
SRICHAN CREATIVE DISTRICT 
 

ย่านสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 



Creative Economy Agency (CEA) 

ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็น 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน)  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

Thailand Creative and Design Center (TCDC) 

เมื่อเริ่มก่อตั้งป ี2547 เป็นหน่วยงานภายใต้ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน)  

สังกัดส านักนายกรัฐมนตร ี

รู้จัก CEA 



รู้จัก CEA 

“พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสรา้งสรรค์และธุรกิจไทย 

ให้น านวัตกรรมและความคดิสรา้งสรรค์ไปใช้ยกระดับ

สินค้าและบริการของไทยให้สามารถแขง่ขันได้ในเวที

สากล” 

วิสัยทัศน ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้แก่ชุมชนสาธารณชน

ทั่วไป และสถาบันการศึกษา  

3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์ และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 

รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 

4. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ประเทศ 

5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

แนวคิดหลัก 
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  Bangkok   

  Chiang Mai   

Khon Kaen     

  Songkhla 

miniTCDC 

35 บริการแบบย่อส่วนเพื่อกระจายความรูด้า้นการ

ออกแบบสู่ภูมิภาค 

03 
TCDC commons 

บริการความรูส้ร้างสรรค์ดว้ยความรว่มมือ

จากภาคเอกชน 

Network 

04 
TCDC 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ให้บริการ

ครบวงจร 



Creative Business 

Center 

ศูนย์กลางการรวบรวมแหล่งความรู้ในรูปแบบสื่อประเภทต่าง และระบบฐานข้อมูลผลงาน

ความคิดสร้างสรรค์หลากหลายสาขาเพื่อส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• งานสัมมนาและเสวนา 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

• หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ 

• สื่อมัลติมีเดียและระบบฐานข้อมูล 

• เครือข่ายนักออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ 





SRICHAN 

CO-CREATE  

ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 



WHY 



ท าไมต้องย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

“เพราะปัจจุบันการเติบโตของย่าน คือดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ พลังของกลุ่มนักสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าและศักยภาพ

สินทรัพย์ท้องถิ่นให้กลายเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ

กระแสใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ จะยกระดับคุณภาพชีวิตของย่านและเปลี่ยนพื้นที่

เมืองด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ เป็นฟันเฟืองส าคัญทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศต่อไป” 

ถอดรหัสย่านสร้างสรรค ์

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 



พื้นที่เมือง    +    สินทรัพย์    +    กลุ่มคนท างานสร้างสรรค ์
(จับต้องได้ / จับต้องไม่ได้) 

ย่านสร้างสรรค ์



 “ย่านศรีจันทร์ เป็นย่านเมืองเก่าและย่านธุรกิจที่ส าคัญ เป็นที่ตั้งของประตูเมือง ศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง อาคารเก่า และสถานที่ส าคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดงานส าคัญของจังหวัดขอนแก่น 

เช่น งาน Countdown ช่วงเทศกาลปีใหม่ งานถนนข้าวเหนียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และงานวัฒนธรรม

ประเพณีต่างๆ เป็นต้น  

 ย่านศรีจันทร์จึงถูกเลือกให้เป็นย่านแรกและเป็นย่านน าร่องในการพัฒนาไปสู่การเป็นย่าน

สร้างสรรค์ มีโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชน ซึ่งใน

อนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างอีกจ านวนมากเพื่อให้เป็นย่านที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของจังหวัดขอนแก่น” 

 

นายธีระศักด์ิ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 



กิจกรรม 

ระดมความคิดเห็น 

(ปัญหา โอกาส ความต้องการ) 

ออกแบบและทดสอบ 

โครงการร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

ย่าน 

และโครงการที่น าไปปฏิบัติจริง 

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

CO-CREATION 

ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การพัฒนาพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ 

แสดงศักยภาพในการร่วมพัฒนาให้ เป็นพื้นที่ต้นแบบย่าน

สร้างสรรค์ศรีจันทร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเพิ่มให้กับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

