
บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานการจัดเก็บดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย 

(Thailand Creativity Index: TCI) 

 

 

1. ท่ีมาและสาระสำคัญ 

 ตามมาตรา 7 (5) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการ

มหาชน) พ.ศ. 2561 กำหนดให สศส. เปนศูนยกลางการรวบรวมและพัฒนาขอมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

สรางสรรค เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม สศส. ได

กำหนดบทบาทภารกิจในการเปน Creative Information Center จึงไดจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ประเทศไทย (Thailand Creativity Index) ข้ึน เพ่ือประเมินผลการดำเนินนโยบาย มาตรการ และการลงทุนของ

หนวยงานภาครัฐ รวมถึงวัดระดับความกาวหนาและขีดความสามารถดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ประเทศ ซ่ึงถือเปนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญและมีสัดสวนในระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมสูง  

 การจัดทำดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย มุงหวังใหเปนรากฐานสำคัญที่จะชวยใหเกิด

ความเขาใจถึงสภาพการณและพัฒนาการของเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย นำไปสูการบูรณาการทางความคิด การ

วางแผนนโยบายท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และ

ยกระดับขีดความสามารถดานความคิดสรางสรรคของไทยใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนำได 

 

2. กรอบการดำเนินงาน 

 สศส. ไดดำเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดทำดัชนีดานความคิดสรางสรรคใน

ระดับสากล โดยรวมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพ่ือรวบรวม

และคำนวณเปนดัชนีชี้วัดเพื่อสะทอนถึงระดับศักยภาพดานการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศสำหรับใชวัดระดับความกาวหนาและขีดความสามารถดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

สรางสรรคของประเทศ โดยวิเคราะหและทบทวนแนวคิดการจัดทำดัชนีทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และ

กำหนดกรอบในการจัดทำดัชนีฯ เปน 2 ระดับ ไดแก ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) 

และ ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ (Country Level Index) ซ่ึงจะมีการเผยแพรรายงานดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคใน

รายงาน CEA Outlook 04 “Thailand’s Music Industry” จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสรางสรรค ฉบับเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดดัชนีระดับนานาชาติ (International Level Index) มีวัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะหขอมูล

ระดับคุณภาพของปจจัยที่ใชสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจสรางสรรคของไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยการ

เก็บรวบรวมขอมูลนี้จะพิจารณาจากการมีอยูของขอมูลและปรับตัวเลขใหอยูในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสะดวก

ในการประมวลผล โดยบูรณาการขอมูลจากองคกรระหวางประเทศ หรือ หนวยงานที่มีการจัดทำรายงานตัวชี้วัด



หรือดัชนีที ่สามารถใชอางอิงกับเศรษฐกิจสรางสรรคได อาทิ ธนาคารโลก, World Intellectual Property 

Organization (WIPO), World Economic Forum (WEF) เปนตน โดยองคประกอบของตัวชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจ

สรางสรรคระดับนานาชาติประกอบดวย 3 เสาหลัก ดังนี้ 

• เสาหลักท่ี 1 ปจจัยนำเขาดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 1: Creative Inputs) เปนตัวชี้วัดท่ี

จะบงชี้วา ในแตละประเทศมีทรัพยากรสำหรับการนำมาสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคมากนอย

เพียงใด  

• เสาหลักที่ 2 ผลงานสรางสรรค (Pillar 2: Creative Outputs) เปนตัวชี้วัดที่จะบงชี้วา ในแต

ละประเทศสามารถนำความคิดสรางสรรคของคนในประเทศมาสรางสรรคเปนผลงานไดมาก

นอยเพียงใด ท้ังในดานทรัพยสินทางปญญาและสินคาบริการสรางสรรค  

• เสาหลักที่ 3 ปจจัยเชิงสถาบันและระบบนิเวศเพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Pillar 3: 

Creative Ecosystem) เปนตัวชี้วัดท่ีจะบงชี้วาแตละประเทศมีระบบนิเวศ โครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือเศรษฐกิจสรางสรรคมากนอยเพียงใด 

