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สารบัญ 

    

เร่ือง                                                                                                             หน้า 

� บทสรปุผู้บรหิาร ก – จ 

� ความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                 ฉ 
  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  กบัยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12 

ส่วนที่ ๑ บทนํา 
ความเป็นมา                                     ๑  

 ๑. แนวคิดที่เก่ียวข้องและขอบข่ายของศิลปวัฒนธรรมร่วมมัย          ๒  
 ๒. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                      ๑๐  

๓. กฎหมาย แนวคิดและนโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้อง ๑๒ 
๔. มิติการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                  ๒๖  

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔     
  นโยบาย ๓๒ 
  วิสัยทัศน์ ๓๒ 
  พันธกิจ ๓๒ 
  เป้าประสงค์ ๓๒ 
 พันธกิจท่ี 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา เผยแพร่ องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้  ๓๓ 
                      ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๓๓  
                        ดา้นงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มี และพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๓๖  
                     และแหล่งเรียนรู้   
 พันธกิจท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน ๔๑ 
           การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
           สร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่า ๔๑  
ทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม  ๔๕  
ร่วมสมัยของทุกภาคส่วนทั้งใน และต่างประเทศ 
 
 
    



ส่วนที่ ๓ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๔๘ 
 แนวทางการติดตามประเมินผล ๔๘ 
 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 49 
 พ.ศ. 2560 - 2564 

 

แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                            ๕๑ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

บรรณานุกรม               ๕๖    



    บทสรุปผู้บริหาร 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทําข้ึนเพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนางานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คนไทยมี
ความรู้ความเข้าใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ และสามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปท่ัวโลก และใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้าง
ความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมดว้ยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน ๓ ประเด็นหลัก เพื่อนําไปสู่การกําหนด
กรอบในการพิจารณามิติใหม่ของการพัฒนาและแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องและขอบข่ายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ผลงานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเน้ือหาหลักสะท้อนความเป็นปัจจุบันที่ยังคงปรากฏ
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนนั้น ๆ  และถูกนํามาปรับแต่งต่อยอด มีกรอบการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยผ่าน
กระบวนการประยุกต์ ผสมผสานองค์ประกอบต่าง  ๆทั้งเก่าและใหม่ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างมิติของเวลา สถานที่และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกสังคม ผ่านการใช้เทคนิคและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ  ในการนําเสนอผลงาน และผลงานนั้นเป็นเคร่ืองมือที่
ศิลปินใช้ในการสื่อสาร ตีแผ่ความคิดเก่ียวกับ  สภาพแห่งปัจจุบันสมัยให้สังคมรับรู้ ซ่ึงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในแต่ละ
ประเภทนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่าง  ๆเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ อันได้แก่ 
สุนทรียะและประโยชน์เพื่อการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปวัฒนธรรมนั้น ๆ   
 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้กําหนดขอบข่ายงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี ๑ ขอบข่ายงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ๑. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือ ศิลปะท่ีอํานวยประโยชน์ทางใจท่ีมุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจ 
มากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และอารมณ์เป็นสําคัญ       
ในท่ีนี้หมายรวมถึง ทัศนศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์ และอ่ืน ๆ  

และอ่ืนๆ 

และอื�นๆ 



ข 

 

  ๒. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) คือ ศิลปะที่อํานวยประโยชน์ทางกาย มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอย
มากกว่าความงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย ซ่ึงงานศิลปะร่วมสมัย  ในแต่ละ
ประเภทน้ันล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วม
สมัยอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นประโยชน์ท้ังในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ อันได้แก่ สุนทรียะและประโยชน์
เพื่อการดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปวัฒนธรรมน้ัน  ๆ เช่น สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ 
ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย  และอ่ืน  ๆ

2. แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีมากมายทั้งปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม.
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ รวมท้ังปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือแนวความคิดท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือในสังคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนได้ทั้งแบบค่อยเป็น
ค่อยไปหรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม และเกิดความไม่
สมดุลของวัฒนธรรมข้ึนในสังคม ส่งผลกระทบในเชิงลบ เช่น ความไม่เข้าใจระหว่างวัยของผู้คน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก เช่น ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เป็นต้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีมีต้นทุนที่ดีทาง
วัฒนธรรมอาจมีแรงต้านและรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ได้ แต่หากสังคมใดอ่อนแอก็อาจจะถูกครอบงําทางวัฒนธรรมหรือเกิดการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ทั้งนี้ท้ังนั้นผลกระทบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคม ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2559) และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ท่ีได้กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คนไทยมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจ
ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ และยังคงรักษาไว้ซ่ึงรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยในปัจจุบันยังคงมีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สามารถผลักดันให้เกิดการสร้าง

ภาพที ่๒ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

วัฒนธรรม ค่านิยม 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การเมือง (เช่น นโยบาย ) 
- เศรษฐกิจ 
- วิกฤตทางสังคม 
- สภาพแวดล้อม (ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ, ภาวะโลกร้อน) 
- จํานวนประชากร 
- การศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี 
- ศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
- จิตวิทยา (ความจําเป็น ความ

ต้องการ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
• ถูกครอบงําทาง

วัฒนธรรม 
• ช่องว่างระหว่างวัย 

ผลกระทบเชิงบวก 

• ความสะดวกสบาย 

ผลกระทบ
ทางสังคม 



ค 

 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมด้วยทุนทางวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ ผ่านการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม      
ร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่เป็นผู้นําการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริม 
สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาสังคมไทยภายใต้
เจตนารมณ์ข้างต้น จึงได้จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนางาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ทางสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังได้นําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแนวคิด Thailand 4.0 มาเป็นกรอบทิศทางการขับเคล่ือนงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสามารถนํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พรอ้มสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างสินค้านวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเพื่อแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่าง
เป็นพลวัต  

๔. มิติการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่เร่ิมแผนพัฒนาในส่วนของภาครัฐได้บทเรียนว่า การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาได้นําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูกของ
ประเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิต โดยขยายการผลิตภาคเกษตร สู่พืชหลักหลายชนิดข้ึน มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า และในที่สุดนําไปสู่การขยายตัวในอัตราสูง การเติบโตดังกล่าวแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติใน
ปริมาณท่ีร่อยหรอลงไป และยังต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีทุนตลาดจากต่างประเทศ ขณะท่ีการพัฒนาคุณภาพคน การเสริมสร้าง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไม่เพิ่มข้ึน ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดน้อยถอยลง ตลอดจนมี
ปัญหาความขัดแย้ง ในสังคมจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน และแม้ว่ารัฐได้ปรับทิศทางของการพัฒนาในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๘ ให้มุ่งท่ีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากข้ึน แต่ยังไม่ส่งผลในทาง
ปฏิบัติเท่าท่ีควร ซ่ึงในทัศนะของนักวิชาการและนักพัฒนาจากองค์กรเอกชนเห็นว่า ความผิดพลาดในการพัฒนาเนื่องมาจากการ
ยึดแนวทางการพัฒนาตามแบบตะวันตกโดยละเลยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญของประเทศและการจัดระบบ
การศึกษาตามแบบตะวันตกที่เรียนแบบแยกส่วน ทําให้ผู้คนแปลกแยกจากสังคมเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนวิถีการผลิตที่มุ่งการ
ส่งออก ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดของ
แผนพัฒนาฯ จะพบว่ารัฐได้มีการปรับเปลี่ยนแผนไปตามผลจากการดําเนินงาน เช่น เม่ือพบว่าการพัฒนาให้น้ําหนักทางด้าน
เศรษฐกิจมากเกินไป จึงได้ปรับไปสู่การพัฒนาด้านสังคมและมีรายละเอียดมากข้ึนในแผนฉบับต่อไป โดยให้ยึด.“คน”.เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทั้งก้าวไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในแนวทางที่ยั่งยืนมากข้ึน  

ผลการศึกษาข้างต้นนําไปสู่มิติใหม่ของการพัฒนา โดยต้องอาศัยปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ การจะนําศิลปวฒันธรรม
ดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาพัฒนาต่อยอด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นํามาวิจัยพัฒนาเป็นคลังความรู้ จนกลายเป็นความ
แข็งแกร่ง ยั่งยืน ต้านการไหลบ่าทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้น    ต้องอาศัยมนุษย์ในการใช้ความรู้ความสามารถ
มาพัฒนาออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เติมแต่ง ให้ศิลปวัฒนธรรม กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า นําไปขายหรือเผยแพร่ให้เป็นท่ี
รู้จักได้ ซ่ึงการจะทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นั้น ต้องมีการพัฒนา
มนุษย์ให้สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์งานให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ แนวคิดข้างต้นนี้เป็นแนวทางสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ง 
 

๕. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 
ปรัชญา 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นยุทธศาสตร์ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างจิตสํานึก ค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของคนในชาติ 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นทุน และ
พลังขับเคล่ือนในการพัฒนาสงัคม 

เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นปัจจัยสําคัญใน
การเสริมสร้างความสามัคคี และสมานฉันท ์

ของคนในชาติและนานาชาต ิ
ภารกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร ่กิจการสรา้งสรรค์ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม 
นโยบาย 

1. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
2. คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ และสามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
3. ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปท่ัวโลก และใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้าง

ความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ  
4. ประเทศไทยสามารถใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 

วิสัยทัศน์ 
บูรณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน โดยใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
พันธกิจ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา เผยแพร่ องค์ความรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบรูณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย เพ่ือขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิสร้างสรรคท์ีส่ร้างคณุคา่ทางสังคมและมลูค่าทางเศรษฐกจิ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ศึกษา วิจัย และ
ส่ ง เส ริ มก ารเผยแพ ร่องค์ ค วาม รู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านงาน
สร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้
มีและพัฒนาพื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
แหล่งเรียนรู้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม 

การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทาง
จิตใจ สังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  

ยุ ท ธศาสตร์ ที่  ๔  บู รณ าก า ร          
ความร่วมมือเชิงรุก เพื่อพัฒนางาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
ระดับบุคคล • คนไทยมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 

• คนไทยมีความสนใจ และสามารถเสพงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขา 
• คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
• คนไทยมีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศสามารถส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
ระดับชุมชน • ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

• ชุมชนสามารถพัฒนาศิลปะร่วมสมัยที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
ระดับประเทศ • ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปท่ัวโลก และใช้ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
• ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 



จ 

 

๖. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เร่ิมต้นจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แล้วถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ไปทุก
ระดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย พ.ศ. 2560 – 2564 กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา และร่วมมือกับกลไกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อวิเคราะห์
ถ่ายทอดและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ ท้ังน้ีการติดตามและประเมินผลต้องกํากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ดังน้ันต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทุกระดับ สร้างระบบท่ีเข้าใจง่ายและใช้
ประโยชน์ได้สะดวก พร้อมรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกระยะ 2 ปีและเผยแพร่ 
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องอาศัยตั้งแต่กลไก
นโยบาย ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลไกส่วนกลาง ผ่าน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สถาบันการศึกษาและวิจัย และกลไกระดับจังหวัดและพื้นท่ี 
คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล ท้ังน้ี 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560 – 2564 ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนบรรลุผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มุ่งไปสู่การสร้าง
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงระหว่าง 
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบบัที่ 12 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านงานสรา้งสรรค์
วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือเชิงรุก เพื่อ
พัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 

“ศิลปะ” ทุกแขนงย่อมมีคุณค่าทางจิตใจเป็นพ้ืนฐาน เพราะศิลปะถูกน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาจิตใจ 
ผ่อนคลาย บ าบัด ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และยังถูกน าไปใช้ในการพัฒนาสังคม ท าหน้าที่เป็นสื่อส าคัญที่
ช่วยให้สัมพันธภาพของคนในสังคมด าเนินไปอย่างสงบสุข แต่ในขณะเดียวกัน “ศิลปะ” ยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยเห็นได้จากผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังในประเทศไทยที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจ า
และมีมูลค่า อีกทั้งยังมีการเติบโตในรูปแบบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 
2557 สาขาทัศนศิลป์ที่มีมูลค่าสูงถึง 158,315 ล้านบาท  สาขาแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงถึง 20,754 ล้านบาท 
และสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีมูลค่าสูงถึง 78,670 ล้านบาท เป็นต้น1 นอกจากนี้การสร้างชื่อเสียงผ่าน
การได้รับรางวัลในระดับโลก กลายเป็นช่องทางการเผยแพร่วัฒนธรรม ปลุกกระแสความนิยมไทย และน าไปสู่
การขยายตลาดการท่องเที่ยว ตลาดการส่งออก และฐานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของไทยอีกทางหนึ่งด้วย แม้การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมดังกล่าวจะยังเป็นส่วนน้อยที่เกิดขึ้นกับงานศิลปะของประเทศไทย แต่ก็สร้างความคาดหวังว่างาน
ศิลปะของไทยจะกลายเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต  

“วัฒนธรรม” เป็นสิ่งที่ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเคียงคู่
กับงานศิลปะ และมีปัจจัยมากมายส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทั้งศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งปัจจัยทาง
การเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางการศึกษา 
ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยศาสนา อุดมการณ์และความเชื่อ ปัจจัยจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ   
ล้วนส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก เช่น เกิดการประดิษฐ์สิ่งใหม่  ๆ การขยายตัวทางด้านการผลิตสินค้าและสิ่ง 
ต่าง ๆ มากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น และผลกระทบในเชิงลบ เช่น เกิดความ
ล้าหลังและช่องว่างระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ เกิดความไม่เป็นระเบียบทาง
สังคม เพราะประชาชนบางส่วนอาจปรับตัวไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะและวัฒนธรรม และอาจรับ
เอาศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามาในสังคม โดยขาดการเลือกสรรอย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เป็นต้น 
 “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” จึง เกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้ ง เดิมและ
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ เกิดการต่อยอดพัฒนาเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ใหม่ของงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ความสอดคล้องกับปัจจุบันทั้งในวิธีคิด กลวิธีการน าเสนอ รสนิยมการบริโภคกระแสหลักทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ และสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงคุณค่าและเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดย 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่เป็นผู้น าการพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าทางด้าน
จิตใจและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นคนไทยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
ภาคภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ คนไทยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของศิลปะและ
                                                           

1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC). TCDC Outlook จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ JANUARY – JUNE, 2016  
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วัฒนธรรม สามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย ลดช่องว่างระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่  แต่สร้างความเชื่อมโยง ต่อยอด และใช้ประโยชน์ผ่านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปทั่วโลก ดังนั้นการส่งเสริม สนับสนุน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ต่อการน าไปสู่วิสัยทัศน์ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ศึกษาทั้งหมดใน  
๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและขอบข่ายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
2. แนวคิดเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
๓. กฎหมาย แนวคิดและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
๔. มิติการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

๑. แนวคิดที่เกี่ยวข้องและขอบข่ำยของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ควำมหมำยของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary.Art)2  มีความหมายกว้างขวางและยังเป็นที่ถกเถียง แต่
ว่าโดยรวมๆ หมายถึงศิลปวัฒนธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั่นก็คือประมาณหลังปี ๑๙๕๐ (ศตวรรษที่ ๒๐) 
จนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลานี้ มีศิลปวัฒนธรรมหลายรูปแบบและหลากสไตล์ การแบ่งของนักประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม บางทีก็ยังไม่ลงตัว สไตล์งานศิลปวัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย มีตั้งแต่ โมเดินอาร์ต (modern art) 
แอปสแตรก อาร์ต (abstract art) แอปสแตรก เอกซ์เพรชชั่นนิส (abstract expressionism) ป๊อป อาร์ต 
(pop art) โพสโมเดิน (postmodern) มินิมาลิส (minimalist) คอนเซปชัวล์ อาร์ต (conceptual art)  เพอฟอม
เมนส์ (performance) อินสตอลเลชั่น (installation) มีเดีย อาร์ต (media art) มัลติมีเดีย (multimedia) ฯลฯ  

นิยำมของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก าหนดนิยามของค าว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย3 เป็น ๓ 

ประการ ได้แก่ 
๑ .ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคเดียวกัน หรือใน

เวลาเดียวกัน และเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ 
๒. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยมีกระบวนแบบหรือ

แนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน 
๓. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพ่ือรับใช้สังคมในยุค

ปัจจุบัน ที่เกิดจากความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการ สอดคล้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกัน  ระหว่าง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
                                                           

