญัของ
สิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนืใหแ้ก่ผูค้นใน
อุตสาหกรรม 

 

▪ สนับสนุนใหป้ระเทศ
ไทยเป็นเจา้ของ
เทคโนโลย ีหรอื 
Streaming Platform 
มากขึน้ 

▪ สนับสนุนใหผู้ค้นเหน็ถงึ
ความส าคญัของ
ทรพัยส์นิทางปัญญา
ของตนเองในอนาคตที่
ปัญญาประดษิฐห์รอื
แพลตฟอรม์ขนาดใหญ่
เขา้มามบีทบาทมาก 
 

▪ ภาครฐัและเอกชน
ส่งเสรมิความรูด้า้น
ทรพัยส์นิทางปัญญา 
เพื่อใหผู้ค้นไม่ถูกเอารบั
เอาเปรยีบดา้นความ
เป็นเจา้ของในผลงาน 
และส่งเสรมิใหอ้ตุสา
กรรมมกีารเตบิโต 

▪ ภาครฐัควรจดัตัง้
กองทุนสนับสนุนผู้
ไดร้บัผลกระทบขึน้หาก
เกดิ Worst Case 
Scenario ขึน้ 

กลุ่มทศันศิลป์ ▪ ควรมกีารจดั Exhibition 
การแสดงผลงานทาง
ศลิปะมากขึน้ เพื่อเป็น
การสรา้งประสบการณ์ 
รสนิยมของผูค้นใน
สงัคมโดยเ พาะคนรุ่น
ใหม ่

▪ สรา้งความตระหนักรูถ้งึ
ความส าคญัและมลูค่า
ของผลงานศลิปะใหเ้หน็
ถงึการเขา้ไปเป็นส่วน
หนึ่งในชวีติประจ าวนั 

▪ สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ี
ต่อการพฒันา
อุตสาหกรรม 
(Ecosystem) 

▪ สรา้งทศันคตทิีด่ใีนดา้น
การน าศลิปะไป
ประยุกต์ใชก้บังาน
แขนงอื่นเพือ่สรา้ง
มลูค่าเพิม่ 

▪ ใหทุ้นการศกึษาแก่ผูท้ี่
มคีวามสามารถ ณ 
ต่างประเทศ รวมถงึทุน
ในการจดัแสดงผลงาน
เพื่อเป็นการส่งออก
ผลงานสู่สากล 

▪ ส่งเสรมิใหผู้ค้นในแวด
วงศลิปะเหน็ถงึ
ความส าคญัของ
ประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้ม มกีาร
ถ่ายทอดผลงานทีส่ ื่อให้
เหน็ถงึเรื่องดงักล่าว 

▪ สนับสนุนใหศ้ลิปินมี
การสรา้งสรรคผ์ลงาน
และแสดงผลงานผ่าน
ช่องทางดจิทิลัมากขึน้ 
ลดการใชส้สีงัเคราะห ์
กระดาษ และเคมภีณัฑ์
ต่างๆ 

▪ องคก์ารศลิปะโลกไดม้ี
นโยบายดา้นการใหทุ้น
ศลิปะทีส่นับสนุน
ประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนื 

 

▪ หน่วยงานภาครฐัเขา้มา
ช่วย Educate ศลิปิน
บางส่วนทีจ่ าเป็นตอ้ง
เรยีนรูว้ธิกีารท างาน
ทางศลิปะรปูแบบใหม่
ผ่านเครื่องมอืดจิทิลั 

▪ พฒันาศกัยภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรม 
และนักสรา้งสรรคใ์ห้
ตามทนัเทคโนโลย ี
(Digital Literacy) เชน่ 
การฝึกอบรม ใหค้วามรู้
ซึง่จดัโดยหน่วยงาน
ภาครฐั 

▪ สนับสนุนการจดั 
Virtual Exhibition  

▪ มกี หมายทีช่ดัเจนและ
เขม้งวดเกีย่วกบั
ปัญญาประดษิฐ ์รวมถงึ
ประเดน็ดา้นลขิสทิธิท์ี่
ตามมา 

 

▪ สรา้งความรูด้า้นสทิธิ
และประโยชน์ทีพ่งึ
ไดร้บัใหศ้ลิปินเพื่อ
ป้องกนัการถูกเอารดั
เอาเปรยีบจากภาค
ธุรกจิ 

▪ ภาครฐัมอีาชพีรองรบั
ใหเ้หล่าศลิปิน หรอืชว่ย
ในการหาช่องทางการ
หาตลาดใหก้บัศลิปิน 
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

กลุม่
ศิลปะการแสดง 

▪ รฐัควรมกีารส่งเสรมิ
วฒันธรรมการดูการ
แสดงตัง้แต่ปฐมวยั 
ผ่านการส่งเสรมิการ
ผลติโปรดกัชนัที่
เหมาะสมกบัช่วงวยั 

▪ รฐัควรสรา้ง guideline 
ในการเกบ็ขอ้มลูคณะ
ผูจ้ดัการแสดงทีม่ี
มาตรฐานเพื่อสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืใหก้บั
คณะผูจ้ดัการแสดง 

▪ ส่งเสรมิหลกัสตูรการ
บรหิารศลิปการแสดง 
(Management Skills) 

▪ ให ้incentive เพื่อ
สนับสนุนการจดัการ 
และโปรดกัชนัที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความยัง่ยนื 

▪ ภาครฐั Educate ผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งผ่านเวที
สมัมนา หรอืชอ่ง
ทางการเผยแพร่อื่นๆ
ถงึเรื่องการที่
อุตสาหกรรมการแสดง
สามารถช่วยเหลอื
สิง่แวดลอ้ม 

 

▪ ส่งเสรมิความรูใ้นการ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ทีจ่ะช่วยให้
เกดิสื่อการแสดง
รปูแบบใหม่ทีส่ามารถ
เขา้ถงึกลุ่มตลาดผูช้ม
ใหม่ไดม้ากขึน้ 

▪ ภาครฐัส่งเสรมิการ
เปลีย่นผ่านในการกา้ว
เขา้สู่โลกเทคโนโลย ี
เช่น การสรา้งโรงละคร
ใน Metaverse ใหเ้ป็น
กรณีศกึษา 

 

▪ ควรใหค้วามช่วยเหลอื
กลุ่มผูจ้ดัและศลิปินใน
ระยะสัน้ทีเ่กดิวกิฤต  

▪ สนับสนุนการสรา้ง 
Demand ในตลาดให้
ผูช้มหรอืผูบ้รโิภคเขา้
มาช่วยเหลอืแทนทีจ่ะ
เป็นภาครฐัผ่านการ
ปลูกฝังรสนิยมในระบบ
การศกึษาตัง้แต่เดก็ 
หรอือาจจดังานเทศกาล
ขึน้ 

▪ ควรใหค้วามช่วยเหลอื
กลุ่มผูจ้ดัและศลิปินใน
ระยะสัน้ทีเ่กดิวกิฤต  

 
กลุ่มอตุสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ท่องเท่ียว 

▪ ภาครฐัควรมกีาร
ควบคุมปรมิาณ Tourist 
Agencies ใหม้ปีรมิาณ
น้อยลง มนีโยบายการ
จ ากดัจ านวน
ผูป้ระกอบการเพือ่เป็น
การควบคุมคุณภาพ
และป้องกนัการ ้อ ล
หลอกลวงต่อผูบ้รโิภค 

▪ สนับสนุนผูป้ระกอบการ
ลดการใชก้ระดาษหนั
ไปน าเสนอขอ้มลูผ่าน
ระบบดจิทิลัมากขึน้ 

▪ ภาครฐัสนับสนุนมกีาร
อนุรกัษ์พืน้ทีท่่องเทีย่ว 
ผ่านการออกมาตรการ
ก ากบัดูแลพืน้ทีอ่ย่าง
จรงิจงั 