2. ตัวชี้วัดดัชนีระดับประเทศ (Country Level Index) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลอธิบายถึง

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสรางสรรคในมิติตาง ๆ ของประเทศไทย โดยการจัดเก็บขอมูลตัวเลขสถิติ

พื้นฐาน (Baseline Data) จากหนวยงานภาครัฐ ไดแก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

สำนักงานสถิต ิแหงชาติ, กรมทรัพยส ินทางปญญา, กรมศุลกากร, ธนาคารแหงประเทศไทย, สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เปนตน ซ่ึงเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาดานความคิดสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การจัดทำรายงานดัชนี

ระดับประเทศ โดยองคประกอบของตัวชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ ประกอบดวย 6 มิติ ดังนี้ 

• ผลกระทบดานความคิดสรางสรรค โดยพิจารณาจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

(Gross Domestic Product) หรือ GDP ของอุตสาหกรรมสรางสรรครายสาขา  

• การจางงานในเศรษฐกิจสรางสรรค 

• การสงออกสินคาและบริการสรางสรรค  

• สถิติการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  

• ขอมูลสถานศึกษาและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที ่มีการเรียนการสอนดานความคิด

สรางสรรค  

• งบประมาณของหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย 

     

 

 

 

 



3. รายงานการจัดเก็บดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย (Thailand Creativity Index: TCI) 

 

3.1 รายงานดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับนานาชาติ (International Level Index) 

 

 

ภาพท่ี 1 ขอมูลอันดับและคะแนนของไทยเปรียบเทียบกับคะแนนของประเทศท่ีประมวลผลท้ังหมด 

และการจัดกลุมประเทศตามระดับคุณภาพแบบอิงกลุม โดยการคำนวณ Z-score และ T-score 

 

จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีระดับคุณภาพของปจจัยที่ใชสงเสริมพัฒนาการ

เศรษฐกิจสรางสรรคอยูในอันดับที่ 33 มีคะแนนดัชนีเทากับ 34.91 สวนประเทศที่มีระดับคุณภาพสูงที่สุด คือ 

เกาหลีใต คาคะแนนดัชนีเทากับ 63.93  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำแนกกลุมประเทศตามเกรด 0

1 จะพบวา ไทยอยูใน

กลุมประเทศที่มีระดับคุณภาพปานกลาง (B) ซึ่งในกลุมเดียวกันนี้ประกอบไปดวย 31 ประเทศ โดยประเทศที่ได

คะแนนสูงสุดในกลุมนี้ คือ โปรตุเกส (38.10 คะแนน) ขณะที่ไทยจัดอยูในลำดับที่ 5 ของกลุม  ทั้งนี้หากพิจารณา

กลุมประเทศที่มีระดับคุณภาพสูงกวาไทย สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมประเทศระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(A) จำนวน 8 ประเทศ โดยมีประเทศในเอเชียอยูในกลุมนี้ถึง 3 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต สิงคโปร และญี่ปุน สวน

กลุมระดับดี (B+) มีจำนวน 20 ประเทศ โดยมีประเทศที่นาสนใจ ไดแก จีน ฮองกง และมาเลเซีย จะเห็นไดวาใน 

2 กลุมนี้ มีประเทศเพื่อนบานในแถบอาเซียนติดอันดับอยูดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมาเลเซีย ที่ในอดีตมี

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจใกลเคียงกับไทย แตปจจุบันภาพรวมทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมีอัตราการเติบโตที่สูง

กวาไทยไปแลว แมกระทั่งในอุตสาหกรรมสรางสรรค จากการประมวลผลระดับคุณภาพ พบวา มาเลเซียอยูใน

อันดับท่ี 27 (41.83 คะแนน) สูงกวาไทย 5 อันดับ  

 

 
1 แบงระดับคุณภาพตามเกรด ดังนี้ ระดับที่ 1 = C, ระดับที่ 2 = C+, ระดับที ่3 = B, ระดับที ่4 = B+, ระดับที่ 4 = A 



