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ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษาของแสดงความขอบคุณผูอํานวยการสถาบัน
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ใหการดูแลและอํานวยความสะดวกอยางดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาการอบรม

ในการน้ี ผูศึกษาขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูต เพ็ญศักด์ิ ชลารักษ อาจารยที่ปรึกษา
ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และรองศาสตราจารย ดร.อภิญญา  รัตนมงคลมาศ  อาจารย
ที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตลอดจนใหความรู
และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอรายงานสวนบุคคลฉบับน้ี
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

เกี่ ยวกับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสง เสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม
(Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)
อยูภายใตการดําเนินงานของ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-
UNESCO องคการยูเนสโก ถือเปนองคการระหวางประเทศองคกรแรกที่สงเสริมใหชาติตางๆ เห็น
ความสําคัญในเร่ือง การอยูรวมกันบนความแตกตาง

องคการยูเนสโก ไดตระหนักถึงเปาหมายที่สําคัญ ที่จะตองผลักดันใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางวัฒนธรรมที่แบงแยกหรือแตกตางกัน เพื่อมนุษยจะไมตองจํากัดขอบเขตในกลุมวัฒนธรรม
ของตน หากแตสามารถแบงปน หรือเรียนรูซึ่งกันและกันในความหลากหลายของวัฒนธรรมตางๆ
ในโลก นอกจากน้ี องคการยูเนสโกยังตระหนักวา วัฒนธรรมของแตละชาติแตละเผาพันธุ ตางก็มี
ศักด์ิศรีเทาเทียมกัน สมควรไดรับความคุมครอง และการสงเสริมการแลกเปลี่ยน เพื่อใหมีความ
เขาใจ และความเคารพซึ่งวัฒนธรรมของกันและกัน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมและคุมครองความหลากหลายของวัฒนธรรมและเพื่อให
มีการกําหนดกรอบนโยบายทางวัฒนธรรมที่จะสงเสริมความหลากหลายและสงวนไวซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ องคการยูเนสโกจึงไดดําเนินการจัดรางอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม (Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)  และไดรับการรับรองอยางเปนทางการจาก
ประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548

อาจกลาวไดวาการจัดทําอนุสัญญามีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศทางดานวัฒนธรรมใหม เปนความรวมมือของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ไมวาจะปรากฏ
อยูบนสื่อหรือเทคโนโลยีประเภทใดจะไมอยูภายใตการคาสินคาหรือการคาบริการตามปกติได ทั้งน้ี
อนุสัญญาไมไดครอบคลุมทุกๆแงมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากแตมุงสรางความ
ตระหนักที่วาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) เปนสิ่งที่บงบอกความ
เปนอัตลักษณ คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภค
ทั่วไป

นอกจากน้ี อนุสัญญายังวางหลักประกันวามาตรการหรือนโยบายใดๆที่ประเทศสมาชิกจัดทํา
ขึ้นเพื่อสงเสริมและคุมครองความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมจะไมเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เชน การแสดงออกและการสื่อสารอยางเสรี ซึ่งสอดคลองกับ



จ

“ปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Universal Declaration on Cultural
Diversity) ในการน้ีประเทศสมาชิกไมเพียงแตตองคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนการแสดงออก
และการเผยแพรความหลากหลายทางวัฒนธรรมเทาน้ัน หากแตตองวางมาตรการอันสมควรในการ
ยอมรับและเปดกวางตอวัฒนธรรมอ่ืนๆ ของโลกดวย

อนุสัญญาฉบับน้ีใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการพิจารณาและกําหนดสถานการณพิเศษที่
การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมในอาณาเขตของประเทศน้ันตกอยูในความเสี่ยง อยูในอันตรายรายแรง
หรือมีความจําเปนตองไดรับการแกไข หรือปองกันอยางเรงดวน ประเทศสมาชิกสามารถจัด
มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันและสงวนไวซึ่งการแสดงออกทางวัฒนธรรม ในสถานการณ
เชนน้ันได นอกจากน้ี อนุสัญญาน้ียังยอมรับการมีอํานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก ในการกําหนด
นโยบายทางวัฒนธรรมและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