 

▪ ภาครฐัมนีโยบาย
สนับสนุนใหผู้ค้นที่
ท่องเทีย่วผ่านระบบ 
AR VR ไดเ้ขา้มาเป็น
นักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่ว
ยงัสถานทีจ่รงิ
แปรเปลีย่นใหเ้กดิมลูค่า
ทางเศรษฐกจิทีจ่บัตอ้ง
ได ้เช่น การออก 
Package ซื้อการรบัชม
การท่องเทีย่วในโลก
เสมอืนไดร้บัสทิธพิเิศษ 
ลดราคาทีพ่กัในสถานที่
จรงิ 

▪ เกบ็ตน้ทุนทาง
วฒันธรรม (Cultural 
Assets) เขา้พพิธิภณัฑ ์
หรอืแหล่งเรยีนรู ้

▪ ออกนโยบายการ
ช่วยเหลอืใหท้ัง่ถงึทัง้
ระบบ เช่น การให้
งบประมาณสนับสนุน
การท่องเทีย่ว 

▪ ภาครฐัมมีาตรการ
รองรบัแรงงานทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากโรค
ระบาด 

หน่วยงานภาครฐั ▪ มกีารปรบัระบบการ
ท างานดา้นเอกสารให้
ทนัสมยัมากขึน้ 

▪ ภาครฐัมกีารท า MOU 
กบัหน่วยงานการศกึษา 
เช่น มหาวทิยาลยั เพื่อ
เขา้ไปสรา้งใหค้นรุ่น
ใหม่ใหเ้กดิความ
ตระหนักรูถ้งึ

▪ เปิดเวทใีหม้กีารเสวนา
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
ทัง้ภาครฐั เอกชน และ
ประชาชนในเรื่องการ
ประยุกต์เรือ่ง
สิง่แวดลอ้มและความ
ยัง่ยนืเขา้กบั
อุตสาหกรรมของตน 

▪ หน่วยงาน เช่น สศร. มี
การเตรยีมความพรอ้ม
ใหก้บัคนในองคก์รถงึ
การรบัมอืดา้นการ
เปลีย่นแปลงทางดจิทิลั 
(Upskill /Reskill) 
 

▪ มโีครงการอนุรกัษ์
มรดกทางวฒันธรรม
ไทย เช่น ลายผา้  
งานศลิปกรรมต่างๆ 
 ใหค้งอยู่ ผ่าน
พพิธิภณัฑ ์หอสมุด  
หอจดหมายเหตุ 
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กลุ่มอตุสาหกรรม ภาพอนาคตรปูแบบ 
Continuation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
New Equilibrium 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Transformation 

ภาพอนาคตรปูแบบ 
Collapse 

ความส าคญัของมรดก
ทางวฒันธรรม 

▪ ภาครฐัใหก้ารลดหย่อน
ภาษแีก่ผูป้ระกอบการ
ถงึ 2 เท่าจากยอด
บรจิาคเพื่อสรา้ง
แรงจูงใจ 

 
 

▪ ส่งผูเ้ชีย่วชาญและ 
นักออกแบบลงพืน้ทีเ่ขา้
ไปตามทอ้งถิน่โดยเน้น
เรื่องของความยัง่ยนื 

 

 
 
➢ ตวัอย่างภาพประกอบการสมัภาษณ์ 
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การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา (Seminar) 
แผนภาพอนาคตอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์  
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➢ กาํหนดการประชุม (Agenda) 
 
ก าหนดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา (Seminar) แผนภาพอนาคตอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Creative Industries Foresight) และเวทีเสวนา “    n  
 magina i n:     F   r      r a i      n m  in   ai an ” 

 
เวลา กิจกรรม 

13.00 – 13.30 ลงทะเบยีน 
13.30 – 13.45 กล่าวเปิดการสมัมนาโดย  

นายชาคริต พิชญางกรู ผูอ้ านวยการส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (สศส.) 
13.45 – 14.30 น าเสนอผลการศกึษาวจิยั แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทย  

โดยผูน้ าเสนอ จาก บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผศ.ดร.กลุเชษฐ์ มงคล ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั  
นายจิรเทพ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
นายชานน วฒิุจรรยารกัษ์ ผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

14.30 – 14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 เวทเีสวนา “Bey  d I  g   t   : The F t  e  f C e t ve Ec    y    Th  l  d” 

เพือ่ร่วมเสวนาถงึโอกาสและความทา้ทายของเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ทยในอนาคตทีอ่าจ
เป็นไปได ้อาท ิCultural Value Added Scenario, Sustainability Rebalanced Scenario, 
Technological Blending for Every Scale และ Prosperity Downturn Scenario  
และเฟ้นหาแนวทางการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรคเ์พือ่รองรบัอนาคตดงักล่าว 
โดยมผีูร้่วมเสวนา ดงันี้ 
1. ดร. นรา เบญจาบุตร นักวจิยั สถาบนันโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(STIPI) 
2. ธนัยพร กริชติทายาวธุ ผูอ้ านวยการสมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศ
ไทย  
(Global Compact Network Thailand)   
3. วิณ โชคคติวฒัน์ ผูก้่อตัง้และดไีซเนอร ์แบรนด ์VINN PATARARIN 
4. ชวนันท์ อินทรค์าํน้อย ผูร้่วมก่อตัง้ กลุ่ม H-Lab 

 

ผูด้ าเนินการเสวนา - นายจิรเทพ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บรษิทั 
โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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➢ รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัมนาทัง้ส้ิน 38 ท่าน แบง่เป็น Onsite 12 ท่าน และ 
Online 26 ท่าน  

 
ผูท้ีเ่ขา้ร่วมงานสมัมนาแบบ Onsite 

 
ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

1 ธญัณิชา เจรญิวรรณ  Founder CLOUD-FLOOR 
2 Ellen Wang MA student  Chulalornkorng 
3 เอศรา คาราอนั Orchestra Manager DTRN 
4 Pitchayapha chinaphuti Manager Fresher Kitchen Co.,Ltd. 
5 พทัธธ์รีา สุตณัฑวบิูลย ์ Manager of Yamaha Music Academy Siam Music Yamaha 
6 นางโสภา ทพิยโ์อสถ นักวชิาการพฒันาฝีมอืช านาญการ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
7 นายสุรชยั วริยิาธปัิตย ์ นักวชิาการพฒันาฝีมอืช านาญการ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
8 ปราโมทย ์บญุน าสุข ผูเ้ชีย่วชาญ กองทุนสื่อปลอดภยั และ

สรา้งสรรค ์
9 Kasidit Khamsee นักศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
10 นิตธิร วทิรูนพรุจ นิสติปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
11 มหทัธน พฤทธิข์จรชยั นักพฒันานโยบาย สอวช. 
12 นายส าอาง ศริริตัน์ รองผูอ้ านวยการส านักพฒันาขดี

ความสามารถดา้นการท่องเทีย่ว 
องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ที่

พเิศษเพื่อการท่องเทีย่ว 
อย่างยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 

 
ผูท้ีเ่ขา้ร่วมงานสมัมนาแบบ Online 

 
ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

1 เจษ า ศาลาทอง อาจารย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2 สุทธศิกัดิ ์วงศปิ์ยะ Senior Innovation Consultant Bold Group Thailand  
3 ศริภิาส ยมจนิดา Researcher พรรคเพื่อไทย 
4 ยุทธนา แกว้ตาบุตร นักวจิยัผูช้่วย สถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุ
5 อนุวตั เชือ้เยน็ Director iGTC  
6 เกรยีงไกร วฒันาสวสัดิ ์ อาจารย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
7 สุภคั วริุฬหการุญ ผูอ้ านวยการฝ่ายหอ้งปฏบิตักิารนโยบาย

การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม 

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
8 วรรณฤด ีแกว้มศีร ี อาจารย ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

พะเยา 
9 ธรีะวุฒ ิพชิญสจัจา Manager  Grand Chemical Far East  
10 เมธาพร ดสุีข เจา้หน้าทีก่ลุ่มภารกจิการพฒันา

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม  ดา้น
สงัคม สิง่แวดลอ้ม  เชงิพืน้ทีแ่ละลดความ

เหลื่อมล ้า 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(สกสว.) 

