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ของตัวเอง
ทําอะไรได้บา้ง ?

เมอืงสรา้งสรรค์ คือ 
หนทางสู่เมอืงในฝัน...ท่ีไมไ่กลเกินฝัน

เมืองสรา้งสรรค์จงึไม่ใชเ่รือ่งของการปรบัปรุงภมิูทัศน์หรอืพัฒนาเมืองเพ่ือการท่องเท่ียว
เพียงด้านเดียว แต่เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการแสดงออกทาง
ความคิดท่ีหลากหลาย ท่ีจะทําให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ดึงดูดให้
เกิดการรวมกลุม่กันอย่างหนาแน่นของนักคิดและคนทํางานสรา้งสรรค์ ซึ่งเปรยีบเสมือน
สินทรพัย์สําคัญของเมือง ท่ีจะก่อให้เกิดการจา้งงาน สรา้งรายได้ นําไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเมืองต่อไป 

ภาพเมืองท่ีเปน็ไปได้เหล่าน้ีไม่ได้ไกลเกินฝัน
หากพลังของท้ังรฐัและของคนในพ้ืนท่ีพรอ้มท่ีจะรว่มมือกัน 
ดังจะเห็นได้จากหลายเมืองในโลกน้ี

เมอืงในฝันของคณุเปน็อยา่งไร
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เมืองเวยีนนา (Vienna) ประเทศออสเตรยี เมืองท่ีรฐั
และพลเมืองรว่มกันจดัการและขับเคล่ือนเมืองไปด้วยกัน 
เมืองเมลเบิรน์ (Melbourne) ประเทศออสเตรเลีย 
เมืองแห่งความคิดสรา้งสรรค์และหม้อหลอมของผู้คน
หลากวฒันธรรม
เมืองโอซาก้า (Osaka) ประเทศญ่ีปุ่น เมืองท่ีได้รับ
สมญานามวา่เป็นเมืองท่ีท้ังน่าอยู่และน่าเท่ียวในเมือง
เดียวกัน   

เครอืขา่ยยา่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย

เมืองท่ีมีความสมดลุระหวา่งความเป็น “เมืองน่าอยู่” 
และความเป็น “เมืองน่าเท่ียว”

เมืองท่ีให้ความสําคัญกับ “คน” ท้ังในแง่
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม การศึกษา

มีผู้คนเข้ามาใชช้วีติ
และดําเนินธรุกิจในเมืองได้

คนในเมืองอยู่ดี กินดี
มีความสขุ

คนในไม่อยากย้ายออก คนนอกก็อยากเข้ามาเย่ียมเยียน   

เมืองฮอกไกโด (Hokkaido)
ประเทศญ่ีปุ่น ข้ึนชื่อว่าเป็นสวรรค์
แห่งอาหาร  เพราะสามารถแปรเปล่ียน
เมืองอันหนาวเหน็บและแห้งแล้งให้
กลายเป็นเมืองอันอุดมสมบูรณ์จาก
การคิดค้นจนได้ผลผลิตประจําเมือง
อย่าง นม ช็อกโกแลต และมันฝรัง่ท่ี
อรอ่ยไม่แพ้ต้นกําเนิดอย่างโลกตะวนัตก
และนํามาสร้างสรรค์ให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อนานาชนิดตามแบบ
ฉบับเฉพาะของชาวญ่ีปุ่นจนโด่งดังไป
ท่ัวโลก สามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับเมืองได้อย่างมหาศาล

เพราะเมอืงแต่ละเมอืงมเีอกลักษณเ์ฉพาะตัว 
“เมอืงสรา้งสรรค์” คือ เมอืงท่ีนาํเอาจุดเด่นเฉพาะตัวท่ีมรีากฐาน
มาจากวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีหลากหลายไปจนถึงทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชเ้ปน็เครื่องมอืในการพัฒนาเมอืงใหต้อบโจทยค์นในท้องถิน่
ในมติิต่างๆ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
สภาพแวดล้อมและการศึกษา 