 

ภาพท่ี 2 ขอมูลอันดับและคะแนนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับคะแนนรวม จำแนกตามเสาหลักสำคัญ 

 

วิเคราะหผลการจัดอันดับประเทศ จำแนกตามเสาหลักสำคัญ (ภาพท่ี 2) 

• เสาหลักที ่ 1 ปจจัยนำเขาดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Inputs) เมื ่อพิจารณา

ขอมูลภาพรวมท้ังกลุม ไทยอยูในอันดับท่ี 54 (26.06 คะแนน) สวนประเทศท่ีไดคะแนนสูงสุดและอยูในอันดับท่ี 1 

คือ ออสเตรเลีย (91.65 คะแนน) และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 98 ประเทศ (31.19 คะแนน) พบวาไทย

ไดคะแนนต่ำกวาคาเฉลี่ย แสดงใหเห็นวาไทยยังมีชองวางการพัฒนา ทั้งในดานกำลังคนและงบประมาณซึ่งเปน

ปจจัยนำเขาท่ีสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  

• เสาหลักที่ 2 ผลงานสรางสรรค (Creative Outputs) เมื่อพิจารณาขอมูลภาพรวมทั้งกลุม 

ปจจุบันไทยอยูในอันดับที่ 23 (15.40 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยจากทั้ง 108 ประเทศ อยูที ่ 9.11 ไทยจึงถือวามี

คะแนนท่ีสูงกวาคาเฉลี่ย สวนประเทศท่ีไดรับคะแนนสูงสุดและอยูในอันดับท่ี 1 คือ โมนาโก (71.71 คะแนน) 

• เสาหลักที่ 3 ปจจัยเชิงสถาบันและระบบนิเวศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Ecosystem) เมื่อพิจารณาขอมูลภาพรวมทั้งกลุม ไทยจัดอยูในอันดับที่ 29 (63.27 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของท้ัง 

100 ประเทศ อยูที่ 54.45 ซึ่งไทยไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย สวนประเทศที่ไดรับคะแนนสูงสุดในอันดับที่ 1 คือ 

สหรัฐอเมริกา (94.85 คะแนน) 

 

วิเคราะหผลระดับคุณภาพของไทยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยและฐานนิยม (ภาพที่ 3) พบวา 

ประเทศไทยมีจุดแข็ง (คุณภาพระดับ 4, เกรด B+) ในมิติเรื่องการสงออกสินคาสรางสรรค โดยไทยอยูในอันดับท่ี 

6 ของโลก และเสาหลักที่ 3 ปจจัยเชิงสถาบันและระบบนิเวศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยไทยมีจุดเดนใน

เรื่องพลวัตทางธุรกิจ (Business Dynamism) อยูในอันดับที่ 22 ของโลก และระดับความหลากหลายดานกำลัง

แรงงาน (Diversity of workforce) อยูในอันดับที่ 27 ของโลก ตามลำดับ อยางไรก็ตาม ไทยยังมีจุดออนในสวน



ของเสาหลักท่ี 1 ปจจัยนำเขาดานเศรษฐกิจสรางสรรค โดยพบวาปจจัยดานแรงงานทักษะสูงและงบประมาณดาน

การวิจัยและพัฒนา ไทยยังมีผลคะแนนต่ำกวาคาเฉลี่ยอยูพอสมควร จึงเปนปจจัยท่ีตองปรับปรุงอยางเรงดวน  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ระดับคุณภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยและฐานนิยมของ 108 ประเทศ 

 

วิเคราะหผลระดับคุณภาพของไทยเปรียบเทียบกับประเทศตนแบบดานความคิดสรางสรรค

ในทวีปยุโรป เอเชีย และอาเซียน (ภาพท่ี 4) มีมิติการประเมินสำคัญท่ีควรพิจารณาดังนี้ 