11 Apinya Khuharueangrong  Marketing Director  WHA Corporation PCL 
12 จารุวรรณ ชลสงคราม นักวชิาการ สกสว. 
13 จารุวรรณ มณทริาช นักวชิาการคอมพวิเตอรช์ านาญการ ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
14 สุพชิชา ปลอดโปรง่ เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม 

15 ชญาภชั แสงทบัทมิ MD Phonorights (Thailand) Ltd. 
"PNR" 

16 Akkrawat Srinarong  Founder & Creative Director  DTRN  
17 ภาณุวฒัน์  รุ่งศรทีอง ก หมาย สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกจิ

บนัเทงิไทย 
18 ชนินทตั สนิประเสรฐิโชค ผูช้่วยผูจ้ดัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ บรษิทั อาหารเสรมิ จ ากดั 
19 ศุภวรรณ อายนบุตร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
20 ธนพร เสวกวงั Future Policy Associate สถาบนัอนาคตไทยศกีษา 
21 สุเชาว ์ชยมชยั นักวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร กระทรวงวฒันธรรม 
22 เกศรชันี ยนืวงศ ์ นักทรพัยากรบุคคลปฏบิตักิาร ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
23 นายโกวทิ  ผกามาศ ผูอ้ านวยการส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วม

สมยั 
ส านักงานศลิปวฒันธรรมร่วม
สมยั กระทรวงวฒันธรรม 

24 ภานุกร จริะอรุณ นักเขยีนนิยาย ภาคประชาชน 
25 ยอดหญงิ ทฆีกาญจน์ พนักงานส่งเสรมิการท่องเทีย่ว การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
26 Wilaiporn kaewanant Policy expert CEA 
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➢ ช่วงแรก : การเผยแพร่ผลการศึกษาแผนภาพอนาคตอตุสาหกรมสร้างสรรคข์อง
ประเทศไทย (Thailand Creative Industries Foresight) 

 

1. นายชาคริต พิชญางกรู ผูอ้ านวยการส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(สศส.) 
 
ทางส านกังานฯ ท าหน้าทีข่บัเคลื่อน 15 อุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศ และมองว่า

การใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ส าคญัในการขบัเคลื่อนซึ่งท าผ่านการพฒันาคน พืน้ที ่รวมถงึการ
พฒันาองค์ความรู้ โดยการท า Foresight Research เป็นจะเป็นเครื่องมอืส าคญัของภาครฐัและ
ภาคเอกชนในการเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ (Disruption) เพื่อวางแผน
ยุทธศาตรแ์ละกลยุทธผ์่านการมองภาพอนาคต 
 

2. ผศ.ดร.กลุเชษฐ์ มงคล ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั โบลลเิกอร์ แอนด์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั  

 
โลกในปัจจุบนั มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยโลกในปัจจุบนัถูกนิยามว่าเป็นโลก

ของ VUCA (Volatility-Uncertainty-Complexity-Ambiguity) ท าให้การท าธุรกิจเป็นไปได้ยากขึ้น 
ทัง้นี้บรษิทัขนาดใหญ่ในระดบัโลกมกีารใช้เครื่องมอื Foresight มาสร้างภาพอนาคต ซึ่งต่างจาก
การท า Forecast ในรูปแบบเดมิ โดยการ Foresight จะใหค้วามส าคญักบัความส าเรจ็องค์กรหรอื
ประเทศในระยะยาว 

 
รูปแบบการมองอนาคตออกมาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Push (การตดิตามและด าเนิน

ตาม Trends) และ Pull (การติดตาม Trends ทว่ามีการพิจารณาสัญญาณ  แล้วน าเข้าสู่
กระบวนการสร้างภาพอนาคต เพื่อดึงตนเองเข้าไปสู่อนาคตรูปแบบดังกล่าวได้ก่อนผู้อื่น ) 
หน่วยงานรฐัและเอกชนในต่างประเทศ เช่น สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยรฐับาลสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส์ได้จดัตัง้กระทรวงอนาคต (Ministry of Cabinet Affairs and the Future) ท าหน้าที่ตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในโลก และเพื่อสนับสนุนให้กระทรวงต่างๆ สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพ 

 
การท า Foresight มกีระบวนการอนัประกอบด้วย การก าหนดของเขต (Framing) การ

วเิคราะหร์วบรวมขอ้มลู (Scanning) และน าขอ้มลูเหล่านี้มาสรา้งภาพอนาคต (Scenario) การมอง
ภาพอนาคตทีม่คีวามเป็นไปไดสู้งสุด (Visioning) การวางแผนพฒันาประเทศใหเ้ป็นไปในทศิทาง
ทีว่างไว ้(Planning) และ การลงมอืปฏบิตั ิ(Acting) 
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ภาพอนาคตแบ่งได้เป็น 4 ภาพ ประกอบด้วย Continuation Scenario (Baseline)  
ซึ่งหมายถงึการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจากในปัจจุบนั New Equilibrium (Alternative) 
เกดิสมดุลแห่งอนาคต เกดิก ระเบยีบ และมาตรฐานใหม่ Transformation Future (Alternative) 
ซึ่งเกดิการเปลีย่นแปลงแบบพลกิโ ม และ Collapse ( Alternative) คอืเกดิการเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางทีแ่ย่ลง 

 
3. นายชานน วุฒิจรรยารกัษ์ ผู้จดัการอาวุโส บรษิัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ทางทีป่รกึษาฯ ไดร้วบรวมแนวโน้มผ่านการสรา้ง Domain Map แลว้น าไปเทยีบเคยีงกบั

ประเภทแนวโน้ม โดยมีแนวโน้มที่ส าคญั เช่น Metaverse, Digital Native, Artificial Creativity, 
และ Experience through gamification โดยได้มกีารรวบรวมแนวโน้มทัง้สิ้นกว่า 109 แนวโน้ม 
และน ามาขมวดรวมกันได้ทัง้สิ้น 15 ปัจจัยขบัเคลื่อน (Driver Cards) ทัง้นี้มีปัจจัยขบัเคลื่อน 
(Driver Card) ที่ น่ า สน ใ จ  เ ช่ น  Digital Golden Era,   anging in   r    r     i n    ’  
Masterpiece work, รวมถงึ Environmental Revitalization  