สิทธิและขอผูกพันของประเทศสมาชิกภายใตอนุสัญญาฉบับน้ีจะตองไดรับการเคารพและ
ปฏิบัติตามอยางเต็มรูปแบบ เมื่อมีการตีความกับอนุสัญญาอ่ืน ใหนําบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับน้ี
เขารวมพิจารณาดวย จึงนับไดวาอนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมมีความสําคัญกับปจเจกบุคคลและสังคมในทุกหมูเหลา เน่ืองจากอนุสัญญา
มุงเนนการมีสวนรวมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของปจเจกบุคคลและสังคม และในขณะเดียวกัน
มีการเปดรับวัฒนธรรมอ่ืนอยางมีดุลยภาพ ดังกลาวมาแลว บรรดาศิลปน และผูสรางสรรคผลงาน
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของก็จะไดรับประโยชนจากอนุสัญญา

อน่ึง ประเทศกําลังพัฒนาที่ยังไมสามารถสราง และเผยแพรการแสดงออกทางวัฒนธรรมได
อนุสัญญาน้ีก็จะใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินอุดหนุนอยางเปนทางการ การให
กูยืมดอกเบี้ยตํ่า การใหความชวยเหลือในการพัฒนานโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน
ประเทศสมาชิกทั้งหลายมีขอผูกพันที่จะตองสรางบรรยากาศใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
สตรี ชนกลุมนอยและ ชนพื้นเมือง เปนที่ยอมรับดวย

เกี่ยวกับประเด็นปญหาของอนุสัญญาในประเทศไทย
ในสวนของประเทศไทย อนุสัญญามีประเด็นที่ทําใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่อาจ

ไมสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย ไดแก
1. คํานิยามของ cultural goods and services ใน Article 4.4 มีความหมายที่กวางและคลุมเครือ

มากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมกับสินคาและบริการ
ทั่วไป ซึ่งอนุสัญญาอนุญาตใหภาคีอุดหนุนหรือใชมาตรการคุมครองสินคาทางวัฒนธรรมได ทําให
เกรงวาบางประเทศอาจฉวยโอกาสใหการอุดหนุนสินคาทั่วไป โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรมได
เชน ใหการอุดหนุนสินคาเกษตร โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรม เพื่อเลี่ยงไมปฏิบัติตามความตกลง
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ทางการเกษตรของ WTO ที่กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีและลดการอุดหนุนสินคาเกษตร รวมทั้งหาม
สมาชิกอุดหนุนสินคาเกษตรเกินกวาระดับที่ไดผูกพันไว ดังน้ัน จึงตองพิจารณากําหนดนิยามของ
cultural goods and services หรือ สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ใหชัดเจน และครอบคลุมเฉพาะที่
เปนวัฒนธรรมอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และสินคาและ
บริการทั่วไปออกจากกันไดอยางชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อปองกันการฉวยโอกาสที่กลาวมาขางตน

2. Article 6.2 (d) และ Article 8 ของอนุสัญญา อนุญาตใหประเทศภาคีใชมาตรการสงเสริม
และปกปองความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน การใหความชวยเหลือทางการเงินและการใชมาตรการ
ปกปอง แตไมไดกําหนดรายละเอียดและกติกาในการใชมาตรการดังกลาว ในขณะที่ความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและความตกลงวาดวยมาตรการปกปองของ WTO กําหนดขอบเขตและกฎเกณฑในเร่ือง
ดังกลาวอยางเครงครัด จึงมีความเปนไปไดสูงที่ภาคีจะใชมาตรการภายใตอนุสัญญา ในลักษณะที่
บิดเบือนหรือเพื่อกีดกันทางการคา โดยขัดกับความตกลง WTO ซึ่งจะกระทบตอผลประโยชนทาง
การคาระหวางประเทศของไทยโดยตรง จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตและกฎเกณฑใน
การใชมาตรการตางๆใหชัดเจน เพื่อปองกันไมใหภาคีใชมาตรการดังกลาวเพื่อการกีดกันทางการคา