• จำนวนคำขอสิทธิบัตร (Patent Application) ตอประชากร 1 ลานคน ประเทศไทยอยูใน

อันดับที่ 58 (คุณภาพระดับ 1, เกรด C)  และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำขอสิทธิบัตรของประเทศเกาหลีใต 

พบวา ไทยมีสัดสวนคำขอสิทธิบัตรเพียงรอยละ 0.46 ของเกาหลีใตเทานั้น 

• การสงออกบริการสรางสรรค (Creative Service Exports) ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 90 

(คุณภาพระดับ 1, เกรด C)  ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ทำใหเห็นภาพเพิ่มเติมวา การสงออกบริการ

สรางสรรคของไทย สวนใหญยังเนนการบริการในลักษณะ Traditional Services ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยว

เปนหลัก แตหากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศกลุมรายไดสูงอยางเชน สหราชอาณาจักร (อันดับที่ 5) และ

สิงคโปร (อันดับที่ 7) พบวาสวนใหญมีการสงออกบริการในรูปแบบ Modern Services ซึ่งสรางมูลคาเพิ่มไดสูง

กวา ตัวอยางงานบริการเชน บริการดาน IT Software การเงิน การคนควาและวิจัย (R&D) เปนตน โดยขอมูล

มูลคาการสงออกบริการของท้ัง 2 ประเทศในขางตน มีมูลคาคิดเปนสัดสวนตอ GDP ราว 35% ซ่ึงตางจากไทย ท่ีมี

การสงออกบริการแบบ Modern Services เพียง 14% ตอ GDP เทานั้น 

• รายจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Expenditure) ประเทศไทยอยู ในอันดับที่ 41 

(คุณภาพระดับ 1, เกรด C) ซึ่งตัวเลขรายจายนี้สอดคลองกับขอมูลที่สำรวจโดย สำนักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ระบุวาในป 2559 ไทยมีสัดสวนรายจาย R&D คิด



เปน 0.78% ตอ GDP หากนำมาเปรียบเทียบกับประเทศตนแบบดานความคิดสรางสรรค อยางเชน เกาหลีใต ซ่ึงมี

สัดสวนของรายจายดาน R&D ถึง 4.23% ตอ GDP ทำใหเห็นวาไทยมีการลงทุนในดานนี้ที่ต่ำกวาหลายเทา และ

จำเปนตองเรงพัฒนาเปนอยางยิ่ง  

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ระดับคุณภาพของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ 

ประเทศตนแบบดานความคิดสรางสรรคในทวีปยุโรป เอเชีย และอาเซียน 



• ประเทศอินโดนีเซีย มีระดับคุณภาพของปจจัยท่ีใชสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจสรางสรรค

ใกลเคียงกับไทย แตประเด็นที่นาสนใจคือเรื่องแรงงานสรางสรรค ซึ่งอินโดนีเซียมีการจางงานในอุตสาหกรรม

สรางสรรคอยูถึง 15.9 ลานคน 1

2 สวนไทยมีจำนวนแรงงานสรางสรรคอยูเพียง 9.31 แสนคน และมีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่อง ตามการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตกต่ำ ทั้งนี้หากพิจารณาในมุมมองที่วา

อุตสาหกรรมสรางสรรคสวนใหญขับเคลื่อนไดจากกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพแลว ในอนาคตอุตสาหกรรม

สรางสรรคของอินโดนีเซียอาจมีมูลคาสูงข้ึนแซงหนาไทยไดไมยาก 

 

3.2 รายงานดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ (Country Level Index) 

การประมวลผลดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ (Country Level Index) ซ่ึงดำเนินการ

โดยรวบรวมตัวเลขสถิติพื้นฐาน (Baseline Data) จากหนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค พรอม

จำแนกกลุมขอมูลเพ่ืออธิบายสถานการณทางเศรษฐกิจเริ่มตั้งแตปจจัยนำเขา (Inputs) ผลลัพธ (Outcomes) และ

ผลกระทบ (Impact) มีรายละเอียดดังนี้  

 

 

ภาพท่ี 5 สรุปผลภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจสรางสรรคระดับประเทศ (Country Level Index) 