 
เทคโนโลยดีจิทิลัและก ระเบยีบขอ้บงัคบัเป็นแกน x และแกน Y ซึ่งไดน้ าเขา้มาบ่งบอก

ถงึทศิทางของภาพอนาคตทัง้ 4 ภาพ โดยในภาพอนาคตแรก ได้แก่ Cultural Value Added คอื 
การที่โลกมีความเปิดกว้างมากขึ้น ผู้คนมีการเข้าถึง Social Democratization เกิดการ Cross 
Culture Cross Platform ระหว่างผู้คนจนอาจเกิดการรวมกลุ่มซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
เกดิขึน้ได ้เช่น การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เขา้มาเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายหลกั ประชาสมัพนัธ์ 
หรือจดังานแสดงงานศิลปะผ่านทางโลกออนไลน์ ในภาพอนาคตที่สอง ได้แก่ Sustainability 
Rebalanced คอืการที่ทุกภาคส่วนหนัมาให้ความส าคญักับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความ
ยัง่ยนื รวมทัง้เกดิมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การใช้วตัถุดบิที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมมากขึ้น การที่สนิค้าและบริการหลายประเภทย้ายขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ การมี
ก เกณฑ์มาก ากับกระบวนการใช้ทรพัยากรและการผลิตที่มาตรการกีดกันทางภาษีสูงขึ้นใน
ระดบัประเทศ  

 
ในภาพอนาคตที่สาม ได้แก่ Technological Blending for Every Scale คือ การที่เกิด

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เกิดการครอบง าทางวัฒนธรรม  
(Cultural Domination) เทคโนโลยเีขา้มาท าใหผู้ค้นทุกกลุ่มคนเขา้ถงึการสรา้งสรรคไ์ดง้่ายขึน้ และ
อาจน ามาซึ่งปัญหาด้านลขิสทิธิ ์เช่น ในอนาคตจะระบบลองเสือ้ผ้าบนโลกเสมอืนจะกลายมาเป็น
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วธิหีลกัในการเลอืกซื้อสนิคา้ หรอืปัญญาประดษิฐ์กลายมาเป็นเครื่องมอืพื้นฐานในการสรา้งสรรค์
ผลงานของนักสร้างสรรค์ ในภาพที่สี่ ได้แก่  Prosperity Downturn คือ ผู้คนในอนาคตให้
ความส าคญักบัความคดิสรา้งสรรคล์ดลง การผลติแบบจ านวนมาก (Mass Production) เขา้มาเป็น
กระบวนการผลติแบบหลกั รวมทัง้อาจเกดิการบดิเบอืนความคดิ ความเชื่อในกระบวนผลติและ
การบรโิภค  

 
4. นายจิรเทพ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด์ 

คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ทางที่ปรึกษาฯ น าภาพอนาคตที่มองไว้อีก 10 ปีข้างหน้ามาเชื่อมโยงกับปัญหาใน

อุตสาหกรรม (Pain Points) และพบว่าในระบบนิเวศขาดนโยบายในระดับมหภาค (Strategic 
Direction) ทัง้ยงัขาดฐานขอ้มูลมาสนับสนุน ขาดการเชื่อมโยง และการสอดประสานกบัการผลติ
สนิคา้และบรกิารอื่นๆ นอกจากนี้ตลาดในประเทศมขีนาดเลก็ และเกดิการแขง่ขนัในประเทศต ่า  

 
กระแสของเทคโนโลยนีับเป็นอกีโอกาสของอุตสาหกรรสรา้งสรรค ์ซึ่งสามารถถูกใชเ้ป็น

กระแสหลกัในการผลกัดนัอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศ กล่าวคอื ประเทศขาดการสนับสนุน
ดา้นอุปสงค ์(Demand Creation) ในตลาด ทัง้นี้เงนิทุนในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์าดการกระจาย
ตัว และความต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นที่ต้องการความร่วมมือระหว่างมุมของการอนุรักษ์ 
(Preservation) และนวตักรรม (Innovation)  

 
ทางที่ปรกึษาฯจงึมอง 3 แนวทางการวางยุทธศาสตร์ให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์อง

ประเทศ อนัประกอบดว้ย 9 เครื่องมอื ไดแ้ก่  
 
▪ Academy/Education 
▪ Capacity Building 
▪ Data on Supply Side  
▪ Data Achieve  
▪ Incentives/Funding  
▪ Market Platform  
▪ Networking and Partnership  
▪ Learning Space/Testing Space 
▪ Regulatory Cooperation  
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ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสามารถแบ่งไดต้ามรายพืน้ที ่(Area) หรอื รายอุตสาหกรรม 
(Cluster/Sub-Sector) 

 
➢ ช่วงท่ีสอง : เวทีเสวนา “Beyond Imagination: The Future of Creative Economy in 

Th  l  d” 
 

ประเดน็เสวนาแรก : มุมมองต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
 
1. ดร. นรา เบญจาบุตร นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรม (STIPI) 
 
▪ มูลค่าทางเศรษฐกจิของทัง้ 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อยู่ประมาณร้อยละ 8 ถงึ 9 

ของ GDP และมอีตัราการเตบิโตอยู่ทีเ่ ลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อปี โดยกระแสหลกัอยู่ที่การ
ท่องเทีย่วและบรกิารซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

▪ แรงงานในอุตสาหกรรมสรา้งสรรคม์กีารปรบัตวัลดลงกว่า 100,000 รายภายในช่วงปี  
2559 ถงึ 2561 

▪ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกผนวกรวมเข้าไปใน  Real Sectors และงานฝีมือและ
หตัถกรรมต่างๆ ไดก้ระจายไปยงัภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก 

▪ รายไดโ้ดยรวมเ ลี่ยของแรงงานอาชพีสร้างสรรคอ์ยู่ที ่23,005 บาทต่อเดอืน โดยมี
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มรีายได้เ ลีย่สูงสุดอยู่ที่ 40,042 บาทต่อเดอืน ซึ่งสวนทาง
กบังานดนตรแีละศลิปะอยู่ที ่15,000 บาทต่อเดอืน 

▪ เศรษฐกจิสรา้งสรรคม์องไดว้่าถูกกระจุกความร ่ารวยทัง้เชงิเศรษฐกจิ และคุณค่าของ
สนิทรพัยอ์ยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลกั 

▪ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นเครื่องมอืส าคญัในการผลกัดนันโยบายเพือ่ส่งเสรมิการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคภ์ายในประเทศ 

 
2. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อ านวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง

ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand)   
 
▪ ผูป้ระกอบการควรมคีวามเขา้ใจอุปสงคใ์นตลาด (Demand) แลว้สามารถตอบค าถาม

ว่าสนิคา้เหล่านัน้สามารถตอบแกปั้ญหาทีเ่กดิต่างๆในสงัคมไดห้รอืไม่ 
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▪ อนิเดยีจะกลายเป็นประเทศที่มปีระชากรมากที่สุดโลก อ้างองิจากขอ้มูลเมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา ทัง้นี้ เกือบครึ่งของประชากรอินเดียทานมังสวิรัติ กล่าวคือ
ผูป้ระกอบการตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพือ่ทีจ่ะตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค 

▪ ในปี 2025 ความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) จะเป็นประเดน็ส าคญั
ของโลก ผู้คนจะให้ความส าคญักบัรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ที่เกิดขึ้น
จากการท่องเทีย่วของตนเองต่อประเทศนัน้ๆ 

▪ การท่องเทีย่วและงานบรกิารเป็นสาขาธุรกจิเป็นสิง่ทีป่ระเทศไทยมทีรพัยากรทีด่เีป็น
ทุนเดมิ ท าให้เป็นอุตสหาหกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทนัทหีากได้รบัการ
สนบัสนุน 

 
3. วิณ โชคคติวฒัน์ ผูก้่อตัง้และดไีซเนอร ์แบรนด ์VINN PATARARIN 
 
▪ ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ผูป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบจากโควดิเป็นจ านวนมาก ส่งผล

ให้เกิดการปรบัตวัทางธุรกิจอย่างรุนแรง เช่น การต้องย้ายช่องทางการขายจาก
ออฟไลน์เป็นออนไลน์ หรอืการไดร้บัผลกระทบดา้นโครงสรา้งทางการเงนิ 