3. Article 20.1 (b) กําหนดวา ในกรณีที่อนุสัญญาฉบับน้ีขัดกับความตกลงอ่ืน เชน ความตกลง
WTO ก็ใหนําบทบัญญัติของอนุสัญญาเขารวมพิจารณาดวย ขอบทน้ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
เน่ืองจากกระทบตอผลประโยชนทุกเร่ืองของไทยใน WTO โดยตรง อีกทั้งจะมีผลกระทบตอความ
ตกลงอ่ืนที่เปนภาคีสมาชิกอยู

เกี่ยวกับการศึกษาปญหาของไทยในประเด็นดานวัฒนธรรม
ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการศึกษา ผูศึกษาซึ ่งมีประสบการณในหนาที ่ในฐานะ

ขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมจะศึกษาเฉพาะปญหาของไทยในการเขารวมอนุสัญญาในประเด็น
ดานวัฒนธรรม คือความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เน่ืองจากตางสังคม
ตางวัฒนธรรม สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยอมแตกตางกันไป

กรอบแนวคิด
ผูศึกษาทําการศึกษากรอบแนวคิดของอนุสัญญาในเร่ืองการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่ง

มุงเนนประเด็นสินคาและบริการทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากการอธิบายคําวาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย ทั้งน้ี ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลจากรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการฯซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ
เอกสารออนไลน เอกสารงานวิจัย ตลอดจนการใชประสบการณตรงอันจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาคร้ังน้ี
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สรุปและขอเสนอแนะ
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนประเด็นใหมในกรอบความรวมมือทางวัฒนธรรม

ระหวางประเทศ  ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศ เชน ฝร่ังเศส
และแคนาดา ไดสรางความตระหนักวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ
คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป

ในสวนของประเทศไทยซึ่งมีปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลว ไดผลสรุปวาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก

1) งานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิเชน งานพิพิธภัณฑ
งานดนตรีและศิลปะการแสดง การละคร   การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน สิ่งพิมพและหนังสือ
การจัดงานออกราน การจัดงานโครงการตางๆ  การแสดงมวยไทยฯลฯ

2) งานวิสาหกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีพื้นฐานจากหัตถกรรมพื้นบานและ
วิถีชีวิต  เชน งานศิลปาชีพ งานหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ และ อาหารไทย ฯลฯ

3) งานสื่อโสตทัศนที่ใชเน้ือหาทางวัฒนธรรม อาทิ บทเพลง ภาพยนตร รายการวิทยุโทรทัศน
เกมส การตูน มัลติมีเดีย   แผนเสียง ซีดี และ การโฆษณา เปนตน

ดังน้ัน เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือ
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันกับอนุสัญญาดังกลาว ก็นาจะ
เกิดผลดีในมิติใหมของความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ ยังประโยชนดังตอไปน้ี

1) การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว นาจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันกับสังคมมนุษยชาติ ในการที่จะทําใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ ไดรับการสงเสริมและคุมครองใหสามารถสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลังไดอยางมั่นใจ

2) อนุสัญญามุงสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ซึ่งนับเปนความรวมมือระหวางประเทศที่จะเปนผลดีและมีความสําคัญในระยะยาวตอประเทศที่เขา
เปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว

3) อนุสัญญาเปนความตกลงระหวางประเทศฉบับแรกที่กําหนดใหประชาคมระหวางประเทศ
สงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมไทย

4) ภาคีจะไดรับประโยชนจากความรวมมือและสนับสนุนดานเงินทุน รวมทั้งการแบงปน
ขอมูลสารสนเทศดานการคุมครองและสงเสริมวัฒนธรรมจากการเปนภาคีอนุสัญญา รวมทั้งประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับการปฏิบัติที่เปนพิเศษจากอนุสัญญา

5) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นาจะเปนประโยชนในการเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสูสากลไดมากขึ้น รวมทั้งรูวัฒนธรรม
ของชาติอ่ืนอยางเปนระบบ
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มีขอเสนอแนะ  2 ประการ คือ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. การจัดต้ังหนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ปจจุบันไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเชนในกรณีของภาพยนตร มีหนวยงานภาครัฐที่มีภาร กิจ
เกี่ยวของกับภาพยนตรกระจายไปในหนวยงานมากกวาหน่ึงหนวยงาน ทําใหการผลักดันการพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนแบบแยกสวน ขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวยงาน สําหรับแอนิ
เมชั่นและเกม มีหนวยงานที่เกี่ยวของแตมีภารกิจหลักที่ไมไดครอบคลุมสินคาน้ีทั้งหมด ทิศทางของ
หนวยงานน้ี ใหความสําคัญกับการเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากกวาการเปนสวน
หน่ึงของเน้ือหาสาระ อน่ึง งานประเภทวิสาหกิจวัฒนธรรมและการใชประโยชนจากมรดก
วัฒนธรรมทั้งจับตองไดและจับตองไมไดก็มีหลายหนวยงานรับผิดชอบโดยไมมีการประสานงานกัน
แตอยางใด

จําเปนตองมีหนวยงานกลางที่จะจัดต้ังขึ้นเพื่อใหเกิดเจาภาพในการผลักดันสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมโดยมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน หนวยงานน้ีจะเปนหนวยจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรหรือแผนการพัฒนาในภาพรวมดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียทุกๆ
กลุม รวมทั้งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสูภาคปฏิบัติตอไป

หนวยงานราชการนาจะมีความคลองตัวในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพของสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนจุดขายและสรางมูลคาเพิ่ม

กระทรวงวัฒนธรรมเคยมีแนวคิดที่จะจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปน
องคการมหาชนมาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการเฉพาะแตก็ไดลมเลิกไปในเวลาตอมา
หากไทยเขารวมในอนุสัญญาคร้ังน้ี ควรจะไดมีการทบทวนเกี่ยวกับหนวยงานกลางรับผิดชอบงาน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมอีกคร้ังหน่ึง

ข. การจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
1. กอนจะเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรจะตองใหความคุมครองความหลากหลายในการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมเหลาน้ีในอาณาเขตแหงตนเกิดขึ้นสมบูรณเสียกอน เพื่อใหไดรับประโยชน
สูงสุดจากอนุสัญญาโดยจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เพื่อสงเสริมและ
คุมครองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของไทยที่ชัดเจนจะทําใหประเทศไทยอยูในเวทีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศไดอยางภาคภูมิ เชน ออกกฎหมายวาดวยสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศเพื่อใหมีกฎหมาย
ครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา
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2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อันเปนปรากฏการณสําคัญที่เกิดขึ้นกับสินคาและบริการทางวัฒนธรรมทั่วโลก ถือเปน
ปญหาและอุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นกับผูผลิตที่สูญเสียรายไดไปมหาศาล สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมมีบริบทของการใชความริเร่ิมสรางสรรค อันเปนองคประกอบสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญา มีนัยตอการเพิ่มมูลคาตลาดและการขยายตัวของสินคาทางวัฒนธรรมโดยตรง ดวยเหตุน้ี การ
กํากับดูแลเพื่อการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพรัฐจําเปนตองวางแผนและกําหนดมาตรการตางๆในการปองกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เพื่อสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย

3. กอนดําเนินการอนุวัติเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว หนวยราชการเจาของเร่ืองจะตอง
เสนออนุสัญญาฉบับน้ีใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน

4. มาตรา 25 วรรค 4 ของอนุสัญญาระบุใหประเทศที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสามารถจัดทํา
คําแถลง (declaration) ไมยอมรับกระบวนการไกลเกลี่ย (conciliation procedure) ได ดังน้ัน หนวย
ราชการเจาของเร่ืองควรพิจารณาวาสมควรที่จะจัดทําคําแถลงดังกลาวหรือไม เน่ืองจากประเด็น
ดังกลาวเปนขอพิจารณาทางดานนโยบาย

5. การเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรมีขอมูลที่ชัดเจนในประเด็นขอบทการคุมครองและสงเสริม
โดยเฉพาะขอบเขตการคุมครอง หากเปนการคุมครองที่ครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในเชิง
วัฒนธรรมทางการเกษตรดวยแลว จําเปนตองพิจารณาความสอดคลองในขอบทกฎหมาย
ภายในประเทศดวย เพื่อประโยชนสูงสุดในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมภาคการเกษตรของไทย

6. ในการเขาเปนภาคีน้ัน ประเทศไทยตองศึกษาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาใชจายตางๆ และอ่ืนๆ ในการเขารวมเปนภาคี และขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงความพรอมทางการเงิน
ของไทยและประโยชนที่ไทยจะไดรับ ซึ่งหากเปนประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลว การเขารวมบริจาค
เงินตางๆ จะตองพึงคํานึงถึงความเหมาะสม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจํานวนเงิน
จะตองไมเปนภาระตองบประมาณแผนดินจนเกินไป

7. ควรมีการหารือระหวางหนวยงานเจาของเร่ืองกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อสอบถาม
ความเห็นของประเทศในกลุมอาเซียนและหาจุดยืนรวมกันในการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ดังกลาว เน่ืองจากวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนในบางประเด็นอาจจะมีความคลายคลึงกัน
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เมื่อไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแลว สิ่งที่ควรดําเนินการมีดังตอไปน้ี
1.  ปลูกจิตสํานึกการรูเทาทันสื่อ สรางภูมิคุมกันใหกับคนไทยโดยเฉพาะกลุมเยาวชน ในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกในการเปดรับเน้ือหารายการอยางรูเทาทัน  เน้ือหาหรือเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของ
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ประเทศตางๆจะไหลบาเขามาสูประเทศไทยผานสื่อตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันจึงควรยอมรับ
ในความแตกตางของเน้ือหารายการ และเลือกรับเน้ือหาที่มีประโยชนมาปรับใชกับสังคมไทย

2. พัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนประสบการณที่สั่งสมจากมือ
อาชีพแลวนํามาถายทอด บมเพาะ อบรม เพื่อสรางคนไทยใหกาวขึ้นสูระดับสากลและพัฒนาสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ

3. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ

4. เปดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ คุณคาและความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเปนชองทางการสรางคุณคาทางสังคม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกประเทศใน
ฐานะเปนสินคาสงออกที่สําคัญ

5. สรางความนิยมบริโภคสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยในตลาดตางประเทศเพื่อเปน
กระจกสะทอนใหประชาชนไทยเกิดความภาคภูมิใจและเห็นประโยชนจากมรดกวัฒนธรรม
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวเน่ืองกับนโยบายวัฒนธรรมที่องคการยูเนสโกจัดประชุมขึ้นที่กรุง

เม็กซิโกเมื่อป พ.ศ. 2525 โดยในแถลงการณเนนใหเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ตระหนักในอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงลักษณะทางวัฒนธรรมพหุนิยม
ตระหนักถึงสิทธิในเร่ืองความแตกตางและการรูจักเคารพวัฒนธรรมของผูอ่ืน รวมทั้งชนกลุมนอย
องคการยูเนสโกถือเปนองคการระหวางประเทศองคกรแรกที่สงเสริมใหชาติตางๆเห็นความสําคัญ
ในเร่ือง การอยูรวมกันบนความแตกตาง 1