เวิร์กชอปเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์  



Design Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

 

“กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมบนรากฐานของความเข้าใจเชิงลึกที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการและ

วิธีคิดในการเชื่อมโยงความต้องการของคนกับความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางธุรกิจ” 

        - แปลจาก Idea U โดย Tim Brown CEO, IDEO 

 

B A 

Delivery 

UNCERTAINTY FOCUS 

Discovery 

ค้นหาความต้องการเชิงลึก 

และเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง 

Design 

ออกแบบให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ 

ทดสอบซ้ าไปซ้ ามา  



ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์  

หน่วยงานราชการ 

- เทศบาลนครขอนแก่น 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

- ศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

- มูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า 

- ส านักโยธา จังหวัดขอนแก่น 

- นักผังเมือง อบจ.ขอนแก่น 

หน่วยงานเอกชน 

- บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง  

- YEC ขอนแก่น 

- หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

 

ธุรกิจสนับสนุน 

- ตลาดบางล าภู 

- ตลาดร่วมจิตร 

- ธุรกิจร้านทอง 

- ธุรกิจโรงแรม 

- ธุรกิจร้านอาหารท้องถิ่น 

สถานศึกษา 

- โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

- โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 

เจ้าของพื้นท่ี/ อสังหาริมทรัพย ์

- ธนารักษ์ขอนแก่น 

 

- ธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- ธุรกิจร้านกาแฟ 

- ธุรกิจร้านเบเกอรี ่



 

EXPLORATION SRI-CHAN ASSET & IDENTITY       4 - 5 

กรกฎาคม 2561 

 

VISION  

EXPLORATION  



 

IDEATION , PROTOTYPE &TESTING      8 - 10 

สิงหาคม 2561 2561 

 

IN DEPTH INTERVIEW  

PROTOTYPING  

TESTING  



ย่านศรีจันทร ์

ในปัจจุบัน 



“หญิงชราที่ไม่มีความสุข” 
ในปัจจุบัน ย่านศรีจันทร์เปรียบเสมือน 



ประเด็นปัญหาหลักที่พบ 

“คนในย่านไม่คุยกัน 

ไม่ร่วมมือกัน” 

“สภาพพื้นที่ย่านไม่น่าเดิน  

ไม่น่ามอง ไม่มีชีวิตชีวา” 

“ย่านไม่มีสถานท่ี

ดึงดูด (magnet) 

ให้คนอยากมาท า

ธุรกิจและมาเท่ียว” 

“ไม่มีธุรกิจ หรือ

ร้านค้าใหม่ๆ 

ในย่านที่น่าสนใจ” 

“คนมาขอนแก่น  

ไม่นึกถึงศรีจันทร์ ” 

“รถติด ไม่มีระบบ

ขนส่งสาธารณะผ่าน

ภายในย่าน ไม่มีท่ีจอด

รถ” 

ปฏิสัมพันธ์ สภาพพื้นที ่
สถานที่ 

ท่องเที่ยว 
ธุรกิจ 

 

การเดินทาง การสื่อสาร 



ย่านศรีจันทร ์

ในอนาคต 



นักธุรกิจรุ่นใหม ่ 
ท าธุรกิจอย่างมีความสุข และสร้างสรรค ์คิดไว ท าไว ลงมือทันท ี

( Gen Y อายุน้อยกว่า 40ปี )  

คนในย่าน อยากเห็น “ย่านศรีจันทร์” เปรียบเสมือน 



ย่านเก่าแต่เก๋า / Old But Cool  
ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของขอนแก่น ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความคลาสสิคแบบ

ดั้งเดิม แต่ก็ยังเท่และทันสมัย 

คนในย่าน อยากเห็น “ย่านศรีจันทร์” เป็น  



 

ปฏิสัมพันธ ์

 

สภาพพื้นที่ 

 