▪ ผูป้ระกอบการหลายรายรูส้กึขาดการช่วยเหลอืจากทางภาครฐัอย่างถูกต้องและขาด
การวางแผนอย่างมรีะบบ 

▪ ประเทศไทยขาดกระแสคววามร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการร่วมมอื
พฒันาอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยนื 

▪ นกัเรยีน นกัศกึษา ขาดเวทใีนการแขง่ขนัและพฒันา ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีท่ าใหผู้ค้นเหล่านี้
ไดล้องผดิลองถูก 

▪ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มตี้นทุนทางวฒันธรรมสูงซึ่งท าให้เป็นจุดได้เปรยีบเมื่อ
เทยีบกบัประเทศใกลเ้คยีง 

▪ การสนับสนุนจากภาครฐัควรค านึงการช่วยเหลอืในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั ไม่ใช่การ
ใชห้ลกัการ One size fits all 

▪ ภาคเอกชนยงัคงตอ้งการไดร้บัการสนับสนุนดา้นเงนิทุนทัง้ทางตรงและทางออ้มจาก
ภาครฐั โดยเ พาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ซึ่งผู้ประกอบการได้รบัทัง้
ดา้นรายได ้ตน้ทุนการผลติ และความสามารถในการใชจ่้ายทีม่ลีดลง 
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4. ชวนันท์ อินทรค์าํน้อย ผูร้่วมก่อตัง้ กลุ่ม H-Lab 
 
▪ ประเทศไทยขาดผู้ผลิตในด้าน Installation Arts ท าให้ต้องอาศัยก าลังน าเข้า

ผลติภณัฑแ์ละชิน้สว่นจากต่างประเทศ เช่น การซือ้อุปกรณ์ประกอบการแสดงแสง-สี
จากจนีทดแทน 

▪ โควิดส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างรุนแรง ส่งผลให้การจัดงานอีเวนต์ หรือ
นิทรรศการต่างๆ มีการปรบัเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจดั
คอนเสริต์ออนไลน์ การถ่ายทอดสดต่างๆ ระบบโหวตอตัโนมตั ิระบบ VR และระบบ 
Lighting เป็นตน้ 

 
ประเดน็เสวนาที ่2  : แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่รองรบัอนาคต 
 

1. ความเป็นไปได้ในการทํา Nation Brand และการจัด Festival Economy 
Campaign  

 
▪ กรุงเทพฯ มกีารจดั 12 เดอืน 12 เทศกาล กล่าวคอืประเทศไทยมคีวามคดิสรา้งสรรค์

เป็นทุนอยู่แล้ว แต่ท าอย่างไรถงึจะท าให้สิง่เหล่านี้เกดิมูลค่าทางเศรษฐกจิเพิม่เตมิ 
ดงันัน้การจดักจิกรรมจงึมคีวามเป็นไปไดส้งู 

▪ ในธุรกจิแฟชนั ช่วงหลงัจากเปิดโควดิลูกค้ากว่าร้อยละ 70 มาจากประเทศอาหรบั 
ตามด้วยอนิเดยี ยุโรป และเกาหล ีตามล าดบั โดยประเทศไทยสามารถปักธงสรา้ง 
จุดยนืเพื่อเน้นด้านการต่อยอดอุตสาหกรรมได้ชดัเจน เช่น การจดั Fashion Week 
ของประเทศ 

 
2. ประเดน็ด้านการประเมินทุนทางวฒันธรรม (Evaluation of Cultural Assets)  
 
▪ Cultural Assets แต่ละตวัจะใชเ้ป็นตวัเทยีบ เพื่อค านวณความคุม้ค่าดา้นต้นทุนทาง

เวลา การเงินเพื่อเทียบกับ  Assets ตัวอื่น และเพื่อพิจารณาในการจัดล าดับ
ความส าคญัในการพฒันาและสง่เสรมิ 
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3. ประเดน็ด้านการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐั 
 
▪ กรมส่งเสรมิการส่งออกระหว่างประเทศ สามารถเป็นกลไกส าคญัซึ่งท าได้ผ่านทูต

พาณิชย ์โดยส่งเสรมิให้หน่วยงานที่ประจ า ณ ต่างประเทศท าการศกึษาพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคนัน้ เพื่อสรา้งฐานขอ้มูล (Insights) ใหก้บัผูผ้ลติภายในประเทศ รวมทัง้
ใชเ้ป็นอกีหนึ่งช่องทางการประชาสมัพนัธ์ (Promoting) 

▪ ประเทศไทยควรมี Thailand Nation Brand และมีหน่วยงานที่ดูแลด้าน Product 
and Experience Design ใหก้บัสนิคา้และบรกิารของประเทศ 

▪ ความพรอ้มในด้านการน าทุนทางวฒันธรรมไทยไปปรบัใชต้่อยอดสร้างมูลค่ายงัอยู่
ในระดับต ่ า ท าให้อาจท าให้ไม่ทันต่อการแข่งขันในระดับโลก ดังนั ้นการจัด 
International Event เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วหรอืผูบ้รโิภคมาไดก้่อนเป็นสิง่ส าคญั 

▪ ปัญหาทีผู่ค้นในระดบัโลกใหค้วามสนใจ หากผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถ
แก้ไขปัญหา (Pain Points) ก็จะสามารถสร้างจุดขายใหม่ (Selling Point) ได้ เช่น 
การท่องเทีย่ววถิชีุมชนทีล่ดก๊าซเรอืนกระจก ซึง่จะมาภายใน 2 ถงึ 3 ปีขา้งหน้า 

 
➢ ภาพประกอบงานสมัมนา (Seminar) 
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ภาคผนวก 2 

สถิติยอดผูเ้ข้าชมในแต่ละส่ือต่างๆ  ต่อการเผยแพร ่
ผลการศึกษาแผนภาพอนาคตของอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์  
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สรุปยอดสถิติการเข้าชมผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแผนภาพ
อนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เป็นดงัแสดงในตาราง 
ส่ิงท่ีเผยแพร่ แพลตฟอรม์ สถิติ ลิงก ์

ไลฟ์งานสมัมนา Facebook   https://fb.watch/ge8kSCU25U/ 
- Reach Facebook 9,489    
EP 1.  สมัมนา
เผยแพร่ผล ช่วงท่ี 1 

Facebook 
 

https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/ 
posts/479769184182115 

- Reach Facebook  3,982    
EP. 2 เสวนา ช่วงท่ี 2 Facebook 

 
https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/ 
posts/479835074175526 

- Reach Facebook 5,270    
เล่มรายงานผล
การศึกษา Vol.1 

Website 
 

  

Pageview เวบ็ไซต ์CEA 489  https://www.cea.or.th/th/single-research/Thailand-
Creative-Industries-Foresight-Report-1 

การดาวน์โหลด
บทความ 

เวบ็ไซต ์CEA 264 https://www.cea.or.th/th/single-research/Thailand-
Creative-Industries-Foresight-Report-1 

เล่มรายงานผล
การศึกษา Vol.1 

Facebook   

- Reach Facebook 4,551  

EP 1.  สมัมนา
เผยแพร่ผล ช่วงท่ี 1 

Youtube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YiSCVDIfubo  

- ยอด View YouTube  82   
EP. 2 เสวนา ช่วงท่ี 2 Youtube 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zpQcWgMQiOg 