บารเ์ซโลนา (Barcelona)

เปน็เมอืงสรา้งสรรค์
แล้วดีอยา่งไร
ความสําเรจ็จากการขับเคล่ือนเมือง
สร้างสรรค์เห็นได้จากตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของเมือง
ดังตัวอย่างจากเมืองเหล่าน้ี
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เซีย่งไฮ้ (Shanghai) + 10%
ปักก่ิง (Beijing) + 11% 

เฮลซงิกิ (Helsinki) + 50%  
 

 ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
เพ่ิมข้ึน

อตุสาหกรรมท่ีใชค้วามคิด
สรา้งสรรค์และวฒันธรรม

เบอรลิ์น (Berlin) + 17% 
กลาส (Graz) + 23.4% 

ทําไมต้องม ี“ยา่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์” 

เหตผุลท่ีเราควรชว่ยกันพัฒนาย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ให้กับเมือง

เพราะเมือง ถือเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ และจําเป็นต้องพัฒนาในหลากหลายมิติ การขับเคล่ือน
ท้ังเมืองให้เดินหน้าไปพรอ้มๆ  กันอาจจะเปน็ไปได้ชา้ จงึไม่มีทางลัดไหนท่ีจะดีเท่ากับการ
เริม่ต้นจากการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีท้องถ่ินเล็กๆ อย่างหมู่บ้าน ชุมชน ไปจนถึงพ้ืนท่ีในระดับ
“ย่าน” โดยหน่วยงานหรอืคนในท้องถ่ินเอง ท่ีจะสามารถหาไอเดีย และวางแผนระยะ
ยาวในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตัวเองจากความต้องการรว่มกันของคนในพ้ืนท่ีโดยไม่ต้องรอ
ภาครฐัเพียงอย่างเดียว...เพราะเมืองควรเปน็พ้ืนท่ีสาํหรบัทกุคน การพัฒนาเมืองอยา่ง
ย่ังยืนจงึเปน็หน้าท่ีของทกุคนด้วย    

และเมื่อ “ยา่น” หลาย ๆ  ยา่นนา่อยู ่ก็เปน็เสมอืน “ผลรวม” ท่ีทําให้
เมอืงท้ังเมอืงนา่อยูไ่ปด้วย แนวคิดการพัฒนา “ยา่น” จงึถือเปน็
หนึ่งในเครื่องมอืตั้งต้นท่ีสําคัญสําหรบัการพัฒนาเมอืง  

เพราะยา่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์คือหนึ่งในกญุแจสําคัญ
ของการพัฒนาเมอืงสรา้งสรรค์ 

เมอืงสรา้งสรรค์ทําอยา่งไร
เริม่ต้นจากการพัฒนา “ยา่น” เริม่ต้นจาก “ทกุคน”
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เมืองบารเ์ซโลนา (Barcelona) 
ประเทศสเปน  ถือเป็นตัวอย่างของเมือง
ท่ีสามารถพลิกผันจากเมืองท่ีมีคณุภาพ
ชีวิตย�าแย่ ไปสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ท่ีสดุในประเทศ  ผ่านการกระจายศนูย์กลาง
ความเจรญิไปตาม “ย่าน” ต่างๆ โดย
พัฒนาและรกัษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของแต่ละย่านไว้ พร้อมท้ังการสร้าง
ความรูสึ้กเปน็เจา้ของให้คนในพ้ืนท่ีต้อง
ดแูลย่านของตนมากกวา่เป็นเพียงผู้อยู่
อาศัยส่งผลให้ท้ังเมืองพัฒนาไปอย่าง
รวดเรว็ 

*ท่ีมา UNESCO Creative Cities Network Monitoring Report และ
Resonance Consultancy - 2019 World's Best Cities Report

ให้กับเมืองเพ่ิมข้ึนทกุปี 

เกิดการจา้งงาน
อันดับท่ี 5  

เมืองท่ีดีท่ีสดุในโลก สรา้งรายได้

(Resonance Consultancy 
- 2019 World’s Best Cities)