2 อู่แก้ว สาณะเสน. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. https://riendee.wordpress.com/contemporary-art 
3 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั. รายงานประจ าปี ๒๕๕๖. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
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ค าว่า ร่วมสมัย นั้น สุชาติ สวัสดิ์ศรี 4 เคยให้ค าอธิบายแบบไทย – ไทยมาก่อนในหลายที่หลายแห่งว่า
อะไรก็ตามท่ีเรียกว่า ร่วมสมัย นั้น น่าจะดูได้จากองค์ประกอบที่เรียกว่า “๓ ร่วม” คือ 
          ๑. ร่วมชีวิต อย่างที่เข้าใจกันคือหมายถึง “คนท างานศิลปวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่” ซึ่งก็จะมี
รายละเอียดของมัน เพราะศิลปินบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ บางทีก็อาจจะไม่มีอะไร  “ร่วมสมัย” เลยก็ได้ กล่าวคือ
เคลื่อนตัวเองไปสู่ความ “ล้าสมัย”หรือ “ร่วงสมัย” 
          ๒. ร่วมเหตุการณ์  เช่น อยู่ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรืออยู่ใน main event ของยุคสมัยเดียวกัน 
เช่น เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕  เหตุการณ์ “๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”  “เหตุการณ์ “๖ ตุลา 
๒๕๑๙”  เหตุการณ์ “๑๗ พฤษภา ๒๕๓๕”  เหตุการณ์ “๑๙ กันยา ๒๕๔๙”ฯลฯ  แต่ละเหตุการณ์ แต่ละยุค
สมัย ก็จะมีข้อปลีกย่อยของมัน ซึ่งอาจมีจุดร่วมบางอย่างท าให้เกิดลักษณะ “ร่วมสมัย” ในยุคนั้นๆ ขึ้นมา 
          ๓. ร่วมความคิด เช่น ความคิดเรื่องประชาธิปไตย สังคมนิยม ชาตินิยม เพศนิยม ความคิดเรื่องต่อต้าน
เผด็จการ   ความคิดเรื่องต่อต้านสงคราม   ความคิดเรื่องประชานิยม  ฯลฯ  ลักษณะของการ  “ร่วม
ความคิด” ที่ว่านี้อาจดูได้จาก Movement ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามีหรือไม่  เช่น ในช่วงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ 
เกิดกระแสของ ค าว่า “ศิลปะเพ่ือชีวิต” แต่มาในช่วงเหตุการณ์ ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ เกิดกระแสปัจจุบันที่ศิลปิน
บางประเภทท างานจ าพวก“เฉลิมพระเกียรติ” เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ค านิยามของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้หลายประการ ได้แก่ 
กนกพรรณ อยู่ชา และสาคร สมเสริฐ (๒๕๕๒)5 ได้แบ่งค าว่า “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ออกเป็น ๒ 

ค า คือ ค าว่า “ศิลปะ” และ “วัฒนธรรมร่วมสมัย” โดยกล่าวว่า “ศิลปะ” เป็นการแสดงออกของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์งาน โดยผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนั้น ได้กลายเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่าของสังคม
มนุษย์ ศิลปะมิได้แยกขาดออกจากสังคมและวัฒนธรรม แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคม
มนุษย์ ส่วนค าว่า “วัฒนธรรมร่วมสมัย” แบ่งความหมายออกเป็น ๒ มิติ คือ 

๑. วัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดขึ้นจากโลกของความทันสมัยเป็นปริมณฑลที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็น
เสมือนกระแสหรือพลังที่เรามองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ บริโภคได้ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในขณะที่เราตื่นนอน ท างาน 
พักผ่อน หย่อนใจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

๒. วัฒนธรรมร่วมสมัยในมิติของเวลาปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์แบบข้ามแดน ข้ามประเทศ 
ข้ามชุมชน อยู่คนละที่ละทางก็ยังสามารถสัมพันธ์กับวัฒนธรรมต่างแดนได้ วัฒนธรรมข้ามยุคข้ามสมัยก็ยัง
สามารถจะกลับมามีความส าคัญได้ในยุคสมัยปัจจุบัน 
 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาค าสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นศิลปินที่มี
ผลงานสร้างสรรค์ด้านต่างๆ รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรางวัลศิลปินศิลปาธร ผู้ดูแลหอศิลป์ นักวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสถาบันการศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา 
เขียวแก้ว และ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ (๒๕๕๕)6 พบว่า ศิลปิน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับงาน
                                                           

4 สชุาติ สวัสดิ์ศรี. ศลิปวัฒนธรรมรว่มสมัยในความค านึง. บทปาฐกถาเนื่องในงานแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม น  าเปลี่ยน
รูป โดย โชคชัย ตักโพธิ์ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติ์ฯ จาก สานแสงอรณุ  ปีท่ี 
๑๒. ฉบับท่ี ๓.  พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๑. 

5 สุริชัย หวันแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา (บรรณาธิการ). ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสบัสน. สถาบัน
เอเชยีศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขยีวแก้ว และ ดร.ชวลัลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. การศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐), ๒๕๕๕. 

http://www.oknation.net/blog/sarnsaeng-arun/2008/08/25/entry-4
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ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยส่วนใหญ่เห็นคล้ายคลึงกันในบางประเด็นและมีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็น
เช่นกัน แต่ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลอาจสรุปได้ว่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะ
หลากหลายซึ่งสามารถสรุปได้ ๗ ประการ  คือ  ๑) ความเป็นปัจจุบัน ๒) การประยุกต์/ผสมผสาน ๓) การพัฒนา/
พลวัต ๔) รากเหง้าและการต่อยอด ๕) การเชื่อมโยง  ๖) เครื่องมือ และ ๗) เทคนิค/เทคโนโลย ี
 

 
 

 แผนภำพที่ ๑  องค์ประกอบของควำมหมำยและขอบข่ำยของงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  จากแผนภาพสามารถอธิบายได้โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ควำมเป็นปัจจุบัน 
 องค์ประกอบส าคัญท่ีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นตรงกันคือ มิติของความเป็นปัจจุบัน ผลงาน
นั้นเป็นตัวบอกเวลาหรือยุคของศิลปินคือ งานศิลปะร่วมสมัยเป็นงานสร้างสรรค์ที่ถูกผลิตขึ้นในปัจจุบันสมัยโดย
ตัวผู้สร้างสรรค์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้น และด้านเนื้อหาต้องมีพ้ืนฐานของบริบทสมัยปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อน
เพ่ือสะท้อนบริบทแห่งยุคสมัยนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นศิลปะร่วมสมัยในสมัยนั้นๆ อาจจะเป็นอะไร
ก็ได้ ที่เนื้อหาสาระในงานสร้างสรรค์นั้น เป็นการน าวิถีชีวิตมาสื่อสารเล่าเรื่องสะท้อนความเป็นตัวตนทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคลและสังคมที่อยู่ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ค่านิยมต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับ
ชีวิต หรือสังคม รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันไม่ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะจะเป็นงานวิจิตรศิลป์
หรือประยุกต์ศิลป์ งานนั้นต้องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสมาชิกสังคมในปัจจุบัน 
  
 
 ๑.๒ กำรประยุกต์/ ผสมผสำน 
 ลักษณะที่ส าคัญต่อมาของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยคือการประยุกต์หรือการผสมผสานเนื้อหาสาระใน
ชิ้นงานให้เข้ากับความเป็นปัจจุบัน การน าเอาเนื้อหาของความคิดวิถีชีวิตเก่าในอดีตมาปรับแต่งให้เข้ากับปัจจุบัน 
หรือสอดคล้องกับยุคสมัยการเอาศิลปะสมัยเก่ามาผสมกับศิลปะสมัยใหม่ ท าให้เกิดสิ่งใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวิถีความ

ลักษณะ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย 

๑. ควำมเป็น
ปัจจุบัน 

๒. กำร
ประยุกต์/
ผสมผสำน 

๓. กำร
พัฒนำ/พลวัต 

๔. รำกเหง้ำ
และกำรต่อ

ยอด 

๕. กำร
เชื่อมโยง 

๖. เครื่องมือ  

๗. เทคนิค/
เทคโนโลยี 
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ทันสมัยรูปแบบสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงการน าเอาแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับของใหม่ เป็นการประยุกต์ร่วมกัน 
สะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกด้านของคนในปัจจุบันมีการผสมของเก่าและใหม่ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ มี
การประยุกต์สิ่งที่ทันสมัยเข้ามาเพ่ือให้เกิดความแตกต่างเป็นการผสมเปลี่ยนแปลงเอาพ้ืนเดิมมาบวกกับความคิด ณ 
ปัจจุบันรวมทั้งการน าเข้าจากต่างประเทศที่เราได้รับอิทธิพลมาแล้วผสมผสานกับตัววัฒนธรรมตามบริบท  
 ๑.๓ กำรพัฒนำ/ พลวัต 
 ในความเป็นปัจจุบันที่มีการประยุกต์ ประสมประสานของผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินที่มี
ชีวิตในยุคนั้น .ต้องสะท้อนความพยายามของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัตของผลงานตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า เกิดการยอมรับที่จะน ามาปฏิบัติได้ น ามาใช้ได้ มาร่วม
ด าเนินการได้ อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นของที่ท าขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการน ามาพัฒนาโดยมีกรอบของการพัฒนาที่
สอดคล้องกับปัจจุบันเป็นการท าให้ของเก่ามาอยู่ร่วมกับชีวิตคนในยุคใหม่  
 ๑.๔ รำกเหง้ำ และกำรต่อยอด 
 กระบวนการท าให้ศิลปะมีความร่วมสมัยนั้นสิ่งที่ต้องมีปรากฏคือร่องรอยของการมีรากเหง้าหรือ
พ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเพียงพอเพ่ือไปต่อยอดให้ดีขึ้น การน าเอาเนื้อหาซึ่งเป็นภูมิปัญญาแล้วสามารถ
ต่อยอดท าให้คนทุกรุ่นทุกยุคเข้าใจรากเหง้าของสังคมน าอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
แบบแผนแห่งวีถีชีวิตปัจจุบันมาสื่อสารหรือเล่าเรื่องในรูปแบบที่มีรากของอัตลักษณ์ดั้งเดิมอยู่โดยไม่ยึดติดกับ
แบบดั้งเดิมจนเกินไป สะท้อนความเข้าใจบริบทและความเคารพในความดั้งเดิม ไม่ปฏิเสธของใหม่  ใน
ขณะเดียวกันต้องไม่ท าลายแบบเก่าที่มีกฎเกณฑ์ไว้  แต่น ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโอกาสและเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 
 ๑.๕ กำรเชื่อมโยง 
 งานศิลปะร่วมสมัยต้องมีการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นการไหล เป็นอาการที่ตรงข้ามกับการหยุดนิ่งของ
ศิลปะ ไหล เท ถ่าย โอน คาบ เกี่ยว เหลื่อม โยง ทั้งในระหว่างหน่วยของศาสตร์ศิลปะด้วยกันเองและทั้งศิลปะ
กับศาสตร์อ่ืนๆ มีการเชื่อมทุกส่วนให้เข้ากันกลมกลืนไปกับยุคสมัย น าเอาช่วงระยะเวลา กับสถานที่ในแต่ละ
สถานการณท์ี่เกิดขึน้มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบัน สะท้อนกิจกรรมที่สังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันให้ทุกส่วน
เข้ากันได้อย่างกลมกลืนไปกับยุคสมัย ให้เดินไปด้วยกัน การเกี่ยวโยงกับ ยุคสมัยของศิลปิน เข้ากับชีวิตที่
เกี่ยวข้องกันกับเงื่อนเวลาปัจจุบัน 
 ๑.๖ เครื่องมือ 
 งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นเครื่องมือหนึ่งของศิลปินที่น าความจริงตามสภาพแวดล้อมของ
สังคมมาตีแผ่ ตามมุมมองของศิลปิน มาสื่อสารเรื่องราว โดยอาจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกล่อมเกลาสังคม เพ่ือสื่อสาร
กับสังคม ให้เกิดการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัว 
 ๑.๗ เทคนิค/ เทคโนโลยี 
 มิติสุดท้ายที่พบจากการวิเคราะห์เนื้อหาตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องสะท้อนการน าเทคโนโลยีแห่งสมัยมาผสมผสานกับความดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือน าเสนอความคิดหรือกระตุ้น  ให้คนช่วงเวลานั้นๆให้ความสนใจการน าเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ๆ เข้ามาร่วม
กับวิถีชีวิตอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ๆ ในการน าเสนองานศิลปวัฒนธรรม หรือรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เป็น
เครื่องมือในการสร้างสรรค์ มีการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความดั้งเดิมของศิลปวัฒนธรรมให้คนใน
ช่วงเวลานั้นๆ รับเอาเทคโนโลยี หรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาร่วมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน 
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ ผลงานของศิลปิน ที่แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
ของคนในปัจจุบันที่ตามสมัย ทันกระแสนิยม โดยวิถีชีวิตรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีต่างๆ ซึ่งได้รับ



    6 

  

การสืบทอดมาจากโบราณ อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แบบแผน ที่สามารถน ามา
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ หรือให้อยู่ร่วมกับปัจจุบัน ได้ผ่านการประยุกต์การประสมประสานอย่าง
ไม่หยุดนิ่งมีความเป็นพลวัตของรากเหง้าและการต่อยอดเรียงร้อยด้วยกระบวนการเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ต่างๆ เป็นเครื่องมือการสื่อสารส าคัญของศิลปินผู้รังสรรค์งานผ่านเทคนิคใหม่หรือเทคโนโลยีแห่งสมัยไปสู่การ
รับรู้และสร้างการยอมรับในหมู่สมาชิกของสังคม และสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ที่เป็นรากเหง้าเดิมกับความ
เป็นปัจจุบันของชนชาติต่อกลุ่มสังคมหรือชนชาติอ่ืนได้ 
 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว และ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ (๒๕๕๕)  ได้
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปิน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เกี่ยวกับความหมายของศิลปะร่วมสมัยและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจ าแนกตามภูมิภาคต่างๆ พบว่า ความเห็น
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มศิลปิน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยส่วนใหญ่เห็นคล้ายคลึงกันและมีบางประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันบ้าง  

 ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ การระบุถึงความยากในการนิยามค าว่า “ศิลปะร่วมสมัย” ของ
ศิลปิน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีการระบุว่า “ไม่สามารถจ ากัดความในเนื้อหาแบบอันเดียวได้ กว้างมาก มองได้หลายมุม การ define ด้วย
เนื้อหาจะยุ่งยากเพราะไม่มีชายแดน” และ “เป็นสิ่งที่ไกลตัวของคนอีสาน เป็นค าที่ชุมชมหรือท้องถิ่น อาจไม่
คุ้นชิน เป็นค าที่ต้องอธิบาย ศิลปะร่วมสมัยยังไม่มีที่สิ้นสุด อาจจะจ ากัดความไม่ได้ ไม่มีกรอบ ไม่มีข้อจ ากัด 
เกี่ยวข้องในเรื่องของกาลเวลา” 

 นอกจากนี้ ในการนิยาม “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” พบว่ามีศิลปิน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องกับ
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ร่วมกับการสนทนากลุ่มที่กล่าวถึง โดยระบุ 
ตามล าดับว่า  

 “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ตามสมัย ทันกระแสนิยม ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัฒนธรรมในการกิน แฟชั่นเป็นกิจกรรมที่สังคมท าร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อกันในปัจจุบัน” 

 “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ ส่วนที่ใหญ่กว่าศิลปะร่วมสมัย คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ได้รวมแค่ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ แต่รวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี
ต่างๆ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากโบราณ สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้  เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของคนไทยให้อยู่ร่วมกับปัจจุบัน”  

 “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น คือ อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แบบแผน 
น ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโอกาสและเหตุการณ์ในปัจจุบัน” 

 “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการน าเอาเอกลักษณ์ และเทคนิคต่างๆหรือสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ 
น ามาสะท้อนเข้าไปแล้วรวบรวมเป็นองค์ประกอบให้อยู่ในปัจจุบัน” 

 เมื่อพิจารณาการให้นิยามต่างๆ ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ วิถีชีวิต
วัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันที่ตามสมัย ทันกระแสนิยมโดยวิถีชีวิตรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี
ต่างๆ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากโบราณ อัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แบบแผน ที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์หรือให้อยู่ร่วมกับปัจจุบันได”้ 

และเมื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณา จะสามารถสรุปได้ว่า ความหมายและลักษณะของ
ผลงานรังสรรค์ที่จัดว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่พบ คือ 

“ผลงำนศิลปวัฒนธรรมที่มีเนื้อหำหลักสะท้อนควำมเป็นปัจจุบันที่ยังคงปรำกฏรำกเหง้ำทำง
ประวัติศำสตร์ของกลุ่มชนนั้นๆ ที่ถูกน ำมำปรับแต่งต่อยอด มีกรอบกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง โดยผ่ำน
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กระบวนกำรประยุกต์ ผสมผสำนองค์ประกอบต่ำงๆ ทั้งเก่ำและใหม่ สร้ำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงมิติของ
เวลำ สถำนที่และควำมสัมพันธ์ของสมำชิกสังคม ผ่ำนกำรใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรน ำเสนอ
ผลงำน และผลงำนนั้นเป็นเครื่องมือที่ศิลปินใช้ในกำรสื่อสำร ตีแผ่ควำมคิดเกี่ยวกับสภำพแห่งปัจจุบันสมัย
ให้สังคมรับรู้”7 