- ยอด View YouTube  95    
ยอดรวม  24,222 

https://www.youtube.com/watch?v=YiSCVDIfubo
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ส่ิงท่ีเผยแพร่ แพลตฟอรม์ ภาพส่ือประชาสมัพนัธบ์นแต่ละ Platform 
ไลฟ์งานสมัมนา Facebook 
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ส่ิงท่ีเผยแพร่ แพลตฟอรม์ ภาพส่ือประชาสมัพนัธบ์นแต่ละ Platform 
EP 1.  สมัมนาเผยแพร่ผล ช่วงท่ี 1 Facebook 

 
EP. 2 เสวนา ช่วงท่ี 2 Facebook 

 



 
 

 

 ผ 2-6 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                                             Creative Economy Agency  
 
www.bolliger-company.com                                     www.cea.or.th 

 

ส่ิงท่ีเผยแพร่ แพลตฟอรม์ ภาพส่ือประชาสมัพนัธบ์นแต่ละ Platform 
เล่มรายงานผลการศึกษา Vol.1 Website 

 
เล่มรายงานผลการศึกษา Vol.1 Facebook 
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ส่ิงท่ีเผยแพร่ แพลตฟอรม์ ภาพส่ือประชาสมัพนัธบ์นแต่ละ Platform 
EP 1. สมัมนาเผยแพร่ผล ช่วงท่ี 1 YouTube 

 
EP. 2 เสวนา ช่วงท่ี 2 YouTube 
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ภาคผนวก 3 
แนวทางจดัตัง้คณะ Creative Consortium 
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แนวทางจดัตัง้คณะ Creative Consortium 
 
 
เนื้อหาในส่วนนี้ ที่ปรึกษาจะน าเสนอเครือข่ายสร้างสรรค์ของประเทศไทย ด้วยการ

สนับสนุนการปรบัเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนเงนิทุนให้แก่กิจการสร้างสรรค์ของประเทศไทย
อย่างบูรณาการ และผลิตก าลังคนคุณภาพสูงให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคใ์นอนาคต  

 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
▪ ประเดน็ส าคญั (Key Agenda) จากการวเิคราะหแ์ผนภาพอนาคต 
▪ จุดประสงคข์องเครอืขา่ยสรา้งสรรค ์
▪ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders) ในเครอืขา่ย  
▪ การวเิคราะหแ์นวทางการด าเนินงานเบือ้งตน้ของ สศส. ในอนาคต 
 
 

1. ประเดน็สาํคญั (Key Agenda) จากการวิเคราะหแ์ผนภาพอนาคต 
 
จากผลการศกึษาการแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์พบว่า การคาดการณ์

ในอนาคตของประเทศไทยมีแนวโ น้มที่จะ มุ่งสู่ อนาคตแบบ Transformation Scenario: 
Technological Blending for Every Scale ซึ่งมกีารผสมผานดา้นวฒันธรรมและเทคโนโลย ีตัง้แต่
ต้นน ้าไปจนถึงปลายน ้า ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการคดิค้นสนิค้าและบรกิารสร้างสรรค์ และ
เขา้ถงึตลาดไดง้่ายมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถงึประเดน็ดา้นการเขา้ถงึเงนิทุนที่มเีครื่องมอืและ
วธิกีารใหม่ๆ ส าหรบัผูต้อ้งการเขา้ถงึเงนิทุนมากขึน้  

 
ดังนัน้ ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในปัจจุบันส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่มีเครื่องมือหลากหลาย แต่ยังมีสัดส่วนเงินทุนที่สนับสนุนไปสู่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่กี่ยวขอ้งยงัค่อนขา้งน้อย และมคีวามเฉพาะเจาะจงในบางสาขาสูง ท าให้
ความทัว่ถึงในการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการ ทัง้จากงบประมาณประจ าปี กองทุนนอก
งบประมาณ มาตรการทางภาษ ีเงนิทุนจากภาคเอกชน และรูปแบบการร่วมลงทุนจากภาคธุรกิจ 
การส่งเสรมิการระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) และการระดมทุนผ่าน Token (Tokenized 
Funding) จึงเป็นแนวทางที่ สศส. ให้ความส าคัญ เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคข์องประเทศไทย 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการพฒันาสินค้าและบริการ และกระบวนการระดมทุนสาธารณะ 

 
 
 

2. จดุประสงคข์องเครือขา่ยสร้างสรรค ์
 
จุดประสงคข์องเครอืขา่ยสรา้งสรรคเ์พือ่การระดมทุนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
 
▪ สนบัสนุนการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนใหผู้ป้ระกอบการสรา้งสรรค์ 
▪ สร้างความร่วมมอืระหว่างภาคใีนเครอืข่ายสร้างสรรค์ เช่น หน่วยงานภาครฐัภาค

นโยบาย หน่วยงานรฐัด้านเงินทุน องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน/สมาคม/
สมาพนัธ ์ภาคการศกึษา ภาคสถาบนัการเงนิ เป็นตน้ 

▪ ขยายความร่วมมอืในระดบัพืน้ทีแ่ละแต่ละสาขาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 
 
 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในเครือขา่ย  

 
เครอืข่ายความร่วมมอืสร้างสรรค ์จะเน้นสร้างความร่วมมอืแบบยัง่ยนืขององค์กรที่ร่วม

ส่งเสรมิภูมทิศัน์ด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยประกอบด้วยหน่วยงานและองค์กรน าร่องจากภาค
สว่นต่างๆ ดงันี้ 
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1. ภาคนโยบายและการพฒันา เช่น   
▪ ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)  
▪ กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม (DIPROM) 
▪ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
▪ ส านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
▪ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
▪ ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
▪ กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 

 
2. หน่วยงานภาครฐัดา้นการจดัการทุน เช่น  
▪ ส านกังานเศรษฐกจิและการคลงั กระทรวงการคลงั 
▪ ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA)  
▪ ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
▪ หน่วยบรหิารและจดัการทุนดา้นการพฒันาระดบัพืน้ที ่(บพท.) 
▪ ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.) 
▪ ส านกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
▪ กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
▪ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

 
3. ภาคสถาบนัการเงนิ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
▪ หน่วยงานก ากับดูแลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการระดมทุน ได้แก่   

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ สถาบนัการเงนิพาณิชยต์่างๆ  
▪ แพลตฟอร์มการระดมทุนสาธารณะสัญชาติไทย เช่น สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง 

Dreamaker Equity Crowdfunding เพยีร ์พาวเวอร ์แพลตฟอรม์ 
 
4. ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เช่น 
▪ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ สมาคมการค้า

ส่งเสรมิอุตสาหกรรมศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (CAPT) สมาคมผู้ก ากบัภาพยนตร์
ไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ
ไทย (AAT) สมาคมโฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) (DAAT) สมาคมสถาปิกสยามใน
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พระบรมราชูปถมัภ์ สมาคมนักออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(IDS) สมาพนัธ์สมาคมวชิาชพีวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ สมาพนัธ์สมาคม
ภาพยนตรแ์ห่งชาต ิ 

▪ หน่วยงานดา้นการจดัการในระดบัพื้นที ่ทอ้งถิน่ เช่น กทม. อบจ. อบต. ในพืน้ทีท่ีม่ ี
ศกัยภาพในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์

▪ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น บรษิัท ลิขสทิธิด์นตร ี(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (Music Copyright Thailand: MCT) บรษิทั ดรมีบ็อกซ์ จ ากดั บรษิทัฯ 
BEC Tero บรษิทั Netflix บรษิทั เมตา เป็นตน้  

▪ สถาบนัการศกึษาในสาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
▪ สตาร์ทอัพ และกลุ่มผู้บ่มเพาะผู้ประกอบต่างๆ เช่น Purple Ventures Co., Ltd. 