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์เปน็พ้ืนท่ีท่ีไม่ต้องมีสินทรพัย์
และทรพัยากรมูลค่าสงู แต่สามารถใชป้ระโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์นํามาซึ่งความมีชวีติชวีา
ของเมืองท่ีสามารถสรา้งความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ
จากต้นทนุท่ีมีอยู่แล้ว

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ยกระดับคณุภาพชวีติคน 
ด้วยระบบนิเวศสรา้งสรรค์ท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือน
ความอยู่ดีกินดี

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับย่านข้ึนไป
จนถึงระดับเมืองได้

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์สรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ผู้คน และวฒันธรรมจากอดีตท่ีหลากหลาย

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์เอ้ือต่อการค้นควา้ แลกเปล่ียน
และรว่มมือกันของผู้คนในการใช้ประโยชน์จากไอเดีย
เล็กๆ
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เครอืขา่ยยา่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย (TCDN)
เส้นทางลัดสู่การเปน็เมอืงสรา้งสรรค์ในอนาคต 

ผ่านการใช้ความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือค้นหาจุดเด่น สรา้งมูลค่าให้กับวฒันธรรมท้องถ่ินเดิมท่ีมีอยู่ ไปจนถึงยกระดับคุณภาพชีวติ 
ภายใต้หัวใจสําคัญของการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน โดยท่ีการพัฒนาจะไม่จบแค่พ้ืนท่ีเล็กๆ แต่จะนําไปสู่การเชื่อมโยงถึงกัน
เป็น “เครอืข่ายความรว่มมือ” ระหวา่งย่านไปจนถึงระหวา่งเมือง เพ่ือเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนประสบการณ์สู่การขับเคล่ือนจงัหวดั
ต่างๆ ให้กลายเป็น “เมืองสรา้งสรรค์”  ในเวทีโลกต่อไป

ทําไมต้องเขา้รว่ม 
การเข้ารว่มโครงการทําให้เกิดความเคล่ือนไหวและรวมตัวกันของผู้ท่ีต้องการเห็นการพัฒนาย่านและเมืองให้ดีข้ึนท้ังในด้าน
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม

ย่านท่ีต้องการเข้ารว่มเครอืข่ายฯ ควรมีศักยภาพและความ
โดดเด่นเฉพาะตัวในสาขาของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์และ
วฒันธรรม สาขาใดสาขาหน่ึงดังต่อไปน้ี และถือเปน็ย่านท่ีมี
ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองน้ันๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการต่อยอดสู่เมืองสรา้งสรรค์ในเวทีสากล 

ยา่นแบบไหนถึงเขา้รว่มได้ 
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มีสาขาสรา้งสรรค์และวฒันธรรมท่ีโดดเด่น มีความพรอ้มด้านอ่ืนๆ 

ชุมชน และคนในพ้ืนท่ี ภาคธรุกิจ ภาครฐั

เครอืข่ายย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ประเทศไทย หรอื Thailand Creative District Network (TCDN) 
คือ แพลตฟอรม์สาํหรบัพ้ืนท่ีทกุจงัหวดัท่ัวประเทศไทยท่ีมีศกัยภาพและมีสนิทรพัย์ท่ีสามารถต่อยอดได้ โดยคนใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความพรอ้มและต้องการพัฒนาพ้ืนท่ีน้ันๆ ให้กลายเปน็ “ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์” ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ด้านสนิทรพัย์ทางวฒันธรรมและความคิดสรา้งสรรค์ในยา่น

มีเป้าหมายในการพัฒนาย่านตามสาขาสรา้งสรรค์ท่ีชดัเจน
มีต้นทนุทางวฒันธรรมหรอืมีกลุม่คนท่ีมีทักษะและภมิูปญัญาด้ังเดิม
มีอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน
มีพ้ืนท่ี องค์กร สถาบันกิจกรรมหรอืโครงการท่ีส่งเสรมิวฒันธรรม
และความคิดสรา้งสรรค์