ขอบข่ำยของงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก (๒๕๕๐)8 อธิบายไว้ว่า ศิลปะร่วมสมัยสามารถแบ่งกลุ่มตาม

จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ของศิลปิน เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
๑. ศิลปะเป็นภำษำแห่งควำมงำม เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี “ความงาม” 

หรือสุนทรียภาพทางรูปทรงเป็นหลักการส าคัญ  “แก่นแท้” ของศิลปะก็คือ “ความงาม” ดุจเดียวกับ “ความ
ไพเราะ” ในคีตศิลป์ เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปในอดีต “มาตรฐานของความงาม” เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุก
ยุคทุกสมัย  ดังเห็นได้ประจักษ์ชัดจากยุคสมัยและลัทธิของศิลปะที่เปลี่ยนไป ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง
นอกเหนือจาก “เวลา” คือ “สถานที่” ประเทศแต่ละประเทศ  ในแต่ละสมัยล้วนแต่มีมาตรฐานของความงามที่
แตกต่างกัน อาจจะกล่าวสรุปได้ว่ามาตรฐานของความงามนั้นขึ้นอยู่กับ “กาละและเทศะ” นั่นคือ เวลาและ
สถานที่ อันที่จริงมาตรฐานของความงามในระดับ ที่เป็น “สากล” คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกแห่งหนเป็นที่ยอมรับ
และยกย่องในความงามที่เป็น “อมตะ” อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ของศิลปกรรมจ านวนมากก็ปรากฏให้เห็น
เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่มากมายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความงามมีหลายลักษณะและหลาย
ระดับ ความงามเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้และเป็น “อัตวิสัย” อย่างยิ่งของบุคคลแต่ละคนที่มิได้ใช้เพียง “ตา” 
แต่ใช้ “จิตใจ” สัมผัส ไม่มีเครื่องมือใดๆที่วัด “เชิงปริมาณ” ว่าขนาด สัดส่วน น้ าหนักเท่าใดถึงจะงามเป็น
มาตรฐานได้ ความงามในศิลปกรรมมิใช่เป็นเพียงรูปทรงที่สวย องค์ประกอบที่ลงตัวและเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์
แบบเท่านั้น  แต่เนื้อหาส าคัญคือ ทัศนคติและเจตนาของศิลปินผู้สร้างที่ปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีงามต่อจิตใจ
และปัญญาของผู้ดูอีกด้วย ศิลปะที่เป็นภาษาแห่งความงามนี้ หมายถึง คุณค่าทางรูปทรงที่มีพร้อมทั้งความงาม
ทางรูปทรงองค์ประกอบและเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์ รวมทั้งคุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางความดี 

๒. ศิลปะเป็นภำษำแห่งอำรมณ์ ควำมรู้สึก ศิลปินในกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นการแสดงออกของ“อารมณ์ ความรู้สึก” สะเทือนใจเป็นคุณค่าส าคัญที่สุด ศิลปินในกลุ่มนี้จึงมักจะมีภูมิ
หลังของชีวิตส่วนตัวที่ได้รับแรงกดดันจากสังคมจนมีบุคลิกภาพพิเศษ การท างานศิลปะเป็นเสมือนวิถีทางของ
การระบาย ปลดปล่อย ลดแรงกดดัน และเขายังสามารถแปรเปลี่ยนแรงกดดันนี้ให้กลายเป็นพลังแห่งการ
สร้างสรรค์ที่มีพลานุภาพอย่างยิ่งแรงกดดันจากภายในของศิลปินกลุ่มนี้ได้กลายเป็นคุณสมบัติส าคัญที่เป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ เพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การแสดงออกอย่างซื่อ บริสุทธิ์ ศิลปะในกลุ่มนี้เน้นการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกอย่างชัดแจ้ง โดยการปฏิเสธความประณีต ละเอียดอ่อนของความงดงามทาง
รูปทรงและเทคนิคฝีมือ ศิลปินที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่ท าตรงกันข้าม ซึ่งกล่าวได้
ว่าเป็นการต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์กับสุนทรียภาพ ทั้งด้วยวิธีการดัดแปลงรูปทรง โดยการฉีกทึ้ง หด ย่อ ขยาย 
แปรเปลี่ยนรูปทรงให้บิดเบี้ยว ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง รวมทั้งการใช้เส้นสายที่หยาบกระด้าง สีสันที่สด 
ดิบ น้ าหนักที่ตัดกันอย่างขัดแย้ง รุนแรง พวกเขาได้เปลี่ยนความเชื่อ หลักการ และคุณค่าส าคัญจากศิลปะที่
เป็นภาษาแห่งความงาม มาเป็นศิลปะที่เป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึก ศิลปะที่เป็นภาษาแห่งการแสดงออก

                                                           

7 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขยีวแก้ว และ ดร.ชวลัลักษณ์ คุณาธิกรกิจ, อ้างแล้ว. 
8 รองศาสตราจารย์อิทธิพล  ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชช่ิง,๒๕๕๐. 



    8 

  

ของอารมณ์นี้ได้พัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุด ในแนวจิตรกรรมนามธรรมแห่งลัทธิศิลปวัฒนธรรมแอ๊บสแตร็ก เอ็กซ์
เพรสชั่นนิสม์ โดยการตัดทิ้งเรื่องราว ความหมายที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมแบบศิลปวัฒนธรรมเอ็ก
เพรสชั่นนิสม์ออกไป พัฒนาเทคนิคจิตรกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้มาก่อนในโลกแห่งจิตรกรรมและเป็นเทคนิค
ที่ตอบสนองต่อการแสดงออกได้อย่างลื่นไหล รวดเร็ว ฉับพลันและรุนแรง ประสานกับการขยายขนาดของ
จิตรกรรมให้ใหญ่โตขึ้นอย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การแสดงออกของอารมณ์รุนแรงและตรงออกมาจาก
จติไร้ส านึกได้อย่างอัตโนมัติ 

๓. ศิลปะเป็นภำษำแห่งควำมคิด หรือ ศิลปะเป็นภำษำแห่งควำมหมำย ศิลปินในกลุ่มนี้จะมีความ
เชื่อว่าศิลปะ คือ เครื่องมือในการสื่อสารที่เป็นเรื่องราว ความหมาย เกี่ยวกับชีวิต สังคมและโลกเพ่ือยกกระชับ
จิตใจและสังคมให้สูงส่งดีขึ้น ศิลปินกลุ่มนี้เชื่อว่า ศิลปวัฒนธรรมเกิดข้ึนได้จากแนวความคิด สารัตถะของศิลปะ
คือแนวความคิดเท่านั้น มิใช่สุนทรียภาพหรืออารมณ์ความรู้สึก ความคิดจึงมีบทบาทมากกว่าทักษะฝีมือ 
อารมณ์ความรู้สึกและสุนทรียภาพ ศิลปินกลุ่มนี้ได้ต่อต้านการสร้างรูปทรงหรือวัตถุทางสุนทรียภาพในแบบเดิม 
ถ้าไม่มีตัวศิลปะวัตถุแล้วศิลปะคืออะไร ศิลปินจะสร้างผลงานได้อย่างไร พวกเขาจะน าเสนอความคิดให้ผู้ดูรับรู้
ได้อย่างไร ทางออกของศิลปินกลุ่มนี้ คือ เสนอความคิดด้วยการใช้วัตถุส าเร็จรูปที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องผลิตเอง
หรือใช้ภาษาแห่งอักษร หรือภาษาแห่งวรรณศิลป์ ตัวอักษรถูกใช้เป็นทั้งข้อความเพ่ือ “สื่อสาร”ทาง
ความคิด  ศิลปะแห่ง “ความคิด” นี้ ศิลปินไม่ได้ผลิตตัวศิลปะวัตถุ อย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรมหรือ
ภาพพิมพ์ในแบบเดิมอีกแล้ว แต่สื่อที่ใช้ในการน าเสนอความคิด คือตัววัตถุหรือถ้อยค า เอกสาร ภาพถ่าย ภาพ
ร่าง โทรเลข แผนที่ โปสการ์ดหรือสื่อทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วีดีโอ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
หรืออ่ืนๆ รวมถึงการใช้ภาษาแห่งอักษรมาทดแทนหรือผสมกับภาษาแห่งภาพเพ่ือสื่อความคิดหรือความหมาย  
นอกจากวัตถุส าเร็จรูปและภาษาอักษรแล้ว “ภาพถ่าย” คือสื่อส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งของศิลปะแนวความคิดนี้ 

 

ขอบข่ำยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สำขำ  

เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเป็นกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม นั้น ได้มีการก าหนดขอบข่าย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยออกเป็น ๙ สาขา9 ได้แก่ 

 ๑. สำขำทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมที่มองเห็นได้ด้วยตาทั้งศิลปะสองมิติและสามมิติ ที่เป็น
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ลักษณะของทัศนศิลป์ คือ ภาพและรูป ได้แก่ จิตรกรรม (ภาพเขียนสีและภาพ
ลายเส้น) ประติมากรรม (งานปั้นและแกะสลัก) ภาพพิมพ์ (ศิลปะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การพิมพ์
ด้วยแม่พิมพ์ไม้หรือโลหะเป็นต้น) ภาพถ่าย (ผลงานศิลปวัฒนธรรมภาพถ่ายที่เสนอด้วยสื่อและกรรมวิธีต่างๆ) 
สื่อประสม (ผลงานศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระ) เป็นต้น 

๒. สำขำศิลปะกำรแสดง หมายถึง ศิลปะการแสดง การละเล่น การแสดงพ้ืนบ้านประยุกต์ ฯลฯ 
๓. สำขำดนตรี หมายถึง การเล่นดนตรีสากล และดนตรีไทยประยุกต์ ที่มีทั้งประเภทดีด สี ตี เป่า 

รวมถึงการขับร้อง หมายถึงการใช้เสียงที่เปล่งออกมาจากล าคออย่างมีศิลปะ ด้วยการตบแต่งเสียงท านองเพลง
ให้เกิดความไพเราะ เช่น  การร้องอิสระ ร้องประกอบดนตรี ร้องประกอบการฟ้อนร า ฯลฯ 

                                                           

9 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณัฑ์, 
๒๕๔๗. 



    9 

  

 ๔. สำขำวรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการแต่งหนังสือหรือศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรมที่มีองค์ที่
ส าคัญในการแสดงความรู้สึกสะเทือนใจ จินตนาการและการแสดงออกท่วงทีเฉพาะตัว มีวิธีการเสนอเรื่องราวที่
น่าสนใจ  ทั้งกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร ฯลฯ เป็นต้น 

๕. สำขำสถำปัตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่อย่าง
เป็นศิลปะ สวยงามเป็นสง่า และถูกต้องตามหลักวิชาการเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย  มีคุณค่าทางศิลปะและ
มั่นคงแข็งแรง ได้แก่ วัดวาอาราม สถูปเจดีย์ ปราสาทราชวัง บ้านเรือน เป็นต้น 

๖. สำขำมัณฑนศิลป์ หมายถึง ศิลปะการออกแบบ การประดับและตกแต่งสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในอาคาร บ้านเรือน สถานที่ ทั้งในลักษณะที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลและศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ฯลฯ 

๗. สำขำเรขศิลป์ หมายถึง การออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุ่มชนด้วยภาษาที่ตีความได้ โดย
การดูด้วยตาทั้งที่เป็น “ภาษาอักษร”(เขียนด้วยตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ) และ “ภาษาภาพ” 
(ภาพถ่าย ภาพวาด ลายเส้นสีสัน และอ่ืนๆ) โดยตอบสนองการสื่อสารเป็นส าคัญงานเรขศิลป์มีรูปทั้งแบบงาน 
๒ มิติ เช่น งานสิ่งพิมพ์ งานออกแบบตราสินค้า งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณารณรงค์ งานออกแบบ
เว็บไซต์ เป็นต้น และรูปแบบงาน ๓ มิติ เช่น สื่อผสมโครงสร้างเพ่ือจัดแสดงในงานต่างๆ ตราสัญลักษณ์ของ
องค์กรรูปประติมากรรมลอยตัว เป็นต้น 

๘. สำขำภำพยนตร์ หมายถึง งานศิลปะด้านสื่อภาพเคลื่อนไหว ( Moving Images) หรือ โสตทัศน์ 
(Audio visual) ทั้งท่ีผลิตด้วยฟิล์มภาพยนตร์ เทปวีดิทัศน์ และสื่อผสม มีขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่ภาพยนตร์
สมัครเล่น ภาพยนตร์ครอบครัว ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์สารคดี    ไปจนถึงภาพยนตร์ ใน
อุตสาหกรรมบันเทิง ฯลฯ 

๙. สำขำออกแบบเครื่องแต่งกำย หมายถึง การออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับร่างกายและ
การแสดงแบบการนุ่งห่มแบบต่างๆ ที่มีรูปแบบและสีสันตามสมัยนิยม ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไป
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
 
ขอบข่ำยของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้จ าแนกงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙ สาขา
ออกเป็น ๒ ประเภท10 คือ 
 ๑. วิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมที่อ านวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงามและความ
พึงพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ
อารมณ์เป็นส าคัญ เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์ เป็นต้น 
 ๒. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) คือ ศิลปวัฒนธรรมที่อ านวยประโยชน์ทางกาย มุ่งเน้นประโยชน์
ทางการใช้สอยมากกว่าความงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกาย ซึ่ง
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ในแต่ละประเภทนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เป็น
ประโยชน์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ  อันได้แก่ สุนทรียะและประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิต ตาม
ประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ เช่น สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ 
และการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

                                                           

10 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั. รายงานประจ าปี ๒๕๕๖. อ้างแล้ว. 
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๒. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม11 

             กำรเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งขององค์กรหนึ่งซึ่ง

ยังคงตัวอยู่ได้ (Nisbet, อ้างถึงใน สนิท สมัครการ, ๒๕๔๒, หน้า ๒) ในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสภาพมั่นคง หากแต่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคม
และวัฒนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่มีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยู่กับที่โดยแท้จริงตลอดเวลามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออันเป็นลักษณะธรรมดาของสังคมมนุษย์ 
          กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกันเป็นการเปลี่ยนแปลงในกรอบก าหนดขอบเขตสิทธิและหน้าที่ที่บุคคลจะปฏิบัติ
ต่อกันได้จากที่เคยก าหนดอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทั้งในระดับจุลภาคได้แก่ การเปลี่ยนแปลง ใน
พฤตกิรรมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติ แต่ในอัตราและความมากน้อยแตกต่างกันตามท้องที่แล้วแต่โอกาสหรือ
กาลเวลา เช่น ในเรื่องค่านิยมหรือคุณค่าทางจริยธรรม การแต่งกายมารยาทและการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับนี้จะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ในระดับมหภาค คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, ๒๕๔๓, หน้า ๑๑-๑๓) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม มักจะหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือของรูปแบบของความสัมพันธ์ และการปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บทบาท ระเบียบแบบแผน ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมาก และเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในโครงสร้างสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ไม่ใช่ทางสังคมด้วย เช่น  การ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นได้หลายระดับ  ตั้งแต่
ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลก ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบ่งออกได้เป็นทฤษฎีใหญ่ๆ 
หลายทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (evolutionary theories of social change) 
ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ทฤษฎีพัฒนาการ 
                                                           

11 จิรัชยา เจียวก๊ก. ทฤษฎีและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมhttp://www.oknation.net/blog/ 
jirachayabuab/2015/02/03/entry-1 

และอื่นๆ 

และอื่นๆ 
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(developmental theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่การพัฒนาเกิดมา
จากผลกระทบของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่มีต่อประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎีความขัดแย้งทาง
สังคม (conflict theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าเป็นผลมาจากการขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชนชั้น
หรือกลุ่มบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม (structural functional theories) ซึ่งโครงสร้าง
ของสังคม คือรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม หน้าที่ของสังคมกล่าวถึงผลที่ได้จากรูปแบบ
ของความสัมพันธ์เหล่านั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่เท่าใดความแตกต่างทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของประชากรใน
สังคมน่าจะมีมากข้ึนด้วย ความแตกต่างนี้หมายถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา อายุ 
ระดับรายได้ ภูมิหลังของครอบครัว เป็นต้น และทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (social psychology theories) มีรากฐาน
มาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความคิดว่าการน าไปสู่ความทันสมัยจะท าส าเร็จได้โดย
ผ่านการกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม แนวความคิดส าคัญของกลุ่มนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล 
เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยมและทัศนคติ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นิเทศ ตินณะกุล, ๒๕๔๖,   
หน้า ๖-๒๗) 
          หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรมแล้ว            
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละเรื่องอาจเกิดขึ้นในส่วนย่อยหรือส่วน
ใหญ่ของความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลท าให้ความสัมพันธ์ ทางสังคมเกิดมีความ
แตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตาม  ย่อม
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ทั้งสิ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลง ในแบบ
แผนของการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งย่อมจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแล้วยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด เพราะหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบถึงสองลักษณะดังกล่าวเสมอ (สนิท สมัครการ, 
๒๕๔๒, หน้า ๓-๕) 