(Robinhood) KASIKORN Business - Technology Group (KBTG) True Incube 
AIS The StartUp เป็นตน้ 

 
5. องคก์รและสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น 
▪ เครอืขา่ย UNESCO Creative Cities Network 
▪ United Nations Development Programme (UNDP) 

 
 

4. การวิเคราะหแ์นวทางการดาํเนินงานเบือ้งต้นของ สศส. ในอนาคต 
 
จากการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานและองค์กรในหวัข้อข้างต้น ที่ปรึกษาสามารถสรุป

ภาพรวม ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์แนวทางการด าเนินงานของ 
สศส. ในการผลักดัน Creative Crowdfunding Consortium ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย
หน่วยงานต่างๆ ดงันี้ 

 
ในการจดัตัง้ศูนย์การด าเนินงานด้านการคาดการณ์อนาคต สพธอ. จ าเป็นต้องเริม่จาก

การระบุขอบเขตและเป้าหมายในการด าเนินงานของ สศส. เอง โดยรูปแบบการด าเนินงานที่อาจ
เป็นไปไดเ้ป็นดงัทีแ่สดงในตารางต่อไปนี้ 
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รปูแบบ ลกัษณะการดาํเนินงาน 
หน่วยบรกิาร ด าเนินการสนับสนุนการจดัหาเงนิทุน และใหบ้รกิารปรกึษาแก่หน่วยงานภายนอก 

และภาคเอกชน เพื่อใหข้อ้แนะน าในการเขา้ถงึเงนิทุนในรปูแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
เงนิทุนสาธารณะ โดยอาจใหบ้รกิารอื่นๆ เพิม่เตมิตามความเหมาะสม เช่น การอบรม 
หรอืการจดัหาขอ้มลูต่างๆ  

หน่วยประสานงาน
กลาง 

รบับทบาทเป็นหน่วยงานทีป่ระสานภาคส่วนต่างๆ เพื่อวเิคราะหค์วามตอ้งการเงนิทุน 
และทศิทางของอุตสาหกรรมในความสนใจในปัจจุบนั และประชาสมัพนัธแ์หล่งระดม
ทุนในปัจจุบนั 

หน่วยขบัเคลื่อน
ความตระหนักรู ้

ท าหน้าทีพ่ฒันาองคค์วามรูแ้ละส่งผ่านไปยงัหน่วยงานต่างๆ และถ่ายทอดเทคนคิและ
วธิกีารเขา้ถงึเงนิทุนสรา้งสรรค์ใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ ไปใชใ้นการเพิม่โอกาสในการ
เขา้ถงึเงนิทุนเพื่อพฒันาสนิคา้และบรกิารสรา้งสรรค์ 

หน่วยงานครบ
วงจร 

ด าเนินการครอบคลุมในทุกประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก าหนดนโยบาย และครอบคลุม
ตัง้แต่การวางแผน การดแูลการระดมทุน จนกระทัง่ผลกัดนัใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ 

 
จากการพจิารณารูปแบบเครอืข่ายความร่วมมอืทีเ่ป็นไปได ้รวมถงึสถานะของ สศส. ใน

ปัจจุบัน ในระยะแรก สศส. ควรเริ่มต้นจากการเป็นหน่วยงานประสานกลาง โดยมุ่งเน้นการ
ประสานงานความร่วมมือเพื่อด้านการพัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ในหวัข้อที่เกี่ยวกับ 
Theme หลักของอนาคตของอุตสาหกรรม เช่น การพฒันา Ecosystem ส าหรบัการท า Virtual 
Production  ในรูปแบบน าร่อง เป็นต้น โดยประสานระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งช่วยส่งเสรมิให้เกดิบ่มเพาะทกัษะ องค์ความรู้ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งให้สามารถ
พฒันาสนิคา้และบรกิาร ประชาสมัพนัธ์ และวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจดัการดา้นธุรกจิ เพื่อ
เพิม่โอกาสความส าเร็จในการระดมทุน และในระยะยาวอาจยกระดบัไปสู่การเป็นหน่วยงานที่
ใหบ้รกิารภายนอกไดเ้ช่นกนั  

 
ทัง้นี้  การยกระดับไปสู่หน่วยงานครบวงจร อาจไม่สอดคล้องกับพันธกิจของ สศส. 

โดยตรง และอาจเพิม่ภาระความรบัผดิชอบทีไ่ม่จ าเป็นของหน่วยงาน ทว่าในระยะยาว หน่วยงาน
อาจเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์
ระดบัประเทศได ้
 
➢ แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย 

 
จากการประเมนิเบื้องต้น พบว่าแนวทางการเชื่อมโยงเครอืข่ายของ สศส. ควรเริม่ต้น

จากหน่วยงานที่มบีทบาท ภารกิจและขอบเขตการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิฯ ที่ใกล้เคยีงกนั  
ไดแ้ก่ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
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ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และส านกังาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมแนวนโยบายการ
สนับสนุน ส่งเสรมิการพฒันาผู้ประกอบการในการเข้าถึงเงินทุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
สรา้งสรรค ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัโดยเฉพาะ ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมทีห่น่วยงานนัน้ๆ 
รบัผดิชอบ 

 
นอกจากนี้ เครอืข่ายด้านนโยบาย ยงัจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายด้านเงนิทุน ทัง้

จากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลงบประมาณ กองทุนนอกงบประมาณ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนผูป้ระกอบการในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีห่น่วยงานนัน้ๆ 
รบัผดิชอบ เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของทิศทางการให้การสนับสนุน/ความช่วยเหลือด้าน
เงนิทุนในปัจจุบนัแก่ผูป้ระกอบการ  

 
ทัง้นี้ การเชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัภาคเงนิทุนจากฝัง่สถาบนัการเงนิ และ

ตลาดทุนทีม่รีูปแบบใหม่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์เช่น การระดม
ทุนสาธารณะหรือ Crowdfunding ในปัจจุบัน มีหน่วยงานก ากับดูแลโดยตรงที่ช่วยคดักรองผู้
ให้บรกิารแพลตฟอร์มระดมทุน ผู้ที่เขา้มาระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มสญัชาตไิทย และคุ้มครองผู้
ลงทุน คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ รวมถึงหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านตลาดทุน เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่มบีทบาทในการ
พฒันาเครื่องในการเขา้ถงึเงนิทุนมากขึ้นแก่ผูป้ระกอบการรายย่อย เป็นต้น เช่นเดยีวกนักบัภาค
สถาบนัการเงนิที่มกีารปรบัภูมทิศัน์ในการให้บรกิารการเขา้ถงึเงนิทุนมากขึ้น ตามแนวทางใหม่
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีจ่ะใชข้อ้มูลทีแ่ม่นย ามากขึ้นและโปร่งใสมาประกอบการพจิารณา
การเข้าถึงเงนิทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์

 
ในขณะเดยีวกนั องคก์รระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

ในเชิงนโยบาย และการพฒันาทกัษะความสามารถของผู้ประกอบการ สามารถมีส่วนร่วมใน
เครอืขา่ยฯ เพือ่เป็นผูป้ระสานความรูแ้ละน าแนวกรณีศกึษาต่างๆ จากต่างประเทศในการระดมทุน 
เขา้ถงึเงนิทุนของผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์หรอืเครื่องมอืรูปแบบใหม่ๆ มาเผยแพร่ ซึง่รวมถงึเป็น
การสรา้งโอกาสส าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะเขา้ใจตลาดในระดบัสากลมากขึน้ และเขา้ใจโอกาส
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน หรอืการระดมทุน Crowdfunding ทีม่ปีระสทิธภิาพในต่างประเทศเช่นกนั 

 



 

 

 