มีคณะทํางานกลางท่ีพรอ้มขับเคล่ือน
มีการทํางานรว่มกันระหวา่งภาครฐั  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
ภาควชิาชพี และภาคประชาชน

ด้านอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์และบคุลากรสรา้งสรรค์ในยา่น

มีการกระจุกตัว และรวมกลุ่มของคนสรา้งสรรค์ในสาขาท่ี
เลือกหรอืเก่ียวข้อง

ด้านนโยบายและงบประมาณ

สามารถบรหิารจดัการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

สรา้งเสน่ห์และฟื้ นฟูคุณค่าด้ังเดิมของ
ย่านให้กลับมา เกิดการเรยีนรูแ้ละส่งต่อ
คณุค่าของย่าน
สรา้งโอกาสทางอาชพีและรายได้เสรมิ 
สภาพแวดล้อมดีข้ึน ส่งผลโดยตรงต่อ
คณุภาพชวีติของคนในย่าน 

ด้านกลุ่มทํางาน และการทํางานรว่มกัน

เกิดการรว่มกันวางแผน
พัฒนาย่านในระยะยาว
ท่ีจบัต้องได้และย่ังยืน

ส่งเสรมิ พัฒนา กระตุ้นกลุ่มคนทํางาน
สรา้งสรรค์และวฒันธรรมในย่าน
ดึงดดูนักลงทนุและกลุม่คนทํางานสรา้งสรรค์
ให้เข้ามาทํางานในย่าน นําไปสูก่ารพัฒนาพ้ืนท่ี
ในแงมุ่มต่างๆ
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวและดึงดดูนักท่องเท่ียว
กลุ่มใหม่

แพทย์แผนไทย
Spa

การออกแบบ
Design

อ่ืนๆ
(โปรดระบุ)

สาขาของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ และวฒันธรรม

อาหาร
Gastronomy

แพทย์แผนไทย
Spa

การออกแบบ
Design

 อ่ืนๆ
 (โปรดระบุ)

ดนตรี

ภาพยนตร์
และภาพถ่าย

Film & Photography

ดนตรี
Music

แฟชัน่
Fashion

อาหาร
Gastronomy

ทัศนศิลป์ 
Visual Arts

หัตถกรรม
และศิลปะพ้ืนบ้าน
Crafts & Folk Art

การแสดง
Performing Arts
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สิทธปิระโยชนท่ี์จะได้รบัจากการเขา้รว่ม TCDN

ด้านกลยุทธแ์ละแนวทางการพัฒนา 
(Development model) 

อยากเปน็ส่วนหนึ่งของ TCDN ต้องทําอยา่งไร ?  และมขีัน้ตอนอะไรบา้ง ?

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อได้ท่ี creativedistrict@cea.or.th 

โอกาสและชอ่งทางเข้าถึงสทิธพิิเศษ (Incentive) 
ในเชงิเศรษฐกิจและธรุกิจท่ีตรงกับความต้องการและ
ลักษณะของย่าน

ย่านท่ีเข้าร่วมการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นตัวแทนในการขับเคล่ือนจังหวัดน้ันๆ สู่เมืองสร้างสรรค์ต่อไป
สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) จงึเข้ามาสนับสนุนและเตรยีมความพรอ้มเบ้ืองต้นให้กับสมาชกิเครอืข่ายฯ
ในมิติต่างๆ ดังต่อไปน้ี เพ่ือสรา้งโอกาสในการสนับสนุนจากภาคส่วนอ่ืนๆ ในอนาคต ท่ีจะเป็นประโยชน์กับท้ังย่านและจงัหวดัน้ันๆ 
ในระยะยาว

รว่มศกึษาวเิคราะห์ศกัยภาพของย่านและจงัหวดั
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปัญหาของย่าน และความต้องการ
ของคนในพ้ืนท่ี รวมไปถึงมุมมองจากคนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