 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสังคม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  
 ๑. ด้านบวก ท าให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบาย เช่น การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งต่างๆ 
เพ่ือใช้งานแทนมนุษย์และท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านการผลิตสินค้าและสิ่งต่างๆ  มากขึ้น เช่น สินค้า
อุปโภค  และบริโภคท่ีเพียงพอแก่สมาชิกในสังคม รวมทั้งท าให้เกิดการวางแผนพัฒนาสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบายขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้มนุษย์ในแต่ละสังคมเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันขึ้น และมีผล
ท าให้วิถีมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
 ๒. ด้านลบ ท าให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรมขึ้นได้ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรม
ทางวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคม เนื่องจากคน
บางส่วนอาจสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่บางส่วนอาจปรับตัวไม่ทัน  ท าให้เกิดความไม่เป็น
ระเบียบทางสังคม ซึ่งหมายรวมไปถึงการที่คนในสังคมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ ท าให้เกิดปัญหาสังคม 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น และที่ส าคัญสังคมที่มีวัฒนธรรมเหนือกว่าจะได้เปรียบสังคม
ที่มีวัฒนธรรมด้อยกว่า ท าให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาคและความไมเ่ป็นธรรมในทางสังคม  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีมากมายทั้งปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ รวมทั้งปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยต่าง ๆ 
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เหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือแนวความคิดที่บุคคลหรือสังคมยึดถือในสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่
แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม และเกิดความไม่สมดุลของวัฒนธรรมขึ้นในสังคม ส่งผลกระทบในเชิงลบ เช่น ความไม่
เข้าใจระหว่างวัยของผู้คน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก เช่น ความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีต้นทุนที่ดีทางวัฒนธรรมอาจมีแรงต้านและรักษาวัฒนธรรม
เดิมเอาไว้ได้ แต่หากสังคมใดอ่อนแอก็อาจจะถูกครอบง าทางวัฒนธรรมหรือเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคม ดังภาพ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๓. กฎหมำย แนวคิดและนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๙ จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะผู้ยึด

อ านาจการปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ๔๘ มาตรา 
โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว 
ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ (๑) การเมือง (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน (๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๔) การ
ปกครองท้องถิ่น (๕) การศึกษา (๖) เศรษฐกิจ (๗) พลังงาน (๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๙) 
สื่อสารมวลชน (๑๐) สังคม (๑๑) อ่ืน ๆ  

ภำพที่ ๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

 

วัฒนธรรม ค่านิยม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง 
- การเมือง (เช่น นโยบาย ) 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
- วิกฤตทางสังคม 
- สภาพแวดล้อม (ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ, ภาวะโลกร้อน) 
- จ านวนประชากร 
- การศึกษา ความรู้ เทคโนโลยี 
- ศาสนา อุดมการณ์ ความเชื่อ 
- จิตวิทยา (ความจ าเป็น ความ

ต้องการ) 

ผลกระทบเชิงลบ 
 ถูกครอบง าทาง

วัฒนธรรม 
 ช่องว่างระหวา่งวัย 

ผลกระทบ
ทางสังคม 

ผลกระทบเชิงบวก 
 ความสะดวกสบาย 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสม  
กับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว  และมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

 
 ๓.๒ นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  
  นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการต่างประเทศของประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การ
ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมา     
ภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ นโยบำยข้อ 4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำร
ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 

“นโยบายข้อที่ ๔ กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม” 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมา

ใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน โดยข้อที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กับนโยบายดังกล่าว คือ  

ข้อที่ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รวมทั้งควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

ข้อที่ 4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรม
สำกล  และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 

 ๓.๓ ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”.เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้าน
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การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบน
ฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนไป เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือใช้มิติทางวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เกี่ยวข้องกับการด าเนินการโดยใช้มิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ข้อ (๔) การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีดังกล่าว จ าเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบทิศทาง
ตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วย 
  
  

๓.๔ นโยบำยรัฐบำลและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑-๑๒ 

๓.๔.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
๒ และ ๓  
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ เริ่มต้นจากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีจัด
ประเทศไทยว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่ง นโยบายที่ปรากฏในแผนพัฒนาจึงเป็นนโยบายที่ก าหนดจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและจากธนาคารโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกให้ความสนใจกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอันมีเป้าหมายที่การเพ่ิมรายได้ประชาชาติ ได้แก่ การ
จัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน เขื่อน ทั้งนี้เพ่ือให้มีผลต่อการเพิ่มรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาก
เกินไป ท าให้รัฐเล็งเห็นปัญหาที่มิได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและก าลังคนเท่าที่ควร ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๒ เป็นต้นไป  จึงชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแผนพัฒนาฉบับต่อมาได้ร่างแผนพัฒนา
แยกออกเป็นสาขาต่าง ๆ คือ สาขาการศึกษา การพัฒนาสังคม สาธารณสุข และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะในด้าน
การศึกษารัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่การศึกษาในระบบ โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ การปรับปรุงด้าน
ประถมศึกษาที่ประสบปัญหาครูขาดแคลน ครูมีคุณวุฒิต่ า นักเรียนไม่มาโรงเรียนและการขาดแคลนอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและในด้านมัธยม มีการปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาและเพ่ิมโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเป็นทั้งด้าน
วิชาชีพและวิชาการอาชีวศึกษา ได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการผลิตก าลังคนในระดับกลาง เพ่ือสนองความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น การผลิตก าลังคนทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับกลางได้ด าเนินการ
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสามารถแก้ปัญหาคนล้นงานในบางสาขาและขาดแคลนในบาง
สาขาเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบในด้านอาชีวศึกษาและฝึกหัดครู ซึ่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของฝึกครูได้มีการผลิตครูเกินความต้องการ  
  ในภาคเกษตรกรรม ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติเขียว (green revolution) ซึ่ง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลผลิต มีการคิดค้นและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและปุ๋ย อันมีผล
ให้เกิดความก้าวหน้าครั้งส าคัญทางเทคโนโลยีด้วยการผสมพันธุ์พืชใหม่ๆ แนวคิดนี้ได้น าไปสู่การปลูกพืชใน
เชิงเดี่ยว (monoculture)  ซึ่งเป็นการปลูกพืชชนิดเดียวในพ้ืนที่แปลงเดียวกัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากๆ ซึ่ง
แนวคิดใหม่ได้เข้าไปแทนที่แนวคิดในการปลูกพืชแบบดั้งเดิมเพ่ือยังชีพ (subsistence farming) หรือการปลูก
พืชแบบผสมผสาน (integrated farming) ที่เกษตรกรไทยใช้อยู่  

รัฐได้ส่งเสริมให้น าพันธุ์ข้าว กข. (high yield variety) การท านา ๒ ครั้งด้วยระบบ
ชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยผ่านกลไกการส่งเสริมการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการบ่ม
เพาะจากสถาบันการศึกษาในเรื่องวิชาการเกษตรแผนใหม่ ในระดับมากกกว่าวิทยาลัยและสถาบันการเกษตร
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้บรรจุเนื้อหาการศึกษาเกษตรแผนใหม่เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านการส่งเสริม
เกษตรไปน าการเปลี่ยนแปลงในชนบท รวมทั้งเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ให้กับชาวชนบท ซึ่ง อภิชัย พันธเสน 
(๒๕๔๑) ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลได้เน้นการป้องกันคอมมิวนิสต์ จึงอาศัยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ประกอบกับแนวคิดของการพัฒนาประเทศตามแนวทางตะวันตก ท าให้มีแนวคิดในการยกระดับผลผลิตเพ่ือ
ขายและส่งออกมากขึ้น ประชาชนจะได้มีรายได้ดีขึ้น ซึ่งรัฐมองว่าการสร้างงานและการหารายได้ให้ประชาชน
คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาทั้ง ๓ แผนนี้ ได้ส่งผลให้มีการแพร่กระจาย
เทคโนโลยี (diffusion of technology) และแพร่กระจายวัฒนธรรมตะวันตก (westernization) รวมทั้งความ
ทันสมัยแบบตะวันตก (modernization) อย่างกว้างขวาง (อมรา พงศาพิชญ์, ๒๕๔๒) ส าหรับด้านการเกษตร 
ได้ม ีทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ธันวา จิตต์สงวน และคณะ (๒๕๔๓) ได้สรุปไว้ดังนี้   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙ เน้นส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในภาคการเกษตรด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้าง  เขื่อน ฝาย
เก็บน้ า การสร้างทางการสนับสนุนเงินทุนด้วยการตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  การให้มีเจ้าหน้าที่
เกษตรประจ าต าบล การสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนมุ่งขยายการผลิตต่อไร่เพ่ือ
ตอบสนองตลาดโลก  แต่การขยายตัวของผลผลิตดังกล่าวโดยเฉพาะผลผลิตข้าวส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ท าให้ผลกระทบท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศลดลงอีกด้วย  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๒ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔ ได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรต่อจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ แต่ผลผลิตต่อไร่  กลับ
ลดลงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ เนื่องจากมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเหมือนกับการผลิตในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้การมีการไหลเข้ามาของเทคโนโลยีทางการเกษตรอันเป็นผลจากการปฏิวัติเขียว
อย่างมากมาย เช่น พันธุ์พืชใหม่ๆ ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง เป็นต้น เพ่ือท าการผลิตพืชต่างๆ เป็นพืชเศรษฐกิจ
ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารสัตว์หรือเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ ได้มีการปรับ
ทิศทางการพัฒนาการเกษตรโดยเน้นการเร่งรัดการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพืชเพ่ือการส่งออกและมาก
ชนิดขึ้น โดยเฉพาะพืชไร่ อ้อย ข้าวโพด และมันส าปะหลัง นอกเหนือจากการผลิตข้าวและพืชหลักดั้งเดิมเพียง
ไม่กี่ชนิด ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานพัฒนาในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๓ มีอัตราการขยายตัว
ประมาณร้อยละ ๔ แต่ในปริมาณรวมและในสัดส่วนผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวมการเกษตรถือว่ามีบทบาทส าคัญ
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อย่างมาก นับว่าเป็นยุคทองแห่งการขยายตัวของการเกษตรเชิงเดี่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรอบคิด
ในการพัฒนาอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์เดียวกัน คือ การมุ่งขยายความสามารถ ในการผลิตและการเพ่ิมรายได้
จากการขยายผลผลิตจากพืชเชิงเดี่ยว โดยรัฐยังมุ่งเน้นการส่งออกเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่การเกษตรไทยได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติเขียวอย่างเต็มท่ี การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของการ
ผลิตด าเนินไปในทิศทางแห่งการพัฒนาการเกษตรกระแสหลักที่เน้นการขยายตัวของผลผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท าการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคแมลงระบาดติดตามมา  
 

๓.๔.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๔-๖  
          การด าเนินงานในการกระจายบริการสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
๔ ได้เปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็นการบริการเพ่ือบรรเทาทุกข์สู่การกระจายบริการสังคมทางด้านการศึกษา การ
สาธารณสุขและโภชนาการ และลดอัตราเพ่ิมประชากรในส่วนของการพัฒนา ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ 
และ ๖ รัฐได้รับอิทธิพลจากกระแสสากลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา รวมทั้งการก่อตัว
ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนา รวมทั้งผ่านประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่ต่างๆ และ
ปรากฏผลงานในเชิงคุณภาพมากขึ้น ในส่วนขององค์กรรัฐโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่มีแนวคิดก้าวหน้าได้
ผลักดันให้แสวงหาความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนได้ชี้ให้เห็นภัยของการ
ครอบง าจากมหาอ านาจ ในวงการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวของบริษัทข้ามชาติ 
(multinational corporation) และการพ่ึงพาทางการผลิตและบริโภคตามทฤษฎีพ่ึงพา (dependency 
theory) ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชนจึงได้เสนอแนวคิดในการพ่ึงพาตนเอง (self reliance) และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (people participation) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ จึงเห็นได้ว่ามีการ
รวมเอาแนวคิดที่แตกต่างระหว่างบุคลากรในองค์กรรัฐที่มีแนวคิดของการพัฒนากระแสหลักกับแนวคิดของ
องค์กรพัฒนา ซึ่งมีแนวคิดในเชิงทางเลือกเข้าด้วยกัน  
  ในภาคการเกษตร เนื่องจากรัฐได้ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของการเกษตรกระแสหลัก 
การพัฒนาการเกษตรไทยเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ขณะเดียวกันเริ่มมี
ร่องรอยของแนวคิดการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ธันวา 
จิตต์สงวน  และคณะ (๒๕๔๓) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๔ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ จาก
ความส าเร็จของการเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรกรได้บุกรุกพ้ืนที่ป่าธรรมชาติเพ่ือขยายพื้นที่ท าการเกษตรเพ่ิมเป็น
จ านวนมาก ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโรคแมลงระบาด ในนาข้าวและพืชไร่เริ่มมีความ
เด่นชัดมากขึ้น  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยเฉพาะที่ดินเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยสนับสนุนการ
ปฏิรูปที่ดิน แหล่งน้ า ป่าไม้ ให้มีการใช้ในอัตราและลักษณะที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อส่วนร่วม ตลอดจน
เริ่มมีการศึกษาวิจัยด้านเทคนิคการผลิตในไร่นามากขึ้น 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙ เสนอให้มีการ
วางแผนและก าหนดทิศทางเพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยยังคงสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต แต่เน้นให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพแทนการขยายพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้และขยายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค แก้ปัญหาความยากจนในชนบท เนื่องจากการพัฒนาของประเทศ ในระยะท่ีผ่านมาท าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างรายได้ของประชากรในภาคเกษตรและภาคการผลิตอ่ืนเพ่ิมสูงขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจและราคา



    17 

  

ผลผลิตตกต่ า  ในช่วงนี้ ท าให้เกิดการขาดทุนของการเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้น เริ่มมีการคิดหารูปแบบแนวทางเลือก
ใหม ่ๆ ของระบบฟาร์มมากขึ้น  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ โดยเน้นการปรับโครงสร้างการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุน 
การใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก เพ่ือลดความเสี่ยงภัยจากการเกษตรเชิงเดี่ยว ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและยังเน้นการปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาการเกษตรอีกด้วย  

 
๓.4.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๗ และ ๘  

         ประเทศไทยได้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่มีสภาวการณ์ทางการเมืองที่สะท้อน
ให้เห็นว่าการพัฒนาทางการเมืองไทยล้าหลังกว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาก เช่น การก่อรัฐประหารของ รสช. 
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดติดอันดับโลก แต่ปัญหาที่เป็นผลพวงของการศึกษาเริ่มปรากฏเป็นปัญหาสังคมชัดขึ้น  
เช่น ปัญหาการโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่เมืองหลวง ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปัญหาการใช้แรงงาน
เด็ก โสเภณี ยาเสพติด หรือแม้แต่ปัญหาการซื้อเสียงในภาวะที่มีการเลือกตั้ง ดังนั้นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา 
ฉบับที่ ๗ จึงจ ากัดขอบเขตเพียง ๑) การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ ๒) การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคให้กว้างขวาง ๓) เร่งพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๓๔) ซึ่งการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้แคบเข้า เพ่ือหวังการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิง
ปริมาณและเป็นการเตรียมพ้ืนฐานการก้าวสู่สังคมประชา (civil society) ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาทั้ง ๒ แผน  
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๙) มีบรรยากาศ
ของการเรียกร้องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ท าให้เกิดการเรียกร้องให้องค์กรสังคมประชาและ
ประชาชนมีส่วนร่างแผนพัฒนา ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งเมื่อเข้าสู่แผนพัฒนา ฉบับที่ ๘ นับเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่แจ่มชัด
ที่สุด  และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ รัฐได้วางแนวทางในการรักษาอัตราการขยายตัว
ของภาคเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรให้สูงขึ้น คุ้มครองและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในระบบการผลิตและการค้าผลผลิตการเกษตร มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใน  ไร่นาอย่างถูกต้องในรูปเกษตรยั่งยืน ทั้งในแง่ทฤษฎีและการทดลองในระดับฟาร์ม
ส่วนมากผ่านทางหน่วยงานของรัฐ  
  ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางด้วยเล็งเห็นปัญหาว่า แม้เศรษฐกิจในขณะนั้นอยู่ในระดับดี แต่สังคมมี
ปัญหาและการพัฒนาไม่ยั่งยืน กระบวนการร่างแผนมีทั้งส่วนที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นก่อนลงมือท าการจัด
ประชาพิจารณ์เชิญชวนประชาชนจากทุกสาขาอาชีพมาร่วมร่างแผนและการที่องค์กรสังคมประชาจัดประชุมเสนอ
แผนฉบับร่างในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศก่อนที่แผนร่างสุดท้ายจะได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาสังคม
โดยประชาชนมีส่วนร่วม แม้เป้าหมายอาจแตกต่างกันตามความต้องการของท้องถิ่น แต่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบริหารภาครัฐขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงจึงท าให้การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติเป็นไปได้ช้า  
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  แต่อย่างไรก็ตามในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างจริงจังมากขึ้น โดยระบุเป้าหมายพ้ืนที่ที่จะปรับโครงสร้างการเกษตรแบบ
ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ คือ วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๒๐ ของพ้ืนที่การเกษตร รวมทั้งประเทศหรือประมาณ ๒๕ ล้านไร่ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางเลือก 
ให้เกษตรกรที่ยากจนจ านวน ๘ ล้านคน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้เพียงพอและมีทางเลือกในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในชนบทได้อย่างมั่นคงในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยการร่วมประสานระหว่างภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกรเพ่ือให้การเกษตรกรรมเป็นทางออกหนึ่งของสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
๓.4.๔ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๙  