สถานที่ 

ท่องเที่ยว 

 

ธุรกิจ 

 

การเดินทาง การสื่อสาร 

ประเด็นส าคัญในการพฒันาย่านศรีจันทร ์ 

การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ของคน

ในย่าน 

1 
การปรับปรุงสภาพ

ทางกายภาพ 

2 การพัฒนาสถานที่ 

กิจกรรมและธุรกิจ ที่เป็น

จุดท่องเที่ยวประจ าย่าน 

3 
การพัฒนาธุรกิจดั้งเดิม 

และ บ่มเพาะธุรกิจใหม่ใน

ย่าน 

4 
การพัฒนาระบบการ

เดินทางและการเข้าถึง

ย่าน 

5 การสร้างแบรนด์ และ

ประชาสัมพันธ์ย่าน  

(*ระยะถัดไป) 

6 

การใช้ประโยชน์จาก

อาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  

(*ระยะถัดไป) 

7 

“ย่านการค้าสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยว ที่แม้จะเก่าแต่ก็ยังเก๋า” 



5 โครงการต้นแบบในการพฒันาย่านศรีจันทร ์

“ศรีจันทร์ Club” 

 

 

โครงการรวมกลุ่ม 

คนรักศรีจันทร์ 

เพื่อย่านศรีจันทร์ 

 

“Make Over ศรีจันทร์” 

 

 

โครงการปรับปรุง 

สภาพทางกายภาพ 

ของย่านศรีจันทร์  

 

“ศรีจันทร์ One-

Stop Business Hub” 

 

โครงการพัฒนา

ผู้ประกอบการและ

ธุรกิจย่านศรีจันทร์ 

 

“ศรีจันทร์ซอด

แจ้ง Walking 

Street” 

 

โครงการถนน 

คนเดินประจ า 

ย่านศรีจันทร์ 

 

“ศรีจันทร์ Easy 

Acess” 

 

 

โครงการพัฒนา 

ระบบขนส่งและ 

การเข้าถึงย่านศรีจันทร์ 



HOW 



5 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1 Strategic Planning & Development 

สร้างเครื่องมือและกลไกในการยกระดับพื้นที่ให้เป็น

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2 Creative Placemaking 

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพย่าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3 Strengthen Creative Ecosystem 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาวะที่เอื้อต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ

สร้างสรรค์ และธุรกิจสนับสนุนบนศักยภาพของย่าน 

5 Co-Creating a Creative Community 

การสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนายา่น

สร้างสรรค ์

4 District Branding 

การสร้าง เผยแพร่และส่งเสริม สื่อสาร 

บริหารการรับรู้ อัตลักษณ์ย่าน

สร้างสรรค ์

CREATIVE DISTRICT 

ย่านสร้างสรรค ์

Srichan Club Srichan Easy Access & Makeover Srichan 

Srichan One-stop Business Hub 
Srichan Walking Street 

Co-Create Srichan & Srichan Club 



• Srichan Club Line Group 

• Facebook fanpage 

https://www.facebook.com/SrichanClub/ 

 

 

1 Strategic Planning & Development 

สร้างเครื่องมือและกลไกในการยกระดับพื้นที่ให้เป็น

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์



• Khon Kaen X district summit: Srichan 

 

1 Strategic Planning & Development 

สร้างเครื่องมือและกลไกในการยกระดับพื้นที่ให้เป็น

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์



โครงการปรับปรุงตลาดบางล าพู สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของย่าน 

การพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่กายภาพย่านสร้างสรรค์ (Place-making) 

-การปรับปรุงสภาพทางกายภาพ 

2 Creative Placemaking 

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพย่าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์



การพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่กายภาพย่านสร้างสรรค์ (Place-making) 

-การปรับปรุงสภายทางกายภาพ 

อ้างอิง โครงการ CKCD ในงาน BKKDW 2019  

2 Creative Placemaking 

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางกายภาพย่าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์