ภายหลังเหตุการณอาคาร World Trade Centre ถลมเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ในการ
ประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโก คร้ังที่ 31 ที่ประชุมเห็นวา ควรมีการสงเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีการคุมครองวัฒนธรรมตางๆเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ
จึงไดมีการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on
Cultural Diversity)  มีขอความระบุในมาตราที่ 12(C)ใหองคการยูเนสโกดําเนินการสรางเสริม
มาตรฐาน ความตระหนักและความสามารถในเร่ืองที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตามที่นิยามไวในปฏิญญาสากล จึงไดมีการริเร่ิมดําเนินการเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให
บังเกิดการบังคับใชที่มีขอผูกมัดมากกวาปฏิญญา ตอมาองคการยูเนสโกไดรับฉันทานุมัติจากที่
ประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 32 เมื่อป พ.ศ. 2546 ใหทําการยกรางอนุสัญญาเกี่ยวกับเร่ืองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมาเสนอที่ประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 33 ในปพ.ศ. 2548 และใหนําเสนอ
ประเทศสมาชิกทราบและพิจารณาใหความคิดเห็นตามขั้นตอนที่กําหนดไวทุกระยะ รวมทั้งให
เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาใหความเห็นเปนระยะๆตลอด 2 ป

รัฐมนตรีวัฒนธรรมของไทยไดแสดงทาทีสนับสนุนในหลักการทั่วไปในคราวประชุม
รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซมคร้ังที่สองและการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมระดับโลกที่ฝร่ังเศสและ
สเปนเปนเจาภาพ ในตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ผูศึกษาไดเขาประชุมเฉพาะกิจในการประชุม
Special Session of the International Network on Cultural Policy จัดโดย นาย Artur Wilczynski

1 วิริยะ สวางโชติ. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมุมมองยูเนสโก.(ออนไลน) เขาถึงไดจาก
http://www.Thaiingo.org/writer/view.php?id=176  สืบคนวันที่ 4 มิถุนายน 2552
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แหงกรมมรดกวัฒนธรรมแคนาดา ในฐานะประธานคณะทํางานวาดวยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและโลกาภิวัตน (Working Group on Cultural Diversity and Globalization) ภายใต
เครือขายระหวางประเทศดานนโยบายวัฒนธรรม (International Network on Cultural Policy หรือ
INCP) ระหวางวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ Canada Pavilion ในบริเวณงาน 2005 World
Exposition  เมือง Aichi ประเทศญ่ีปุน การประชุมคร้ังน้ีสะทอนถึงหัวขอเร่ือง (theme) ของ Canada
Pavilion คือ ภูมิปญญาแหงความหลากหลาย (Wisdom of Diversity) และในโอกาสน้ี ไดมีการ
หารือเกี่ยวกับรางอนุสัญญาวาดวยการปกปองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแสดงออก
ทางศิลปะ (Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic
Expressions) โดยเปนการรวมมือกันดําเนินการระหวางแคนาดากับฝร่ังเศส  นับเปนการประชุม
คร้ังสําคัญเพื่อหยั่งเสียงสมาชิกจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซึ่งต้ังอยูบริเวณเกาะตาง ๆ ของเอเชียแป
ซิฟคใหรวมกันรับรองอนุสัญญา โดยในการแกไขคร้ังลาสุดหลังการประชุมคณะผูเชี่ยวชาญ
ระหวางรัฐบาล คร้ังที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเปลี่ยนชื่ออนุสัญญาเปน Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

ในการประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโกคร้ังที่ 33 ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2548
อนุสัญญาดังกลาวไดรับการลงมติรับรองจากสมาชิกจํานวน 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทั้งน้ี
คณะผูแทนไทยไดลงมติรับรองโดยยึดถือผลการหารือระหวางอดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร) กับอดีตประธานาธิบดี Jacques Chirac ของฝร่ังเศส ไทยรับที่จะลงมติรับรอง (ราง)
อนุสัญญา ตามคํารองขอของฝร่ังเศส