         รัฐได้ระดมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของ
สังคมไทยเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทย โดยมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่
เข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ การปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพ
โดยเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงปริมาณสู่การพัฒนาในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับ
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมและความสามารถก้าวทันโลกท่ีจะอ านวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
แนวคิดในการพัฒนาในแผนพัฒนา ฉบับที่ ๙ จึงเปลี่ยนจากเดิมที่มุ่งสร้างความร่ ารวยด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลักไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมีรากฐานเข้มแข็งมีการกระจายผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน   และกระจายรายได้ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่คนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งการ
พัฒนาจะบรรลุเป้าหมายได้เพียงไร ขึ้นอยู่กับรัฐจะปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้เพียงไร รวมทั้งสามารถแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรอ่ืนและประชาชนได้มากเพียงไร  
  ส่วนในภาคการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชนได้มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และพยายามน า
แนวคิดการพัฒนาการเกษตรด้วยแนวทางที่ยั่งยืนแปรไปสู่ระบบการปฏิบัติ เนื่องจากพบว่าองค์กรของรัฐมี
ข้อจ ากัดในการแปรแนวคิดไปสู่การปฏิบัติด้วยสาเหตุความไม่ชัดเจนในแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามแนวเกษตร
ยั่งยืนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติจึงเป็นเรื่องของการพยายามท าแนวคิดให้เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันในภาครัฐได้มีการปรับ
แนวคิดในการพัฒนาครั้งใหญ่ โดยมุ่งการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางด้านการเกษตรยั่งยืนมากขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกที่ลดความเสี่ยง
ภัยในการผลิตแก่เกษตรกรทั้งยังเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกรซึ่ง
นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนในรูปเครือข่ายต่างๆ มีความเข้มแข็งและเกิดการ
ส่งเสริมแพร่หลายมากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งที่การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนมีการขยายตัวทั้งแนวคิดและแนว
ปฏิบัติในภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนการเกษตรกระแสหลักท่ีมุ่งเน้นการส่งออกอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง  
 

๓.4.๕ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๐  
          แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ เน้นการพัฒนาให้ “สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์สู่
ความพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ คน ชุมชน โครงสร้างเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรและ
การสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้  
  ๑. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์
ทีเ่น้นการพัฒนาคน ทั้งในมิติของจริยธรรมและมิติของความรู้มุ่งสู่  “สังคมที่มีความสุขยั่งยืน” โดยน าแนวทาง



    19 

  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทั้งเร่งการปฏิรูปการศึกษา ขยายรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งการ “เรียน
ให้รู้” การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมฐานความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ  
  ๒. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศในฐานการใช้
งบประมาณ การใช้ทรัพยากรเพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน กระบวนการจัดท าแผนชุมชนในการสร้างความ
สมดุลระหว่างหนี้สินและรายได้ของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านและบริหารจัดการ  
  ๓. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน จากปัญหาในด้านเศรษฐกิจกับ
โครงสร้างการผลิตและการบริการยังไม่สมดุล จึงต้องมีการปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจเน้นการผลิตที่เป็นเชิง
มูลค่าเพ่ิม เริ่มกระจายความเสี่ยงการผลิตจากการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอย่างเดียวลงสู่ภาคบริการและเน้น
จุดแข็งในด้านการเกษตร เข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร สร้างความมั่นคงของอาหารในระดับชุมชนเน้นการ
ออมเพ่ือเป็นฐานในการลงทุน ในอนาคต เน้นยุทธศาสตร์เรื่องพลังงานที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว  
  ๔. การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้วางแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ แนวทาง คือ ๑) การรักษาฐาน
ทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพ่ือความยั่งยืนของฐานการผลิตการด ารงชีวิตและพ่ึงตนเองของ
สังคมชุมชน  ๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๓) การพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔) การบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือสร้างพ้ืนฐาน
ของการพัฒนา โดยอาศัยพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับเทคโนโลยีที่น าไปสู่การยกระดับความสามารถการ
จัดการทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
  ๕. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน การปรับระบบ
บริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ปรับโครงสร้างกลไกและกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรภาครัฐไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชน กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และสร้า งความเจริญทาง
เศรษฐกิจสังคมแก่ท้องถิ่นและชุมชน ได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้าร่วมในการ
บริหารจัดการประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาคราชการ บ้าน วัด โรงเรียนและสื่อในการปลูกฝัง
จิตส านึกในเรื่องธรรมาภิบาล ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิด ความเข้มแข็งสุจริตและมีธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน  
  การเปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่แตกต่างจากแผนพัฒนาฉบับอ่ืนอย่างเห็นได้
ชัด คือความสุขไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” แม้ว่าจะใช้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาชี้น า แต่หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นหลักของการท าแผนไปสู่ความสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างโอกาสในการเข้าสู่ความรู้และการส่งเสริมจริยธรรม ความสามัคคี ความซื่อสัตย์
สุจริตและความเพียร เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
 

๓.4.๖ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ 
       แผนพัฒนาฯ ๑๑ ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยยังคงยึดหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
และภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งใช้
ความรู้ในตัวคน ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ในวิทยาการต่างๆ เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศ 
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โดยมีวิสัยทัศน์ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๖ ประการ คือ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จุดเด่นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ เริ่มจากการวิเคราะห์หา "จุดอ่อนของประเทศ" หรือปัจจัย
เสี่ยงส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กลั่นกรองออกมาได้ ๕ ข้อ คือ 

๑. ความอ่อนแอของการบริหารภาครัฐ  
๒. โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ เพราะพ่ึงการส่งออกมากเกินไป  
๓. โครงสร้างประชากรอ่อนแอไม่สมดุล แนวโน้มจะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น  
๔. ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอ่อนแอ อันเป็นผลจากวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากต่างประเทศไหลเข้า  
๕ . ทุนทรัพยากรและธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมอ่อนแอ เกิดการเปลี่ยนแปลงในฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
จาก ๕ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนของประเทศ จึงเป็นโจทย์ที่ตั้งขึ้นเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ เพ่ือ "ปิดจุดอ่อน" หรือ "ปิดความเสี่ยง" ของประเทศในอีก ๕ ปีข้างหน้า ด้วยการยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิสัยทัศน์ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ปี ๒๕๗๐ คือ "คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี" 

นอกจากนี้ "ภูมิคุ้มกัน" ที่จ าเป็นต่อประเทศ เพ่ือปิดจุดอ่อนประเทศไทยที่ส าคัญอีก ๖ ประการ คือ  
๑. ยึดระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ยึดภาคการเกษตรเป็นพื้นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของสังคมชนบทโดย

เน้นใช้เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทาง  
๓. ยึดการพัฒนาชนบทบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๔ .  ยึดค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่รู้จัก เ อ้ือเ ฟ้ือ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
๕. ยึดชุมชนเป็นฐานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท  
๖. ยึดความเป็นเอกราช ความเป็นกลางในเวทีโลก และความเป็นพันธมิตรในเวทีอาเซียน เพราะ

ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยังมีความส าคัญ 
โดยมีแนวทางเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ข้อ ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา



    21 

  

ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลัก
สิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ข้อ ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่
กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อ ๒.๕ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคม
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 
๓.4.๗ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ได้คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ 
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
มีความเป็นไทย ทั้งนี้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ใน ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุน
มนุษย์ โดยมีความเก่ียวข้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ “คนไทยส่วนใหญ่
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม” และเป้าหมายที่ ๕ “สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะด าเนินการเพ่ือสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม การสืบสาน สร้างสรรค์มรดก ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าหลักธรรมทางศาสนา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
โดยมีความเก่ียวข้องกับ เป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(The Travel & Tourism Competitive Index : TTCI) โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถสนองเป้าหมาย
ดังกล่าวผ่านการเน้นการสร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะและวัฒนธรรม ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ 
เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อันจะน าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ เสริมสร้างผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
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พลวัต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าพ้ืนถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ให้ก้าวไปสู่การเป็น
สินค้านวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า ขยายตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่มีลักษณะของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับอิทธิผลจากปัจจัยต่าง ๆ 
และถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีการเลื่อนไหลทั้งภายในและภายนอกประเทศผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงต้องสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศเพ่ือสร้างค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิต 

   
๓.5 แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือ เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ พัฒนา สังคมไทยให้เป็นสังคมที่
มีความเข้มแข็ง และมั่นคงทางวัฒนธรรม คนไทยมีความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถด ารงภูมิ
ปัญญาของสังคมไทย ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแสดงถึงการมีภูมิคุ้มกัน และสามารถด ารงตนได้อย่างมีเหตุ มีผล พอประมาณ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนสืบไป  

โดยพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ       
“พันธกิจที ่๕ สร้ำงคุณค่ำทำงสังคม และส่งเสริมมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจด้วยทุนทำงวัฒนธรรม” 

ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ น ำทุนทำงวัฒนธรรมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และคุณค่ำทำงสังคม 

เป้ำหมำย 

ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการสร้างเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมด้วยพลัง
ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 

๑. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์การบริการ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคโดยด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

๓. ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให้ขยายสู่ระดับภาค ระดับชาติ และระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทุนทำงวัฒนธรรมของภำคีเครือข่ำย 

วัตถุประสงค์ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
๓.6 แนวคิด Thailand ๔.๐ 
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 ประเทศไทย ๔.๐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล  
สร้างคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ทั้งด้านพุทธิศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและจริยศึกษา สร้างสังคมไทย 
เป็น “สังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปัน” โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต และผนึก 
ก าลังสานพลังประชารัฐ เน้นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง โดยการเติมเต็ม  
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ต่อยอด ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเกษตร 
และไบโอเทคโนโลยี ๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ๓) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม ๔) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ ๕) กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสู่
ประเทศไทย ๔.๐ คือ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดย
เริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ๕ F คือ ๑) อาหาร (Food) ๒) ภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ (Film) ๓) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) ๔) มวยไทย (Fighting) และศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย 
และ ๕) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยการด าเนินงาน ดังกล่าวจะต้องมีการบูรณาการและร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามแนวนโยบายพลังประชารัฐ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ
ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและลูกค้า เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เช่น ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มสมาชิกอาเซียน ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการตามกรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 
  ๓.๗ พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ศิลปะร่วมสมัยมีส่วนในการสร้างสรรค์ และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณธรรม สร้างความสมานฉันท์ 
และมีความสุขทางจิตใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมประกอบกับศิลปะร่วมสมัยเป็นทุนและพลังในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้น ดังนั้น สมควรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยโดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 
ปลูกจิตส านึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ เพ่ือส่งเสริม    
การด าเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย และให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใน
การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม  

 มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๒) ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
  (๓) ก าหนดแนวทางในการจัดท าและให้ความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิด
การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และเพ่ือส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
 มาตรา ๑๖  โครงการที่จะได้รับการส่งเสริม ต้องเป็นโครงการศิลปะร่วมสมัยที่คณะกรรมการเห็นว่า
เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และสังคมในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นการสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย 
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   (๒) เป็นการสร้างสรรค์ สะสม และเพ่ิมคุณค่าทางศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคมในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาคระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  (๓) เป็นการพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ศิลปะร่วมสมัย 
  (๔) เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางด้านศิลปะร่วมสมัย 
  (๕) เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัยลักษณะของโครงการ การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

๓.๘ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตำมมำตรำ 10 (1) และ (3) 
และ มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเห็นชอบร่ำงนโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มาตรา 10 (1) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัยมีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะรัฐมนตรี 
และ (3) ก าหนดแนวทางในการจัดท าและให้ความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์
งานศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1/ 2558 ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งมีที่มาจาก
การศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในระยะ 5 ปี โดยคณะผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ 
ดร. จันทิมา เขียวแก้ว และ ดร. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ และที่ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วม
สมัยมีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้และพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ยุทธศาสตร์มี ความครอบคลุมและ
ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง จนเมื่อการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
ครั้งที่ 2/ 2559 คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้ให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและยุทธศาสตร์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

 
๔. มิติกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   

ศิลปวัฒนธรรม นับเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ ควรเป็นการพัฒนาที่ท าอย่างไรให้คงอัตลักษณ์ของไทย ยืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญา
ของชุมชน จากนิยามค าว่า ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก าหนดนิยามไว้ใน
ส่วนที่ ๑ สรุปได้ว่า  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คือ 

 ๑. ศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคเดียวกัน หรือในเวลาเดียวกัน และเกิดขึ้น
ในสมัยปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ 

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยมีกระบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคมและ
วัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน 

 ๓. ศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพ่ือรับใช้สังคมในยุคปัจจุบัน ที่เกิดจากความคิดและ
ประยุกต์อย่างบูรณาการ สอดคล้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกัน ระหว่างศิลปะและวัฒนธรรม 
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นอกจากความเข้าใจในความหมายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจะก าหนดทิศทางในการพัฒนา
งานด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกระแสโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน จึงควรศึกษาแนวคิดด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