 ผ 3-9 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                           Creative Economy Agency  

www.bolliger-company.com                     www.cea.or.th 

 

ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนอื่นๆ อันได้แก่ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ย วข้องกับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ บรษิทัภาพเอกชนต่างๆ และสตาร์ทอพัและผู้บ่มเพาะต่างๆ จะมี
บทบาทเป็นผู้ที่ ให้ Feedback ต่อประเด็นอุปสรรคในการเข้าถึงเงินทุน และเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์จากเครอืข่ายนี้โดยตรงที่จะช่วยให้เกดิการสนับสนุนการเข้าถงึเงนิทุนสาธารณะได้
อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะต้องมกีารยกระดบัความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการได้รบัอนุมตั ิหรอืได้รบัการสนับสนุนจากการระดมทุนแบบ Crowdfunding มากขึ้น 
ทัง้จากภาคเอกชนด้วยกันเอง หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง และสถาบนัการศึกษาที่จะพัฒนา
วธิกีาร และประชาสมัพนัธถ์งึแหล่งเงนิทุนต่างๆ ในปัจจุบนัของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ย่อย 

 
ทัง้นี้ ในการผลกัดนัใหเ้กดิการขยายผลในระดบัพื้นที่ การแสวงหาความร่วมมอืกบัภาค

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกระจายอ านาจ และประชาสมัพนัธ์การพฒันาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในมติิพื้นที่ได้เป็นเรื่องส าคญั ในระยะน าร่องของเครอืข่ายฯ จงึอาจเริม่ด าเนินการกบั
พื้นที่/ย่านสร้างสรรค์ที่มโีครงสร้างการด าเนินธุรกิจที่ค่อนข้างครบวงจร ผู้ประกอบการมคีวาม
เข้าใจในการด าเนินธุรกิจ เช่น ในพื้นที่ กทม. เพื่อตรวจสอบ Feedback ของการเข้าถึงเงนิทุน 
crowdfunding ในระดบัพื้นที่ และน าไปขยายผลในระดบัทอ้งถิน่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต เช่นในอกี 
32 พืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณาเป็นตน้  

  
เมื่อภาคส่วนต่างๆ ในเครอืข่ายมีข้อมูล ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่

ชดัเจน มเีครื่องมอืและแพลตฟอรม์ในการระดมทุน crowdfunding ทีน่่าเชื่อถอื และมกีารยกระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีด่ขีึน้ ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการจะสามารถระดม
ทุน Crowdfunding ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ภาคเอกชนที่เป็นผูล้งทุนด้วยกนัจะไดโ้อกาส
ทางธุรกจิจากการสนับสนุนสนิค้าและบรกิารสร้างสรรค์ที่ตนลงทุน และร่วมพฒันาอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคไ์ดใ้นระยะยาวต่อไป รวมถงึภาครฐัเองจะสามารถจดัสรรงบประมาณในการพฒันา และ
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แม่นย า และทัว่ถงึมากขึน้ในทา้ยทีสุ่ด 

 
ทัง้นี้ รปูแบบการสรา้งเครอืขา่ยความเชื่อมโยงสามารถน าเสนอไดด้งัภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 แนวทางการสร้างเครือข่ายฯ 

 
 
 

➢ ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานของ สศส. ในอนาคต 
 
จากการน าเสนอในหวัขอ้ขา้งต้น สามารถสรุปได้ว่าบทบาทของ สศส. ในเครอืข่ายควร

มุ่งเน้นไปทีมุ่่งเน้นไปทีก่ารก าหนดยุทธศาสตร ์ทศิทางของการพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์และ
ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน โดยใช้กลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเขา้มาช่วย
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความเป็นไปไดใ้นการเขา้ถงึเงนิทุนของผูป้ระกอบการเป็นหลกั ทัง้นี้ 
ขอบเขตการด าเนินงานทีส่ าคญั แบ่งได ้3 ประเภทหลกั 

 
▪ บทบาทการก าหนดทศิทางยุทธศาสตร ์(Strategic Direction) 
▪ บทบาทดา้นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน (Cross-agency Collaboration) 
▪ บทบาทการสือ่สารเพือ่สรา้งความเขา้ใจแก่สาธารณชน (Public Communication) 

 
การก าหนดทศิทางยุทธศาสตร ์(Strategic Direction) 

 
ภารกิจหลักของ  สศส .  ภายใต้ เ ค รือข่ ายฯ  ควร มุ่ ง เ น้นไปที่ ก า รสนั บส นุน 

การด าเนินงานเครอืข่ายฯ ใหเ้กดิการประสานความร่วมมอืทีโ่ปร่งใส ่และสอดคลอ้งกบัทศิทางการ
ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมสรา้งสรรคข์องประเทศ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแผนงาน นโยบาย 

แนวทางการสร้างเครือข่าย                   ของประเทศไทย
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และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระยะที่ 2 โดยทาง สศส. และ
เครอืข่ายต้องน ากระบวนการ Foresight เขา้มาช่วยในการจดัหาแนวโน้มและสญัญาณทีส่่งผลต่อ
แผนงานและยุทธศาสตร์ รวมถึงทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน วิเคราะห์ช่องว่างและ
ประเมนิความเสีย่งของแนวโน้ม รวมทัง้คอยตดิตามและปรบัปรุงแผนงานให้สอดรบักบัแนวโน้ม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างทนัท่วงที เพื่อให้การก าหนดทศิทาง หรอืนโยบายในการสนับสนุนด้าน
เงนิทุนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน (Cross-agency Collaboration) 

 
สศส. ตอ้งเขา้ไปมบีทบาทในเครอืข่ายดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ทัง้ในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ทัง้เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนขบัเคลื่อนให้
กระบวนการ crowdfunding ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
ทุกภาคสว่น โดยขอบเขตการด าเนินหลกัในสว่นน้ีมทีัง้สิน้ 2 สว่น ไดแ้ก่ 

 
1) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความร่วมมือในระดบัสากล เพื่อส่งเสริมกระบวนการ

ด าเนินงานสรา้งความร่วมมอืในการช่วยระดมทุนระหว่างองคก์ร และช่วยสนับสนุน
การขบัเคลื่อนเครอืข่าย creative consortium ให้เป็นที่รบัรู้และไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบันานาชาต ิ 

 
2) การด าเนินกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ

หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น การจัดประชุมวิชาการภายในเครือข่ายฯ  
การแลกเปลีย่นผลการศกึษาภายในหน่วยงาน  

 
การสือ่สารเพือ่สรา้งความเขา้ใจแก่สาธารณชน (Public Communication) 

 
บทบาทด้านการสื่อสารของ สศส. เป็นไปเพื่อถ่ายทอดผลงาน องค์ความรู้ และสร้าง

ความเขา้ใจแก่สาธารณชนในการด าเนินงานสนับสนุนการเขา้ถงึการระดมทุนของเครอืข่ายฯ โดย
จะเป็นการย่อยผลการศึกษาที่เข้าใจได้ง่ายผ่านเครื่องมอืการสื่อสารต่างๆ ซึ่งมคีวามถี่ในการ
ถ่ายทอดและด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น การจดังานน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 
ซึง่เชญิหน่วยงานพนัธมติรรวมมาถ่ายทอดผลการด าเนินงาน หรอืจดัวงเสวนา ภายใตห้วัขอ้งานที่
แตกต่างออกไปในแต่ละปี นอกจากนี้ ยงัอาจจดัควบคู่ไปกบัการท า Workshop และ Hackathon ที่
เกีย่วกบัการระดมทุนสาธารณะ แลว้น าผลการศกึษาดงักล่าวมาเผยแพร่ในงานประจ าปีได้ 
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