 

3.2.1 ปจจัยนำเขา (Inputs) แสดงใหเห็นถึงขอมูลภาพรวมการศึกษาในสาขาสรางสรรค เพ่ือ

การผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคใหเติบโต และสัดสวนงบประมาณท่ีรัฐบาล

จัดสรรใหหนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปใชสงเสริมองคความรูและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับหนวย

ธุรกิจในอุตสาหกรรมสรางสรรค  
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• การศึกษาสาขาสรางสรรค  จากการรวบรวมขอมูลระดับอุดมศึกษาในประเทศ พบวา

สถานศึกษาท่ีมีการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรคนั้น มีสัดสวนสูงถึงรอย

ละ 83.6 (จำนวน 133 แหงจาก 159 แหง) แตเมื่อพิจารณาถึงจำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวของแลวนั้นกลับพบวายังมี

สัดสวนที่นอย คิดเปนรอยละ 18.6 (จำนวน 1,777 จาก 9,550 หลักสูตร) สงผลโดยตรงตอจำนวนนักศึกษาที่เขา

เรียนในสาขาสรางสรรคนั้นอยูในสัดสวนท่ีนอยตามไปดวย 

• งบประมาณภาครัฐเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรค เม่ือจำแนกขอมูลตามหนวยงาน

หลักท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค จำนวน 23 หนวยงาน ยอนหลัง 7 ป (2557-2563) 

บงชี ้วา งบประมาณของหนวยงานที่ไดรับจัดสรรโดยเฉลี่ย 4.4 หมื่นลานบาทตอป และเมื่อเปรียบเทียบกับ

งบประมาณภาครัฐท้ังหมด พบวา มีสัดสวนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 1.6 ของงบประมาณท้ังหมด  

3.2.2 ผลลัพธ (Outcomes) แสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดจากการลงทุนในปจจัยนำเขาท่ี

เก่ียวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค สามารถผลิตเปนผลลัพธงานสรางสรรคไดดังนี้ 

• ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) พิจารณาจากสถิติการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ไดแก สิทธิบัตรการประดิษฐและการออกแบบผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา 

และการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ จากการประมวลผลขอมูลระหวางป 2557-2561 พบวา สวนใหญการจดทะเบียน

เกือบทุกประเภทมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของไทย เพิ่มขึ้นจาก 11,487 

ฉบับในป 2557 เปน 15,358 ฉบับในป 2561 แตการขอจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ในสาขาดนตรีกรรม ศิลปกรรม และ

วรรณกรรมมีทิศทางลดลงอยางตอเนื่อง โดยลดลงจาก 16,423 คำขอในป 2557 เหลือ 10,779 คำขอในป 2561 

• การสงออกในอุตสาหกรรมสรางสรรค แบงเปน มูลคาการสงออกสินคา และมูลคาการ

สงออกภาคบริการสรางสรรคของไทย 

1. มูลคาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมสรางสรรคของไทย จากรวบรวมขอมูลสถิติ

จำแนกตามพิกัดศุลกากร (HS-CODE) โดยคัดเลือกเลขพิกัดเฉพาะที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมสรางสรรค พบวา

มูลคาการสงออกสินคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคในป 2562 มีมูลคาทั้งสิ้น 2.76 แสนลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาทั้งประเทศ และเมื่อทำการเปรียบเทียบกับปกอนหนา พบวามี

มูลคาการสงออกลดลงเล็กนอย (ป 2561 = 2.92 แสนลานบาท) ทั ้งนี ้ หากพิจารณาแยกตามหมวดหมูของ

อุตสาหกรรมสรางสรรค 7 หมวด ขอมูลระหวางป 2561-2562 พบวา กลุมสาขาการออกแบบ มีมูลคาการสงออก

สินคาโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ท่ี 1.98 แสนลานบาท อันดับท่ี 2 คือ กลุมสาขาทัศนศิลป มีมูลคา 0.38 แสน