แนวคิดสังคม เศรษฐกิจ ทุนนิยม 
 อ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (2539) มองว่า ทุนทางวัฒนธรรม คือ “…ทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีนัยทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุนวัฒนธรรม…” ซึ่งทุนวัฒนธรรมของอ.รังสรรค์ ก็คือทุน
การเงิน ทุนบริการ ที่มีความส าคัญในระบบทุนนิยมโลกปัจจุบัน ที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่สื่อถึงนัย
ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า อุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม ที่ผลิตสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Product) และ
บริการที่มีวัฒนธรรมฝังตัวอยู่ในสินค้าและบริการนั้น 
 อ.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงในแง่ของการท าให้
วัฒนธรรมเป็นทุน เป็นสินค้าและบริการ แต่ที่แตกต่างจากแนวคิดของ  อ.รังสรรค์ ก็คือจุดเน้นในการให้
ความส าคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นหลัก เรื่องสินค้าและบริการคือเรื่องรอง อ.ชัยอนันต์ มองว่า วัฒนธรรม
คือทุน (Cultural as Capital) ซึ่งเมื่อวัฒนธรรมตัวนี้มีลักษณะเป็นทุนแล้ว ก็มีสิ่งที่เรียกว่า โกดังหรือคลังเก็บ
วัฒนธรรม (Cultural Stacle) เพ่ือรักษาคุณค่า และความมั่งคั่งในทางวัฒนธรรมเอาไว้ซึ่งเป็นการให้
ความส าคัญกับทุนเดิมหรือมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนหลักของสังคม ซึ่งแนวคิดของ อ.ชัยอนันต์ ก็คือว่า 
การท าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่ท าให้สินค้ามีราคา มีรายได้ทางเศรษฐกิจ เพราะนั่นเท่ากับ
วัฒนธรรมกลายเป็นผู้ถูกกระท า (Passive)  
 ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 สาย คือสายเศรษฐศาสตร์การเมือง และ
สายวัฒนธรรมชุมชน ที่มองในเชิงของระบบเศรษฐกิจ การค้าขาย โดยเอารายได้เป็นตัวตั้ง อะไรที่น่าจะขายก็
เอามาขายได้ท้ังหมดรวมทั้งวัฒนธรรม และการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม Cultural Industry ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว ที่ประเทศในยุโรป และเอเชียหลายประเทศก็ด าเนินกิจกรรมโดยใช้
แนวความคิดนี้ ในขณะที่นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยาและนักวิชาการที่เคลื่อนไหว เช่น อ. อานันท์ มองทุน
วัฒนธรรม/ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางอ านาจเพ่ือเป็นเวทีให้ชุมชนมีวิถีชีวิต และ
การด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืนเป็นการเสริมสร้างพลังของประชาสังคมและ 
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมสำกลในยุคโลกำภิวัตน์ 
 ค าว่า “โลกาภิวัตน์”.หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก (ของข่าวสาร) การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะ
อยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ สัมผัส หรือ รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนั้นยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ที่ไร้พรมแดน 
อันเป็นยุคท่ีมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ท าให้ประเทศ
ต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากข้ึน กระแสโลกทั้งในรูปของทุนและข้อมูล รวมทั้งค่านิยมบางประการได้ขยายตัว
ครอบคลุมไปทั่วโลก กล่ำวได้ว่ำ ผลกระทบของโลกำ  ภิวัตน์ต่อสังคมโลกกำรครอบโลกทำงวัฒนธรรม เนื่องจาก
ระบบสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและอ านาจของเศรษฐกิจ
จากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอ่ืนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo.-
.Westernization) ครอบง าทาง ความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม แพร่หลายเข้าครอบคลุม
เหนือวัฒนธรรมประจ าชาติของแต่ละประเทศ ผลที่ตามมา คือ เกิดระบบผูกขาดแบบไร้พรมแดน 
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 ส ำหรับโลภำภิวัตน์กับวัฒนธรรมนั้น อ. ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง เคยกล่าวไว้ว่า ปัจจุบันความรู้ว่าด้วยการ
จัดการวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายคนท างานวัฒนธรรม วัฒนธรรมในปัจจุบัน มีความหมายกว้างมากขึ้นกว่า
ในอดีตมาก วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่เป็นเรื่องของการ
จัดงานประเพณีตามเทศกาลเท่านั้น ยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่คนท างานด้านวัฒนธรรมต้องพัฒนาให้เท่าทัน 
สิ่งที่ท้าทายงานวัฒนธรรมในปัจจุบัน ประกอบด้วย กระแสโลกาภิวัตน์ หรือ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของโลกส่งผลกระทบถึงส่วนอ่ืน ๆของโลกได้อย่างรวดเร็ว หรือที่บางคนเรียกว่าโลกไร้พรมแดน  
ดังนั้น โลกาภิวัตน์ เองท าให้เกิดกระแสการเคลื่อนย้ายถ่ายเท และสิ่งที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ คือ บริโภค
นิยม และวัตถุนิยม ถ้ากระแสโลกาภิวัตน์ ผนวกเข้ากับเงินทุนก็ยิ่งสามารถสร้างสินค้าที่ทรงอิทธิพลในการสร้าง
ค่านิยมแบบใหม่ ๆ ให้กับคนมากได้ยิ่งขึ้น เกิดต้นแบบหรือแม่พิมพ์ทางวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่ กระแสแฟชั่น
กางเกงลีวายส์ในกลุ่มวัยรุ่น ที่ผู้ผลิตสามารถท าเงินได้มากมาย นี่อาจจะเรียกว่าการสร้างต้นแบบวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา
ใหม่หรือเปล่า ท าให้คนรุ่นใหม่มีกระแสความนิยมในเรื่องแฟชั่น หรือ รูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกัน.(บทความ 
“โลกาภิวัตน์กับการจัดการวัฒนธรรม” โดย อ. ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ,4 ตุลาคม 2556) 
 สิ่งเหล่านี้ หน่วยงานนอกภาคราชการของประเทศต่างๆ จึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้านและขอให้รัฐบาลต้อง
ตัดสินใจและทบทวนอะไรใหม่ เกิดกระแสการพยายามปกป้องอัตลักษณ์หรือผลประโยชน์ของชาติเพ่ิมมากขึ้น 
เกิดเป็นการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมขึ้นมาต่อสู้กับสินค้าวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้น เช่น รัฐบาลเกาหลีที่มอง
เรื่องการพัฒนาประเทศจากรากฐานวัฒนธรรมของตัวเอง (culture based development) และพัฒนามา
เป็นสินค้าวัฒนธรรมส่งออกไปขายในประเทศแถบเอเชีย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เป็นต้น 

แนวคิดด้านค่านิยม 
จากแนวคิดระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ค่านิยมได้เกิดการเปลี่ยนไปเนื่องจากระบบ

เศรษฐกิจที่เข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้น ท าให้เกิดวัฒนธรรมของการบริโภค ซึ่งกลไกการโฆษณาจะท าหน้าที่โน้ม
น้าวชักจูงให้บุคคลเชื่อและมีพฤติกรรมคล้อยตาม รวมทั้งท าหน้าที่ในการผลิตซ้ า (reproduce) เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อเพ่ิมข้ึนและฝังแน่นอยู่ในระบบจิตส านึก สื่อจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมภายใต้ระบบทุนนิยมโลกถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โลกานุวัตร ระบบการสื่อสารช่วยส่งผ่านประสบการณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม วัตถุนิยมจากสากลมาผนวกรวมเข้ากับ
ท้องถิ่น ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าต่างๆ ใน
สังคมไทย ผลของมันก็คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการมองความจริง เปลี่ยนแบบแผนในการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของปัจเจกบุคคล และเปลี่ยนแบบแผนประเพณีต่างๆ ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา (พัฒนา กิติอาษา, 2546) 

แนวคิดกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรต่อยอดของศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) คือ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 หลักการส าคัญ คือ การพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์              
ที่ส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมต่อเนื่องไปสู่การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาในเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจเฉพาะด้านที่ต้องเชื่อมโยงเข้ากับการส่งเสริมและพัฒนากลไกในเรื่องของทุน 
ทั้งทุนทางการเงินและทุนทางวัฒนธรรม 
 การผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) อันเป็นเป้าหมายของ           
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไม่อาจหวังผลให้เกิดขึ้น                  
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ในชั่วข้ามคืน แต่สิ่งส าคัญคือการสร้างและพัฒนาบุคลากรตอบสนองภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับ
วิชาชีพและผู้ประกอบการให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างบุคลากรไทย   
ที่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติ ท าให้เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในวงการบ่มเพาะธุรกิจ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายในระดับสากลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 จากการศึกษาโครงการงานศึกษาหลายชิ้นงาน พบว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสินค้าวัฒนธรรม 
เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่มนุษย์จะผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมในเชิง
สร้างสรรค์ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทุนด้านต่างๆ ๕ ประการ ได้แก่ 

  ๑. ทุนมนุษย์ (Human Capital)  

  ๒. ทุนสังคม (Social Capital)  

  ๓. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

  ๔. ทุนเทคโนโลยี (Technology Capital)  

  ๕. ทุนโครงสร้างสนับสนุน (Infrastructure Capital) 
 
แนวคิดกำรน ำ 'ทุนมนุษย์' สู่ 'เศรษฐกิจสร้ำงสรรค'์ ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 ประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาได้ โดยอาศัยปัจจัยในด้านต้นทุนการผลิตและแรงงาน ขณะนี้  ถึง
ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทั้งหมด การพัฒนาประเทศ ไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจากต้นทุนการผลิต 
และแรงงานค่าจ้างต่ าได้อีกต่อไป ภาคธุรกิจต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับเรื่องของการเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและใช้สติปัญญาแก้ปัญหา รวมถึงเสนอคุณค่าที่ดีกว่าให้กับโลก ไม่ใช่
การแสวงหาแหล่งต้นทุนและแรงงานค่าจ้างต่ า 
 รากฐานของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังจ าเป็นต้องมาจากการผลักดันให้เกิดการคิดค้น วิจัยและ
พัฒนา ภายใต้ พ้ืนฐานสติปัญญาของหลักการคิดทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี ดังนั้น การ
สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือก้าวไปสู่ทุนมนุษย์ จึงต้องมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เริ่มต้นตั้งแต่
ภาคการศึกษา การปฏิรูประบบการศึกษาให้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาเพ่ือที่จะออกไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
ไม่ใช่ระบบการศึกษาที่บังคับให้เรียนเพ่ือสอบให้ผ่านได้คะแนนสูง ๆ แข่งกันท่องจ าให้ตรงตามแนวข้อสอบ ซึ่งไม่
ช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นไปกลายเป็นทุนมนุษย์ที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
 แม้ในการพัฒนาทุนมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ แต่สิ่งส าคัญ คือ การสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม โดยหลักของนวัตกรรม คือ ความแปลกใหม่ ก้าวกระโดด หรือแตกต่างจากของเดิมหรือ
วิธีการเดิมอย่างมากมาย นวัตกรรมสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยความรู้ ที่เป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ทั้งนีก้ารน าความรู้และการเรียนรู้มาสร้างคุณค่าและมูลค่า ต้องน ามาผ่านกระบวนการให้ครบทั้ง 
3 มุม คือ มุมของการวิจัย มุมของนวัตกรรม และมุมของการจัดการความรู้ ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
 จากแนวคิดทางทฤษฎีดังกล่าว ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้น ามาวิเคราะห์ และจัดท าเป็น
แผนวงจรการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
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จากแผนภาพ อธิบาย ได้ว่า ส านักงานศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
แบ่งเป็น  วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์   

วิจิตรศิลป ์ประกอบด้วยงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และอ่ืนๆ 
 ประยุกต์ศิลป ์ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่อง
แต่งกาย และอ่ืนๆ 
 การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องเริ่มจากการน า
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า ทุนทางวัฒนธรรม ทั้งทุนที่เป็นวัตถุ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ทุนที่เป็นภูมิปัญญา ซึ่งเป็นภูมิปัญญา มรดกตกทอดของคนในพ้ืนที่ต่างๆ  ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้และ
มีอัตลักษณ์ไทย มาพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการผลิตเป็นสินค้าศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม โดยน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม 
(ทุนทางวัฒนธรรม) ที่มีอยู่ในประเทศไทยตามแหล่งต่าง ๆ มาวิจัยและพัฒนา อันก่อให้เกิดเป็นคลังความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถน าคลังความรู้นั้น ไปเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาบริหารอย่างไรให้เข็มแข็งสามารถต่อสู้กับการไหลบ่า
ทางวัฒนธรรมจากประเทศอ่ืนๆ ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น หลายจังหวัดได้มีการ
น าแหล่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่มาพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

ทิศทางของการพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

วิจิตรศิลป์ 
- ทัศนศิลป์ 
- วรรณศิลป์ 
- ดนตรี 
- ศิลปะการแสดง 
- และอื่นๆ 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ประยุกต์ศิลป ์
- สถาปัตยกรรม 
- มัณฑนศิลป ์
- เรขศิลป์ 
- ภาพยนตร์ 
- การออกแบบเคร่ือง 
  แต่งกาย 
- อื่นๆ 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
ศิลปวัฒนธรรม 

ดั้งเดมิ 
(ทุนทางวัฒนธรรม) 

 การพัฒนา 
ทุนมนุษย์ 

 ค่ำนิยม 

 สังคม/ 
เศรษฐกิจ/ 
ทุนนิยม 

 ความคิด 
สร้างสรรค์/ 

ต่อยอด 

 การวิจัย/ 
นวัตกรรม 

 
โลกาภิวัตน์ 
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 การน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) น ามาพัฒนาสร้างสรรค์ ออกแบบ จนกลายเป็นสินค้า
ทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีค่านิยมไทยอยู่ในตัวสินค้าหรืองานศิลปวัฒนธรรม อันท าให้ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็น
สิ่งที่เมื่อผู้ใดพบเห็น ก็จะรู้ว่านี่คือศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาทั้งหมดท้ังมวลดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาศัยปัจจัยการพัฒนาทุน
มนุษย์ การจะน าศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม (ทุนทางวัฒนธรรม) มาพัฒนาต่อยอด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ น ามาวิจัย
พัฒนาเป็นคลังความรู้ จนกลายเป็นความแข็งแกร่ง ยั่งยืน ต้านการไหลบ่าทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ได้นั้น ต้องอาศัยมนุษย์ในการใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์เติมแต่งให้ศิลปวัฒนธรรม
กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า น าไปขายหรือเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักได้ ซึ่งการจะท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์สร้าง
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้นั้น ต้องมีการพัฒนามนุษย์ให้สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์งานให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้  
 
การวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 การด าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง ๙ 
สาขาให้พัฒนาและขยายตัวได้ในอนาคต จากการวิเคราะห์สภาพการณ์และความสนใจของประชาชนกับการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้วและ 
ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ (๒๕๕๕)12 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๓  สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินงานที่เกีย่วข้องกับการสร้างสรรค์งาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่ละสาขาด้วย BCG Matrix 
 จากแมททริกซ์ในแผนภาพที่ ๓ พบว่าศิลปวัฒนธรรมในแต่ละอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมี

ปัญหาหรือเครื่องหมายค าถามซึ่งแสดงว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีการขยายตัวและมีคนให้ความสนใจในระดับสูง
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีต่อการขยายภาคอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นผู้น าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้ 
แต่เมื่อพิจารณาการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและ/หรือ ภาคเอกชน ส่วนใหญ่พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนยัง
ไม่เพียงพอที่จะท าให้อุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ือที่จะเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
ดังนั้นจึงควรมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนกลายเป็นระดับดาว 

                                                           

12 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว และ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ, อ้างแล้ว. 
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 เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า อุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เนื่องจากงาน
ด้านสถาปัตยกรรมเป็นงานที่คนให้ความสนใจมาก เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์    
ถ้าได้รับการผลักดันให้เต็มรูปแบบและจริงจัง จะสามารถขยายอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมไปได้อีกไกล 
รองลงมาคือสาขาวรรณศิลป์มีโอกาสเป็นไปได้มากที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จะสามารถผลักดัน
ให้แข่งขันกับอาเซียนได้ เนื่องจากปัจจุบันมีคนสนใจงานทางวรรณศิลป์เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดประกวดผลงานหรือกิจกรรมงานหนังสือ   
ทั่วประเทศ จะสามารถท าให้อุตสาหกรรมนี้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น าของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ 
 นอกจากนี้ยังมีอีกสองสาขาที่สามารถให้การส่งเสริมได้ คือ สาขาทัศนศิลป์และดนตรี ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มผู้น าของประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ดังนั้นงานทางด้านทัศนศิลป์ รวมถึงงานดนตรี ก็สามารถน าเอาความเข้มแข็งของวัฒนธรรมมาผสมผสานสร้าง
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยต้องการความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพ่ิมมากขึ้นและ
อย่างต่อเนื่อง  
 ส่วนอุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ เนื่องจากเกิดความอ่ิมตัวทั้ง
ของโรงฉาย ผู้ผลิต และคนเสพ และขาดการส่งเสริมอย่างมากจากภาครัฐ ดังนั้นการที่จะฟ้ืนฟูอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ให้พัฒนาขึ้นมาได้ ต้องมีการท างานร่วมกัน เป็นพันธมิตรทั้งจากผู้ผลิต ในการสร้างภาพยนตร์ที่
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของคนดูได้หลายกลุ่ม อีกทั้งรัฐก็ต้องช่วยสนับสนุนให้มีการก าหนด
นโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 
 

ส่วนที่ ๒  
ทิศทำงกำรพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

นโยบำย 
1. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
2. คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ มีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ และสามารถ

รักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
3. ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปทั่วโลก และใช้ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
4. ประเทศไทยสามารถใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณค่า

ทางสังคม 

วิสัยทัศน์ 
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์ ที่สร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสร้างคุณค่า ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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เป้ำประสงค์ 

 ระดับบุคคล  
- คนไทยมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสามารถรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทย 
- คนไทยมีความสนใจ และสามารถเสพงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขา 

 -  คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
- คนไทยมีความภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศสามารถส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 

 ระดับชุมชน  
- ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- ชุมชนสามารถพัฒนาศิลปะร่วมสมัยที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ  

 ระดับประเทศ  
- ประเทศไทยสามารถเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยไปทั่วโลก และใช้ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ หรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
- ประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม      

ร่วมสมัย 
 
พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำ เผยแพร่ องค์ควำมรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

       ร่วมสมัย 

 

ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ศึกษำ วิจัย และส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้ำนงำนสร้ำงสรรค์

