
  

ข้อมูลโครงการจดัตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา  
 
  ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) หรือ Creative Economy Agency 
(Public Organization) : CEA ด ำ เนินโครงกำรจัดตั้ งส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  สงขลำ 
ซึ่งเป็นกำรเปิดสำขำแห่งที่ 3 นับจำก เชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งเป็นกำรขยำยสำขำครบทั้ง 4 ภูมิภำคทั่วประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของธุรกิจและเมือง รวมถึงเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้เ ป็น
ส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
  ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ สงขลำ ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งบ่มเพำะองค์ควำมรู้ และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในพ้ืนที่ภำคใต้ อีกทั้ง ยังเป็นแลนด์มำร์กแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลำ ซึ่งก ำลังอยู่
ระหว่ำงกำรเดินหน้ำขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) โดยมีสถำนที่ตั้งอยู่ ณ อำคำรสถำนีดับเพลิงเก่ำ ถนนสำยบุรี ต ำบลบ่อยำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ โดยปัจจุบันได้ด ำเนินกำรตัดสินผลงำนผู้ชนะกำรประกวดออกแบบอำคำรส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ สงขลำ เสร็จสิ้นแล้วในเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ และมีเป้ำหมำยที่จะเปิดให้บริกำร 
ภำยในปี 2565  
  โดยในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักงำนฯ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำทและ
ภำรกิจของ CEA จึงได้จัดงำนเปิดโครงกำรจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ สงขลำ ภำยใต้ชื่องำน 
“Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลำสร้ำงสรรค์ ดูแลให้แลดี” ระหว่ำงวันที่ 10 – 27 กันยำยน 
2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมน ำร่องที่สะท้อนถึงศักยภำพของเมืองสงขลำในกำรเป็นย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 3 ด้ำน 
คือ 1) กำรมีทุนทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเชื้อชำติและศำสนำ 2) กำรมีภำคส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในกำรร่วม
ขับเคลื่อนเมือง และ 3) กำรมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่แข็งแกร่ง ทั้งระบบกำรคมนำคม เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และ
สถำบันกำรศึกษำ 
  งำน “Songkhla (Old Town) Creative District : สงขลำสร้ำงสรรค์ ดูแลให้แลดี” ประกอบด้วย
นิทรรศกำร 2 ส่วน คือ  
  1. นิทรรศกำร From Concept to Construction : กำรจัดแสดงผลงำนประกวดออกแบบ
สถำปัตยกรรม ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ สงขลำ โดยจะจัดแสดงแบบและโมเดลจ ำลอง ของผู้ชนะ
และผลงำนของผู้เข้ำร่วมกำรประกวดแบบ จ ำนวน 25 ผลงำน ณ สถำนีดับเพลิง ถนนสำยบุรี ต ำบลบ่อยำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ เพ่ือบอกเล่ำถึงแนวคิด รูปแบบ และรำยละเอียดของตัวอำคำรที่จะเป็นแลนด์มำร์ก
แห่งใหม่ในย่ำนเมืองเก่ำสงขลำ พร้อมด้วยส่วนบริกำรทั้งห้องสมุดที่เป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์แบบ
ครบวงจร เป็นแหล่งพบปะกำรท ำงำน Co-working space และพ้ืนที่จัดแสดงผลงำน นิทรรศกำร และกิจกรรม
สร้ำงสรรค ์
  



  

  2. นิทรรศกำร Portrait of Songkhla : ครอบครัวเมืองเก่ำสงขลำ2563 ซึ่งจะจัดแสดงใน
หลำยจุดของย่ำนเมืองเก่ำสงขลำ  เป็นกำรจัดแสดงภำพถ่ำยครอบครัวเพ่ือแสดงเอกลักษณ์และคุณค่ำของ     
เมืองสงขลำ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นต ำนำน ประวัติศำสตร์ สังคม ครอบครัว วิถีชีวิต อำชีพธุรกิจ 
และวัฒนธรรมในแง่มุมที่มีคุณค่ำ โดยหัวใจส ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชำวเมืองเก่ำสงขลำ 
ในทุกกระบวนกำร และถ่ำยทอดออกมำโดยฝีมือของช่ำงภำพท้องถิ่นหลำกหลำยวัย ที่ได้มีกำรแลกเปลี่ยน  
องค์ควำมรู้กับเครือข่ำยช่ำงภำพจำกกรุงเทพฯ เพ่ือร่วมกันส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทอ้งถิ่นต่อไป 
  โดยขณะที่อำคำรฯ อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรก่อสร้ำง ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
(องค์กำรมหำชน) จะเดินหน้ำกำรท ำกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
ในพ้ืนที่ เช่น กำรศึกษำและวิจัยแนวคิดกำรพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ของสงขลำอย่ำงมีส่วนร่วม 
(Co-creation) เพ่ือให้ได้แนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของคนในพ้ืนที่
ต่อไป  

 
เกี่ยวกับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

  ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) : สศส. หรือ Creative Economy 
Agency (Public Organization) : CEA จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 หน่วยงำนภำยใต้
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยเป็นกำรยกระดับจำก ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) ให้เป็นหน่วยงำนเฉพำะ
ด้ำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ โดยกำรพัฒนำปัจจัยที่สนับสนุนอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ให้เติบโต สำมำรถต่อยอดทุนวัฒนธรรมและเชื่อมต่อกับภำคกำรผลิตจริง เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำรไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน ดังนี้ 1) กำรพัฒนำนักสร้ำงสรรค์ (Creative People) ให้เป็นกลุ่มสร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือตอบสนอง
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 2) กำรพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative District) ให้เป็นแหล่งบ่มเพำะ
ธุรกิจสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้และยกระดับคุณภำพชีวิต 3) กำรพัฒนำธุรกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Business) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ 4) กำรจัดท ำแผนพัฒนำและ
ฐำนข้อมูลอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ (Creative Information Center) เพ่ือเป็นฐำนในกำรผลักดันเชิงนโยบำยกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

 
สอบถำมเพ่ิมเติม  
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)  
โทร. 02-105-7400 
cea.or.th  facebook : Creative Economy Agency  
tcdc.or.th facebook : Thailand Creative & Design Center  
 