สรา้งเรือ่งราวเพ่ือสื่ออัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของย่าน
และจงัหวดั (Storytelling) พรอ้มสรา้งมูลค่าให้กับสินทรพัย์
ทางวฒันธรรมและทรพัยากรเฉพาะท้องถ่ิน

รว่มกําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของย่านผ่านโครงการนํารอ่งตาม
ความต้องการของแต่ละย่าน เชน่ เทศกาลประจาํย่าน

การอบรม และแลกเปล่ียนองค์ความรู้
(Training and workshop) เชน่ การคิดเชงิออกแบบ 
(Design Thinking) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรกิาร  
ธรุกิจและการตลาด การสรา้งแบรนด์และการส่ือสาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 
ไปจนถึงอัพเดทเทรนด์โลก

ด้านความรูแ้ละทักษะ 
(Knowledge and Skills)

การเพ่ิมศกัยภาพและทักษะให้กับชา่งฝีมือท้องถ่ิน 
รว่มกับนักสรา้งสรรค์ สถาบันการศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ

ด้านการประชาสมัพันธแ์ละจดักิจกรรมสรา้งสรรค์
(Communication and activities) 

ชว่ยประชาสมัพันธย์่านและจงัหวดัผ่านสื่อชอ่งทางต่างๆ

ให้คําปรกึษาและแนะแนวทางในการจดั
กิจกรรรม/เทศกาลประจาํย่าน
รว่มกับเครอืข่ายย่านสรา้งสรรค์อ่ืนๆ เชน่ การประชุม
เครอืข่ายประจาํปี, เทศกาล Design Week, Creative Festival

ด้านเครอืข่าย 
(Networking)  

โอกาสเข้าถึงการสนับสนนุและความรว่มมือ
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
เชน่ พ้ืนท่ี เงนิทนุ นักลงทนุ เครอืข่ายนักสรา้งสรรค์ 
และผู้เชีย่วชาญเครอืข่ายผู้ประกอบการ ชอ่งทางการขาย

ผสานความรว่มมือระหวา่งเครอืข่ายย่านเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์และเมืองสรา้งสรรค์ 
ระดับจงัหวดั ระดับประเทศ และในต่างประเทศ

ด้านนโยบายสรา้งสรรค์ 
(Policy) 

รวมกลุ่มคณะทํางานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี

เตรยีมความพรอ้มค้นหาศักยภาพความต้องการ
และจุดเด่นของพ้ืนท่ี

กรอกรายละเอียดในแบบประเมินความพรอ้ม
เบ้ืองต้น (Pre-application Checklist) และรอผล
การคัดเลือกเบ้ืองต้น

ย่านท่ีได้รบัการคัดเลือกเบ้ืองต้น จะได้รบัแบบประเมิน
ความพรอ้มฉบับสมบูรณ์ (Full application) เพ่ือ
วเิคราะห์ศักยภาพของย่านและกรอกข้อมลูเพ่ิมเติม
ส่งกลับมาให้คณะกรรมการเพ่ือประเมินผล

คณะกรรมการและผู้เชีย่วชาญพิจารณาคัดเลือกย่าน
ท่ีมีศักยภาพท่ีสุดจากข้อมูลในแบบประเมินความ
พรอ้มฉบับสมบูรณ์

ย่านท่ีได้รบัการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการอบรม
เพ่ือรับการพัฒนาและการส่งเสริมท่ีเหมาะสมกับ
ความพรอ้มและบรบิทของย่านน้ันๆ 

สมาชกิภาพไม่มีกําหนดระยะเวลา โดยย่านท่ีเป็นสมาชกิ
จะต้องส่งรายงานการประเมินศักยภาพทกุๆ 2 ปี

1. ต้ังทีม

2. วางแผน

3. สมัคร

4. คัดเลือกข้ันต้น 

5. คัดเลือกข้ันสดุท้าย

6. อบรม

7. วดัผล