วิชำกำรทำงศิลปะ และนวัตกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

เป้ำหมำย 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญา  

และน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต  
 
ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

2. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่น าไปประยุกต์ใช้ 
๓. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๔. จ านวนข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล    
๕. จ านวนเครือข่ายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัล 
๖. จ านวนผู้ใช้บริการสืบค้นระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรศึกษำ วิจัย องค์ควำมรู้ที่ขำดแคลนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ขาดแคลน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

แผนงำนตำม
ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลกั ผู้รับผิดชอบร่วม 

๑.1 ส่งเสริม
การศึกษา วิจัย 
องค์ความรู้ที่
ขาดแคลนดา้น
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

๑. ส ารวจสภาพปัญหา และความ
ต้องการในการใช้องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
๒. ก าหนดกรอบงานวิจัยเพื่อให้
ได้องค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่ขาดแคลน 
๓. ประสานความร่วมมือกับ สภา
วิจัยแห่งชาติ และหน่วยงาน/
สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
งานวิจัยร่วมกัน  
๔. สนับสนุนทุนในการวิจัยและ
พัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย  
๕. เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
และสถาบัน การศึกษาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัใน
ระดับชาติและนานาชาติผ่าน
ช่องทางต่างๆ สื่อต่างๆ และ
ระบบสารสนเทศ 
๖. ศิลปินร่วมสมัย 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการเพิม่ขีด
ความสามารถการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๑. เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัที่
ขาดแคลน 
๒. เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
น าองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั
ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการ
สร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
 

๑. จ านวนผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ใหม่
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
2. จ านวนองค์ความรู้
ใหม่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั
ที่น าไปประยุกต์ใช้ 
 
 

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
 
 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ที่เปิดสอนด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปนิและองค์กร
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
 
 
 

 

 

 

 

 



    33 

  

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระบบดิจิทัล*         
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

          ๓. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล        

แผนงำนตำม
ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

1.๒ สร้างและ
เผยแพร่องค์
ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสูร่ะบบ
ดิจิทัล* 

1. วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
ฐานข้อมูลองค์ความรูต้ามสาขา
ของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. จัดเก็บข้อมลูตามหมวดหมู่ 
สาขาของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
อาทิ 
- ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษา 
มหาวิทยาลยัที่เปิดการเรยีนการ
สอนวิชาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสตูรศลิปวัฒนธรรม   
ร่วมสมัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
- ระบบฐานข้อมูลประเทศท่ี
ประสบความส าเรจ็ในด้านการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยของไทย 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัยในแตล่ะสาขาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
4. บันทึกข้อมูลดา้น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั                 
ในแต่ละสาขา 
5. ทดสอบระบบและน าระบบไป
ใช้งาน 
6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทลัด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในแต่ละ
สาขาให้เป็นที่รู้จัก 
7. พัฒนาและปรับปรุงข้อมลูด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั          
ใหเ้ป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงท้ังภายใน ภายนอก
องค์กร 

1. เพื่อให้มีระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทลัใน
การเผยแพร่องค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัย 
2. เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ดิจิทัลกับเครือข่าย   
ที่เกี่ยวข้อง 
๓.เพื่อให้ผู้ทีส่นใจใน
งานศิลปวัฒนธรรม
และประชาชนท่ัวไป
ได้ใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมลู        

๑. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
๒. จ านวนข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่เผยแพร่
ผ่านระบบดิจิทัล    
๓. จ านวนเครือข่าย
ที่เช่ือมโยงฐาน 
ข้อมูลดิจิทัล 
๔. จ านวนผู้ใช้ 
บริการสืบค้นระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัย 

 
 
 

 
 
 

- กระทรวง
วัฒนธรรม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 

- กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
- มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยที่เปดิสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- หอศิลป์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปนิและองค์กร
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
 
 

กำรสร้ำงและเผยแพร่องคค์วำมรู้ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยสู่ระบบดิจทิลั*  หมายถึง  การสร้างและเผยแพร่องค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรืออนิเทอร์เน็ต เพื่อการรับรู้และสร้างรายได้ หรือกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสือ่สาร และโทรคมนาคมไปใช้พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
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ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มี และพัฒนำพื้นที่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้   

เป้ำหมำย  
๑. มีพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ต่างๆ ให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู้และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนาพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที ่
๓. บุคลากรมีความรู้.ความเข้าใจ.มีทักษะ.ประสบการณ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 
๔.  ประชาชนสนใจงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยมากขึ้นผ่านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  

 
ตัวช้ีวัด    

1. จ านวนพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ    
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
3. จ านวนแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศ

และ/หรือในระดับนานาชาต ิ
4. จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดขึ้นในแหล่งเรียนรู้ 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
7. ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการพ้ืนที่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
8. จ านวนผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และเข้าถึงพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
9. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัยและแหล่งเรียนรู้   
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กลยุทธ์ที่ ๑  จัดสรรและพัฒนำพื้นที่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

๒. เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้การบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอ่ืนๆ 

แผนงำน 
ตำมยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

2.1 จัดสรรและพัฒนา
พื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจพ้ืนท่ีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั
ที่มีความพร้อม และ
เหมาะสมในการพัฒนา
เพื่อเป็นพ้ืนท่ีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ต้นแบบ 
2. ส่งเสริมใหม้ีการ
พัฒนาพื้นที่การแสดง
ร่วมสมัย และแหล่ง
เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม               
ร่วมสมัยที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพื้นที่การ
แสดงร่วมสมัย และ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั
ต้นแบบ 
3. จดัโครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะหวา่งบุคลากร
พื้นที่การแสดงร่วมสมยั 
และแหล่งเรยีนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั
อื่น ๆ  
4. ให้ค าปรึกษาในการน า
ความรู้การบรหิารจัดการ
พื้นที่การแสดงร่วมสมยัไป
ใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
5. ตดิตามประเมนิผลการ
พัฒนาพื้นที่การแสดงร่วม
สมัย และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั
อื่น ๆ ในพื้นที่ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดพื้นท่ีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่เป็นแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบ 
๒. เพื่อให้เกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้
การบริหารจัดการ
พื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยและแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยอื่นๆ  

1. จ านวนพื้นที่
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่เป็น
แหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องที่ได้เข้า
มาศึกษาเรยีนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ 
    

- กระทรวง      
 วัฒนธรรม 

-    - หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนที่มพีื้นทีท่ี่
เหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรูต้้นแบบ    

- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
-กรุงเทพมหานคร 
- ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตรยิ ์
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ที่เปิดสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้   

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

ระดับประเทศและ/หรือในระดับนานาชาติ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
 

แผนงำน 
ตำมยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

2.๒ ส่งเสริมแหล่ง
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ให้มีศักยภาพใน
การเป็นแหล่งเรียนรู้   
 
 
 
 
 

๑. ส ารวจแหล่งเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม               
ร่วมสมัยที่มีศักยภาพใน
การเป็นแหล่งเรียนรู ้
๒. ส่งเสริมใหม้ีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าวให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
๓. ส่งเสริมใหม้ีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีดังกลา่ว 

๑. เพื่อพัฒนาแหล่ง
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย  ให้มีศักยภาพ
ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้   
๒. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดกิจกรรมการ
เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย   

๑. จ านวนแหล่ง
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
ระดับประเทศ
และ/หรือในระดับ
นานาชาติ 
๒.จ านวนกิจกรรม
การเรยีนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่จัดขึ้นใน
แหล่งเรียนรู ้
๓. จ านวนผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มพีื้นทีท่ี่
เหมาะสมในการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้    
 

- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- กรุงเทพมหานคร 
- ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตรยิ ์
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยที่เปดิสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
- เครือข่ายภาคประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 
- OKMD (ส านักงานบริหาร
และพัฒนา 
องค์ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจดักำรพื้นที่กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
     และแหล่งเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
  2. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ   
 

แผนงำน 
ตำมยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

2.๓ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหาร
จัดการพื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
และแหล่งเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจระดับความรู้
ความเข้าใจ และความ
ต้องการพัฒนาของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจดัการพื้นที่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม              
ร่วมสมัย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ
ประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการพื้นที่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะประสบการณ์ 
ในการบริหารจดัการ
พื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัย  
2. เพื่อให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัย สามารถ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการพื้นที่
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม   
ร่วมสมัย และแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัย 
2. ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการที่มีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ
บุคลากรที่ปฏิบัต ิ
งานด้านการจดัการ
พื้นที่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัย และแหล่ง
เรียนรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัย 
 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยที่เปดิสอน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
 

- หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มพีื้นทีก่ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั    
- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- กรุงเทพมหานคร 
- เครือข่ายภาคประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
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กลยุทธ์ที่ 4  สื่อสำรและประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดงงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก เพื่อเพิ่มจ ำนวน 
      ผู้สนใจในงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาผู้เสพศิลปะและเพ่ิมจ านวนผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเข้าถึงพ้ืนที่การ

แสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้และน าไปสู่การพัฒนา 
  2. เพ่ือให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพ้ืนที่การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอ่ืนๆ 
   
 

แผนงำน 
ตำมยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

2.๔ จดักิจกรรม 
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์การ
จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยเชิงรุก เพื่อเพิม่
จ านวนผู้สนใจใน
งานศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดให้มีช่องทางในการ
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
พื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้  ไป
ยังผู้รับบริการผ่านสื่อตา่งๆ 
อาทิ 
- สื่อมวลชน 
- สื่อบุคคล 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่อโสตทัศน ์
- สื่อกิจกรรม 
- สื่อสมัยใหม ่Social Media 
2.  ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์
พื้นที่การแสดงศลิปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ ใน
ทุกรูปแบบ อาทิ  
- ภาพยนตร์ สารคด ี
- วีดิทัศน์, วีดิโอ 
- นิตยสาร 
- แผ่นพับ แผ่นปลิว 
- ป้ายโฆษณา 
- สื่อสมัยใหม ่
Social Media 
- จอมอนิเตอร ์
3. จัดท าปฏิทินกิจกรรม          
รายปี (year plan) 

1. เพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้สนใจในงานศลิปะ 
และเข้าถึงพื้นที่การ
แสดงศลิปวฒันธรรม  
ร่วมสมัย และแหล่ง
เรยีนรูแ้ละน าไปสู่
การพัฒนา 
2. เพื่อให้มีสื่อ
ประชาสมัพันธ์ทุก
รูปแบบในการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของพื้นที่
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยและแหล่ง
เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยอื่นๆ 

1. จ านวนผู้สนใจใน
งานศิลปะ และเข้าถึง
พื้นที ่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยและแหล่งเรียนรู้ 
๒.จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีใช้
ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของพื้นที่การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
-กรมประชาสัมพันธ์ 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
 

- หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มพีื้นทีก่ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั    
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่
เปิดสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั  
- กรุงเทพมหานคร 
- เครือข่ายภาคประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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พันธกิจที่ 2 :  ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ 
          ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่สร้ำงคุณค่ำทำง 

        สังคม และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
 

ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ สังคม และมูลค่ำ    
ทำงเศรษฐกิจ  

เป้ำหมำย 

1. มีงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคม    
2. มีงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย 
3. ศิลปินร่วมสมัยมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
  

ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทีเ่ข้าร่วมแสดงงาน 
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมงาน 
๓. จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรม 
๔. จ านวนพื้นที/่ช่องทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ๕. จ านวนแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๖. จ านวนมาตรการหรือกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่

เกิดข้ึน   
๗. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจและ 
     สังคม  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ศิลปินร่วมสมัยสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าทาง
จิตใจและสังคม 

2. เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสื่อกลางในการด ารงชีวิต 

แผนงำน 
ตำมยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

3.1 ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม                               
ร่วมสมัย เพื่อสร้าง
คุณค่าทางจิตใจและ
สังคม 

1.สนับสนุนให้เกิดการ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปวัฒนธรรม                 
ร่วมสมัยอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
2.ส่งเสรมิให้มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการสรา้งสรรค์ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัใน
รูปแบบต่างๆ  อาทิ การฝึกอบรม
,การแข่งขัน,การศึกษาดูงาน,การ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้
นิทรรศการ ทั้งในระดับประเทศ 
อาเซียน และนานาชาต ิ
๓. ส่งเสริมใหม้ีเทศกาลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อคืน
ความสุขให้แก่สังคม  
 
 
 
 

1. เพื่อให้ศิลปิน
ร่วมสมัยสามารถ
สร้างสรรค์และ
พัฒนาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่มีคณุค่าทาง
จิตใจและสังคม 
2. เพื่อสร้างสังคม
แห่งความสุข โดยมี
งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยเป็นสื่อกลาง
ในการด ารงชีวิต 
 
 

1.จ านวนผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่เข้าร่วมแสดง
งาน 
2. ระดับความ
คิดเห็นของประชาชน
ที่เข้าร่วมงาน 
  
 
 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
 

- กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
- กระทรวงศกึษาธกิาร 
- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
- สถานทูตต่างประเทศ
ในประเทศไทย 
- กระทรวงพาณิชย ์
- มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยที่เปดิสอน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- TCEP (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและ
นิทรรศการ) 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มพีื้นทีก่ารแสดง
ศิลปะร่วมสมัย    
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
-TCDC(ศูนย์
สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ) 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์
ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำทำง  
                 เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาและต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการตลาดงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ผู้บริโภคท้ังในประเทศ และต่างประเทศ   
 

แผนงำน 
ตำม

ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

3.2 ส่งเสริม
และพัฒนางาน
ศิลปวัฒนธรรม          
ร่วมสมัยสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 
 

1. ส ารวจและจัดกลุ่มสาขาของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกีย่วข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
2. จัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนนุราย
สาขาตามความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกระดับ 
3. ส่งเสริมใหม้ีฐานข้อมูลเศรษฐกจิ
สร้างสรรคเ์พื่อเพ่ิมช่องทางการสรา้ง
รายได้ให้กับศิลปินและผู้ประกอบการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
4. ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมการต่อยอดทุน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อเพิ่มมลูค่า 
อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
อบรมคอมพิวเตอร์และ   โปรมแกรมที่
ใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน  
จัดอบรม เปดิการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังสามารถ
เพิ่มเตมิการอบรมภาษาอ่ืนๆ เช่น  
บาฮาซา เพื่อเพิม่ขีดความสามารถใน
การสื่อสาร เนื่องจากใช้ในหลาย
ประเทศของกลุ่มอาเซียน 
5.จัดท านามานุกรมศิลปิน วิทยากร 
นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ี
ความรู้ความสามารถในการต่อยอดทุน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ 
6. ส่งเสริมใหม้ีการจดังานแสดงสนิค้า
เพื่อเป็นพ้ืนท่ีให้ศิลปินจัดแสดงผลงาน
และเสนอขายผลงาน อาทิ  
Tradeshowให้ผู้ผลติได้มีโอกาสพบปะ
ผู้สนใจหรือผูล้งทุน (Business 
Matching) 

1. เพื่อใช้
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยมา
พัฒนาและต่อ
ยอดในการผลิต
สินค้าและบริการ
ที่สร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
2. เพื่อส่งเสริม
การตลาดงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสู่
ผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ   

1. จ านวนสินคา้และ
บริการที่ได้รับการต่อ
ยอดจากทุนทาง
วัฒนธรรม 
2. จ านวนพื้นที/่
ช่องทางในการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 
 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-มหาวิทยาลยั/วิทยาลัย
ที่เปิดสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั 
- สถานทตูต่างประเทศใน
ประเทศไทย 
- กระทรวงการท่องเที่ยว
และกฬีา 
- เครือข่ายภาคประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มพีื้นทีก่ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั                          
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- TCEP (ส านักงาน
ส่งเสรมิการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ) 
- TCDC                  
(ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ) 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์
ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
- สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยั
และการออกแบบ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงและพัฒนำกลไกจูงใจในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการระดมทุนในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างเหมาะสม 
 2. เพ่ือให้มีกลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   

 
แผนงำน 

ตำมยุทธศำสตร ์
แนวทำง/วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

3.3 สร้างและพัฒนา
กลไกจูงใจ                
ในการสนับสนุน            
การสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรม              
ร่วมสมัย 

1. ส ารวจแหล่งทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. จัดท าแผนและกิจกรรม
ระดมทุนจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วน  
3. ส่งเสริมใหเ้กิดมาตรการ 
ภาษีเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการ
สนับสนุนการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
อาทิ การลดหย่อนภาษีส าหรับ 
ผู้บริจาค หรือผูซ้ื้อผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั การ
ก าหนดอัตราภาษีน าเข้าวสัดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การสร้างงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
๔.ส่งเสรมิให้มีการรณรงค์ให้
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อ
อื่นๆ มีการน าศลิปะร่วมสมัย
สาขาต่างๆ เขา้ไปผสมผสาน
เป็นส่วนหน่ึงของรายการ 
เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึมซับ 
และสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ
ร่วมสมัย 
๕. ส่งเสริมใหม้ีการยกย่องเชิดชู
เกียรติศลิปินร่วมสมัยดเีด่นใน
ทุกสาขา  
๖. ส่งเสริมใหม้ีการมอบรางวัล
แก่บุคคล/หน่วยงานท่ีสนับสนุน
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๗. ส่งเสริมใหห้น่วยงาน หรือ
องค์กรมีการจดัซื้องานศิลปะ
ร่วมสมัยไปติดตั้ง และจดัวางใน
พื้นที ่