SJ 101 Project  

3 Strengthen Creative Ecosystem 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาวะที่เอื้อต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ

สร้างสรรค์ และธุรกิจสนับสนุนบนศักยภาพของย่าน 



• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสร้างสรรค์ (Creative Ecosystem) 

- ระบบการเดินทางและการเข้าถึงย่าน 

- ฐานข้อมูลพื้นฐานของย่าน (พื้นที่ว่าง/ ผู้ประกอบการ) 

โครงการเช่าตึกแถว  

3 Strengthen Creative Ecosystem 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาวะที่เอื้อต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ

สร้างสรรค์ และธุรกิจสนับสนุนบนศักยภาพของย่าน 



Srichan Creative Business Interview 

เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจสร้างสรรค์และธุรกิจสนับสนุนศักยภาพของย่าน 

- การพัฒนาธุรกิจดั้งเดิมและ บ่มเพาะธุรกิจใหม่ในย่าน 

www.creativethailand.org 

3 Strengthen Creative Ecosystem 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาวะที่เอื้อต่อการ

ด าเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ

สร้างสรรค์ และธุรกิจสนับสนุนบนศักยภาพของย่าน 



การสร้างแลนด์มาร์คและการส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ของย่าน 

- การพัฒนาสถานที่ กิจกรรมและธุรกิจ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวประจ าย่าน 

- การสร้างแบรนด์ และการประชาสัมพันธ์ย่าน 

Srichan Creative Map 

4 District Branding 

การสร้าง เผยแพร่และส่งเสริม สื่อสาร 

บริหารการรับรู้ อัตลักษณ์ย่าน

สร้างสรรค ์



Srichan Creative Tour 

4 District Branding 

การสร้าง เผยแพร่และส่งเสริม สื่อสาร 

บริหารการรับรู้ อัตลักษณ์ย่าน

สร้างสรรค ์



11th Block fest “Co-create Srichan Pilot project”  

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านสร้างสรรค ์

- การปฏิสัมพันธ์ของคนในย่าน 

5 Co-Creating a Creative Community 

การสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนายา่น

สร้างสรรค ์



5 Co-Creating a Creative Community 

การสร้างการมสี่วนร่วมในการพัฒนายา่น

สร้างสรรค ์



WHAT’S NEXT ? 

Sustainable Co-Create 



40 

Business 

Space 

Digital 

Tourism 

• เกิดธุรกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึน้  

• มีการจ้างงานเพ่ิมขึน้  

• มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักสร้างสรรค ์

• ย่านเป็นจุดหมายการแสดงผลงานศลิปะ ออกแบบ งานสร้างสรรค์  

• เกิดการใช้งานอาคารและพื้นที่เต็มศักยภาพ 

• ย่านเป็นต้นแบบการมีข้อมูลธุรกิจและใชข้อ้มลูธุรกิจในการบรหิารและพัฒนาย่านสรา้งสรรค์  

• เป็นต้นแบบย่านที่มีโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิทลัพร้อม 

• เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวในระดบัสากล 

เป้าหมายการพัฒนาย่านระยะ4 ปี 



แนวทางการท าให้ศรีจันทร์ 

เป็นย่านสร้างสรรค์  



“เพิ่มกลุ่มคนสร้างสรรค์” 

แนวทางการท าให้ศรีจันทร์ 

เป็นย่านสร้างสรรค์  



“สร้างการปฏิสัมพันธ”์ 

แนวทางการท าให้ศรีจันทร์ 

เป็นย่านสร้างสรรค์  



“เกิดไอเดียสร้างสรรค์และนวัตกรรม” 

แนวทางการท าให้ศรีจันทร์ 

เป็นย่านสร้างสรรค์  



“เพื่อเพิ่มรายได้ 

และยกระดับคุณภาพชีวิต” 

แนวทางการท าให้ศรีจันทร์ 

เป็นย่านสร้างสรรค์  



WHO? 



THANK YOU 

 