ลานบาท และอันดับท่ี 3 ไดแก กลุมสาขางานฝมือและหัตถกรรม มีมูลคา 0.31 แสนลานบาท 

2. มูลคาการสงออกภาคบริการสรางสรรคของไทย พิจารณาจากดุลบริการซึ่งเปนผล

สุทธิระหวางรายรับและรายจายของบริการระหวางประเทศ โดยพิจารณาเฉพาะ 4 หมวดที่เกี่ยวของกับบริการ

สรางสรรค ไดแก คาบริการทรัพยสินทางปญญา คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอรและบริการขอสนเทศ 

คาบริการสวนบุคคล บริการดานวัฒนธรรมและนันทนาการ และคาบริการทางธุรกิจอื่น ๆ จากการประมวลผล

ขอมูลระหวางป 2558-2562 จะพบวา ประเทศไทยมีรายรับ (บริการรับ) เฉลี่ยทั้ง 4 กลุมเปนเงิน 372,973.71 



ลานบาท และรายจายเฉลี่ยเปนเงิน 593,942.31 ลานบาท ประเทศไทยจึงยังขาดดุลบริการในกลุมที่เกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจสรางสรรคเฉลี่ย 5 ป อยูท่ี 220,968.60 ลานบาท 

3.2.3 ผลกระทบ (Impact) จากการที่ไทยดำเนินการลงทุนทั้งงบประมาณและการสงเสริม

องคความรูที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรคนั้น ไดเกิดผลลัพธเปนสินคาและบริการดานความคิดสรางสรรค ท่ี

ชวยสรางมูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคโดยรวม และเกิดการจางงานในสาขาอาชีพสรางสรรค พิจารณา

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดดังนี้  

• มูลคาอุตสาหกรรมสรางสรรค จากขอมูลป 2561 อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยมี

มูลคาอยูที ่ 1.46 ลานลานบาท เพิ่มขึ้น 0.48 ลานลานบาทจากป 2554 (0.98 ลานลานบาท) หรือมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 5.8 ตอป แตเม่ือพิจารณาสัดสวนมูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคเปรียบเทียบกับ

ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) พบวา ป 2561 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8.93 ตอ GDP โดยสัดสวน

สูงสุดอยูในป 2558 รอยละ 9.1 และเมื่อทำการพิจารณาจำแนกรายอุตสาหกรรม 5 ปยอนหลัง (2557-2561) 

อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเฉลี่ยสูงที่สุด และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม มูลคาเฉลี ่ย 3.08 แสนลานบาท รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหาร 2.71 แสนลานบาท และ

อุตสาหกรรมโฆษณา 1.95 แสนลานบาท 

• แรงงานสรางสรรค จากขอมูลป 2561 ประเทศไทยมีจำนวนแรงงานในสายอาชีพ

สรางสรรคทั ้งสิ ้น 901,609 คน เมื ่อพิจารณาแนวโนมของจำนวนแรงงานนับตั้งแตป 2559 - 2561 พบวามี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ประมาณ 100,000 คนตอป และหากพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวากลุมอาชีพ

สรางสรรคท่ีมีสัดสวนแรงงานรวมกันแลวมากเปนครึ่งหนึ่งของสัดสวนแรงงานท้ังหมด ไดแก แรงงานในสายอาชีพ

งานฝมือและหัตถกรรม รอยละ 32 และสายอาชีพโฆษณา รอยละ 23.24 โดยอนุมานไดวาจำนวนแรงงานไทยท่ีมี

แนวโนมลดลง เกิดจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุและเศรษฐกิจไทยภาพรวมในชวงเวลาดังกลาวที่เติบโตชะลอตัว 

ความตองการแรงงานในกลุมอาชีพนี้จึงมีนอย นอกจากนี้ ในชวงท่ีผานมา อุตสาหกรรมสรางสรรคยังไมไดถูกจัดอยู

ในนโยบายสงเสริมหลักของภาครัฐ เชน การกำหนดอุตสาหกรรมแหงอนาคต 10 อุตสาหกรรม (10 S-Curve) 

หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนตน 
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