1. เพื่อให้มีการ
ระดมทุนในการ
ส่งเสริมการ
สร้างสรรคศ์ิลปะ
ร่วมสมัยอย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้มีกลไก
จูงใจในการ
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมสมัย   
 

๑. จ านวนแหล่ง
เงินทุนท่ีสนับสนุน
การสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัย 
๒. จ านวนมาตรการ
หรือกลไกจูงใจในการ
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัยที่เกิดขึ้น   
๓. จ านวนผูไ้ดร้ับ
ประโยชน์จาก
มาตรการภาษเีพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการ
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรม    
ร่วมสมัย   

-กระทรวงการคลัง  
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- หน่วยงาน
ภาคเอกชน 
- กระทรวง
วัฒนธรรม 

-  ส านักงบประมาณ 
- สถานทูต
ต่างประเทศใน
ประเทศไทย 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม            
ร่วมสมัย 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ บูรณำกำรควำมร่วมมือเชิงรุกเพื่อพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภำคส่วนทั้งใน 
และต่ำงประเทศ    

เป้ำหมำย 
ทุกภาคส่วนผสานพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ  

 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งใน และต่างประเทศ 
2. จ านวนประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๓. จ านวนศิลปินไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ 
๔. จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยที่น าไปจัดแสดงในระดับนานาชาติ 
๕. จ านวนประเทศที่ศิลปินร่วมสมัยไทยได้เข้าร่วมแสดงงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภำคส่วนให้เกิดควำมร่วมมือ ในกำรพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ทั้งในและต่ำงประเทศ  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนางานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ    
๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ   
แผนงำนตำม
ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

4.1 ส่งเสริม 
สนับสนุน ทุกภาค
ส่วนให้เกิดความ
ร่วมมือ ในการ
พัฒนางานศิลปะ  
ร่วมสมัยทั้งใน           
และต่างประเทศ  
 

 

1. เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เพื่อท าให้เกิดความร่วมมือ 
2.จัดท าแผนบูรณาการความ
ร่วมมือในการสร้างสรรค์
ผลงานศลิปวัฒนธรรม              
ร่วมสมัยทุกระดับทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
3.ส่งเสรมิให้มีกิจกรรม
พบปะร่วมกันของเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
ทั้งในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมการสร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
 

1. เพื่อบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ใน
การพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม      
ร่วมสมัยให้สอดคล้อง 
กับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ    
๒. เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัย ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนทั้งใน
และต่างประเทศ   

1. จ านวนภาคสว่นที่
ร่วมขบัเคลื่อนงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย
ทั้งในและต่างประเทศ 
2.จ านวนประเทศทีม่ี
ข้อตกลงรว่มกนัในการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

- กระทรวง
วัฒนธรรม 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-มหาวทิยาลยัวิทยาลยัที่
เปิดสอนดา้น
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 
- สถานทูตต่างประเทศ
ในประเทศไทย 
- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กรุงเทพมหานคร 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
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แผนงำนตำม
ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

 - TCEP (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและ
นิทรรศการ) 
- TCDC                     
(ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ) 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
- หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนที่มพีื้นที่
การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม           
ร่วมสมัย    
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยก้ำวสู่พื้นที่ในระดับนำนำชำติ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมให้ศิลปินร่วมสมัยไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับ

นานาชาติ      
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

แผนงำนตำม
ยุทธศำสตร ์

แนวทำง/ 
วิธีกำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

4.2 ส่งเสริมให้ผล
งานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยไทยกา้วสู่
พื้นที่ในระดับ
นานาชาติ 

1. ส ารวจและจัดกลุ่มศลิปิน
ร่วมสมัยไทยตามสาขาต่างๆ 
ที่มีศักยภาพในระดับ
นานาชาติ  
๒.จัดท าแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนศลิปินเพื่อเข้าร่วม
แสดงผลงานในระดบั
นานาชาติ 
๓. ส่งเสริมใหม้ีการสนับสนุน
การสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัแก่
ศิลปินเพื่อเข้าร่วมแสดงผล
งานในระดับนานาชาต ิ
๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานหรือกิจกรรมของศิลปินท่ี
จะเข้าร่วมการแสดงผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ศิลปินร่วมสมยัไทย
ได้มโีอกาสเข้าร่วม
แสดงผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยในระดับ
นานาชาติ     
2. เพื่อเผยแพร่
ผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยของไทยให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

1. จ านวนศิลปินไทยท่ี
ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน
ในระดับนานาชาต ิ
๒. จ านวนผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยไทยท่ีน าไปจดั
แสดงในระดับ
นานาชาติ 
๓. จ านวนประเทศท่ี
ศิลปินร่วมสมยัไทยได้
เข้าร่วมแสดงงาน 
 
 

- กระทรวง
วัฒนธรรม 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยที่เปดิสอน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- สถานทูตต่างประเทศ
ในประเทศไทย 
- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- เครือข่ายภาค
ประชาชน 
- ศิลปินและองค์กร
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 
- หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนทีม่ีพื้นทีก่าร
แสดงศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- TCEP (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและ
นิทรรศการ) 
- TCDC (ศูนย์
สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ) 
- OKMD (ส านักงาน
บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้) 
- สื่อมวลชนทุกแขนง 
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ส่วนที่ ๓  
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
    ๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดท าแผนงานโครงการในภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กันนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

    ๑.๒ พัฒนากระบวนการสื่อสารทางสังคม ผ่านเวทีการประชุมและช่องทางการสื่อสารสาธารณะ
ทุกรูปแบบ เพ่ือกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 ๒.  การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
   เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนา เพ่ือให้ภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทางและมาตรการ 
ตลอดจนวิธีการท างานไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่าง
เหมาะสม เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานในระดับแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้ง
การบูรราการแนวราบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบทบาทจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
หนุนเสริม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับจังหวัด และระดับต าบล 
 ๓.   การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
 ขับเคลื่อนผ่านกลไกส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด โดยการรวบรวม
สถานการณ์และทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพ้ืนที่ เผยแพร่ พร้อมกับสร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ การประชุมส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  
๒. แนวทางการติดตามประเมินผล 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ
กลไกในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทุกระยะ 

๒.๑ กลไกในระดับนโยบายมีแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.๒ พัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การประเมินตัวชี้วัด ความส าเร็จของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ จัดท า
รายงานประจ าป ี
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๒.๓ ใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทุกระดับ ส าหรับการติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นระบบที่เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้อง
แม่นย า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

๒.๕ รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทุกระยะ ๒ ปี และเผยแพร่ 

 
๓. กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ๓.๑ กลไกระดับนโยบาย 
 ๓.๑.๑ คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ท าหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปะร่วมสมัยต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และก าหนดแนวทางในการจัดท าและให้ความเห็นชอบแผนงานและ
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ และ
เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 

๓.๑.๒ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ
คณะกรรมการ และมีหน้าที่จัดท าแผนงานและยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  

 ๓.๒ กลไกส่วนกลาง 
 ๓.๒.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้มีการด าเนินงาน
บรรลุตามตัวชี้วัดของนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
 ๓.๒.๒ สถาบันการศึกษาและวิจัย ท าหน้าที่พัฒนางานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

 ๓.๓ กลไกระดับจังหวัด 
 ๓.๓.๑ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด 
 ๓.๓.๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับจังหวัด 
 ๓.๔ กลไกระดับพื้นท่ี 
 ๓.๔.๑ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับอ าเภอ 
 ๓.๔.๒ สภาวัฒนธรรมต าบล กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับต าบล 



 

 
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดา้นงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย องค์ความรู้ที่ขาดแคลน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

แผนงานส่งเสริมศึกษาวิจัยและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 

10 500,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 
วธ./ ศธ/ สศร./ 
สถาบันการศึกษา/ วช./ 
OKMD 

รวมกลยุทธ์ที ่1 10 500,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 5,000,000.00   

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระบบดิจิทัล* 

1. แผนงานส่งเสริมการเผยแพร่
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

100 1,000,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 
วธ./ สศร./ กรม
ประชาสัมพันธ์/ เอกชน/ DE 

2. แผนงานส่งเสริมการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

100 1,000,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 200 2,500,000.00 
วธ./ สศร./ กรม
ประชาสัมพันธ์/ เอกชน/ DE/ 
มท. 

รวมกลยุทธ์ที ่2 200 2,000,000.00 400 5,000,000.00 400 5,000,000.00 400 5,000,000.00 100 5,000,000.00   

รวมยุทธ์ศาสตร์ที ่1 210 2,500,000.00 500 10,000,000.00 500 10,000,000.00 500 10,000,000.00 200 10,000,000.00   

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 1  จัดสรรและพัฒนาพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
แผนงานส่งเสริมการพัฒนาหอ
ศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน/
รัชดาภิเษก และพื้นที่อื่น ๆ 

100 318,668.72 300 1,500,000.00 500 3,000,000.00 500 3,000,000.00 500 3,000,000.00 สศร./ วธ./ หอศิลป์อื่น ๆ 

รวมกลยุทธ์ที ่1 100 318,668.72 300 1,500,000.00 500 3,000,000.00 500 3,000,000.00 500 3,000,000.00   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู ้
1. แผนงานการส่งเสริมผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์หอศิลป์ร่วมสมัย
และแหลง่เรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอ่ืนๆ ใน
ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพยนตร์ สาร
คดี วีดิทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ 
แผ่นปลิว ปา้ยโฆษณา สื่อ
สมัยใหม ่

1,000 500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 สศร./ วธ./ หอศิลป์อื่น ๆ 

2. การสนับสนุนองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการหอศิลป์ร่วม
สมัยและสถานที่จัดแสดงงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

200 500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 
สศร./ วธ./ หอศิลป์อื่น ๆ/ 
OKMD 

รวมกลยุทธ์ที ่2 1,200 1,000,000.00 1,200 5,000,000.00 1,200 5,000,000.00 6,000 5,000,000.00 6,000 5,000,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ 

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู ้

แผนงานพัฒนาบุคลากร   
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างหอศิลป์รว่มสมัยและแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและ
ต่างประเทศ (ภัณฑารักษ,์นักวิชาการ
วัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ ดนตรี การ
แสดง ออกแบบ วรรณศิลป์ ฯลฯ) 

0 0.00 100 1,000,000.00 200 2,000,000.00 200 2,000,000.00 200 2,000,000.00 
สศร./ วธ./ กต./ หอศิลป์
อื่น ๆ  

2. สนับสนุนการอบรมการบริหารจัดการ
หอศิลป์และสถานทีจ่ัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

0 0.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 สศร./ วธ./ หอศิลป์อื่น ๆ 

3. สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

0 0.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 1,000 5,000,000.00 
สศร./ วธ./ กต./ หอศิลป์
อื่น ๆ  

รวมกลยุทธ์ที ่3 0 0.00 2,100 11,000,000.00 2,200 12,000,000.00 2,200 12,000,000.00 2,200 12,000,000.00   

กลยุทธ์ที่ 4 สื่อสารและประชาสมัพันธ์ การจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

แผนงานเพิ่มและพัฒนาผู้เสพงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

200 500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 
วธ./ ศธ/ สศร./ กก./ มท./  
หอศิลป์อื่น ๆ /
สถาบันการศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที ่4 200 500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00 1,000 2,500,000.00   

รวมยุทธ์ศาสตร์ที ่2 1,500 1,818,668.72 4,600 20,000,000.00 4,900 22,500,000.00 9,700 22,500,000.00 9,700 22,500,000.00   

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือสร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคม 

1.แผนงานส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั  

20 600,000.00 100 3,000,000.00 100 3,000,000.00 100 3,000,000.00 100 3,000,000.00 
สศร./ วธ./ ศธ./ กต./ 
ภาคเอกชน/  TCDC/
สถาบันการศึกษา 

2.แผนงานยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย 9 900,000.00 9 900,000.00 9 900,000.00 9 900,000.00 9 900,000.00 สศร./ วธ. 

รวมกลยุทธ์ที ่1 29 1,500,000.00 109 3,900,000.00 109 3,900,000.00 109 3,900,000.00 109 3,900,000.00   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1.แผนงานส่งเสริมความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และการประยุกต์ใช ้

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,000 1,000,000.00 2,000 2,000,000.00 

สศร./ วธ./ มท./ กต./ 
พณ./ กก./ TCDC/ 
สถาบันการศึกษา/ 
ภาคเอกชน 

2.แผนงานส่งเสริมการตลาดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,000 1,000,000.00 2,000 2,000,000.00 
สศร./ วธ./ พณ./ อก./ 
ภาคเอกชน 

3. แผนงานบริหารภาพลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประเทศไทย 

0 0.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 สศร./ วธ. 

4.แผนงานสื่อสารภาพลักษณด์้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

1,000 500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 5,000 2,500,000.00 
สศร./ วธ./ กก./ กต./
กรมประชาสัมพันธ์/ 
ภาคเอกชน 

รวมกลยุทธ์ที ่2 1,000 500,000.00 10,000 5,000,000.00 10,000 5,000,000.00 12,000 7,000,000.00 14,000 9,000,000.00   

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนากลไกจูงใจในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
แผนงานการบริหารจัดการกองทุน   

การเผยแพร่ประชาสัมพันธก์องทุนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

1,000 500,000.00 2,000 1,000,000.00 2,000 1,000,000.00 2,000 1,000,000.00 1,000 500,000.00 สศร./ วธ. 

รวมกลยุทธ์ที ่3 1,000 500,000.00 2,000 1,000,000.00 2,000 1,000,000.00 2,000 1,000,000.00 1,000 500,000.00   

รวมยุทธ์ศาสตร์ที ่3 2,029 2,500,000.00 12,109 9,900,000.00 12,109 9,900,000.00 14,109 11,900,000.00 15,109 13,400,000.00   

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือเชิงรุก  เพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

แนวทาง/แผนงาน/โครงการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือเชิงรุก  เพื่อพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งในและต่างประเทศ 

1.แผนงานบูรณาการความรว่มมือ
กับหน่วยงานหลักทีเ่กี่ยวข้อง 

0 0.00 1,000 2,000,000.00 2,000 4,000,000.00 2,000 4,000,000.00 2,000 4,000,000.00 
สศร./ วธ./ ศธ./ กก./
ททท./ กต./ อก./พณ./ 
หอศิลป์ 

2. แผนงานสร้างเครือขา่ย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

0 0.00 500 1,000,000.00 500 1,000,000.00 500 1,000,000.00 500 1,000,000.00 สศร./ วธ./ กต. 

รวมกลยุทธ์ที ่1 0 0.00 1,200 3,000,000.00 2,500 5,000,000.00 2,500 5,000,000.00 2,500 5,000,000.00   

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยก้าวสู่พื้นที่ในระดับนานาชาติ 

1. แผนงานเสริมสรา้งอัตลักษณ์ไทย
และความเป็นไทยให้เข้มแข็ง 

100 500,000.00 1,000 5,000,000.00 2,000 10,000,000.00 2,000 10,000,000.00 2,000 10,000,000.00 สศร./ วธ./ สวธ./ ศธ. 

2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เป็นผู้น าด้านการสรา้งสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัใน
ระดับอาเซยีน 

100 500,000.00 200 1,000,000.00 300 1,500,000.00 300 1,500,000.00 300 1,500,000.00 สศร./ วธ./ กต. 

3. แผนงานสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

0 0.00 250 1,100,000.00 300 1,500,000.00 300 1,500,000.00 300 1,500,000.00 สศร./ วธ./ สวธ./ กต. 

รวมกลยุทธ์ที ่2 200 1,000,000.00 300 7,100,000.00 2,600 13,000,000.00 2,600 13,000,000.00 2,600 13,000,000.00   

รวมยุทธ์ศาสตร์ที ่4 200 1,000,000.00 1,500 10,100,000.00 5,100 18,000,000.00 5,100 18,000,000.00 1,500 18,000,000.00   

รวมกลุ่มเปา้หมาย (คน) ทั้งหมด 3,939   18,709   22,609   29,409   26,509   101,175 

รวมงบประมาณ (บาท) ทั้งหมด   7,818,668.72   50,000,000.00   60,400,000.00   62,400,000.00   63,900,000.00  ฿244,518,668.72  
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