อนุสัญญาฉบับน้ีถือเปนตราสารที่สําคัญยิ่งในการสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีความยาวถึง 35 มาตรา และมีบทอารัมภบทที่ยาวถึง 23 ยอหนา กลาวไดวาเปนอนุสัญญาที่มีความ
ยุงยากและสลับซับซอนพอสมควรและเปนอนุสัญญาที่สหรัฐอเมริกาถูกโดดเด่ียวในการอภิปราย
และการลงคะแนนเสียงรับรองอนุสัญญาดวย

จนถึงปจจุบันมี 98 ประเทศ รวมทั้งสหภาพยุโรปไดใหสัตยาบันและอนุวัติอนุสัญญาน้ี โดยมี
ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 เมื่อมี 30 ประเทศดําเนินการยื่นพิธีสารแสดงการให
สัตยาบันแกผูอํานวยการใหญขององคการยูเนสโก ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน และอนุวัติ
สัญญาฉบับน้ี เน่ืองจากอนุสัญญามีประเด็นที่ทําใหเกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่อาจไม
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย กลาวคือ

1. คํานิยามของ Cultural goods and services ใน Article 4.4 มีความหมายที่กวางและ
คลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมกับสินคา
และบริการทั่วไป ซึ่งอนุสัญญาอนุญาตใหภาคีอุดหนุนหรือใชมาตรการคุมครองสินคาทาง
วัฒนธรรมได ทําใหเกรงวาบางประเทศอาจฉวยโอกาสใหการอุดหนุนสินคาทั่วไป เชน ใหการ
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อุดหนุนสินคาเกษตร โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรม เพื่อเลี่ยงไมปฏิบัติตามความตกลงทางการ
เกษตรของ WTO ที่กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีและลดการอุดหนุนสินคาเกษตร รวมทั้งหาม
สมาชิกอุดหนุนสินคาเกษตรเกินกวาระดับที่ไดผูกพันไว ดังน้ัน จึงตองพิจารณากําหนดนิยามของ
cultural goods and services หรือ สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ใหชัดเจน และครอบคลุม
เฉพาะที่เปนวัฒนธรรมอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และ
สินคาและบริการทั่วไปออกจากกันไดอยางชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อปองกันการฉวยโอกาสที่กลาวมา
ขางตน

2. Article 6.2 (d) และ Article 8 ของอนุสัญญา อนุญาตใหประเทศภาคีใชมาตรการสงเสริม
และปกปองความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน การใหความชวยเหลือทางการเงินและการใช
มาตรการปกปอง แตไมไดกําหนดรายละเอียดและกติกาในการใชมาตรการดังกลาว ในขณะที่ความ
ตกลงวาดวยการอุดหนุนและความตกลงวาดวยมาตรการปกปองของ WTO กําหนดขอบเขตและ
กฎเกณฑอยางเครงครัด จึงมีความเปนไปไดสูงที่ภาคีจะใชมาตรการ ภายใตรางอนุสัญญาในลักษณะ
ที่บิดเบือนหรือเพื่อกีดกันทางการคา โดยขัดกับความตกลง WTO ซึ่งจะกระทบตอผลประโยชนทาง
การคาระหวางประเทศของไทยโดยตรง จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตและกฎเกณ ฑ
ในการใชมาตรการตางๆใหชัดเจน เพื่อปองกันไมใหภาคีใชมาตรการดังกลาวเพื่อการกีดกันทาง
การคา

3. Article 20.1 (b) กําหนดวา ในกรณีที่อนุสัญญาน้ีขัดกับความตกลงอ่ืน เชน ความตกลง
WTO ก็ใหใชบทบัญญัติของอนุสัญญามาประกอบการพิจารณาดวย ขอบทน้ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
เน่ืองจากกระทบตอผลประโยชนทุกเร่ืองของไทยใน WTO โดยตรง อีกทั้งจะมีผลกระทบตอความ
ตกลงอ่ืนที่เปนภาคีสมาชิกอยู2

เกรียงไกร สัมปชชลิต รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปจจุบัน อธิบดีกรมศิลปากร)
ใหความเห็นเกี่ยวกับคํานิยามของ cultural goods and servicesในการประชุมคณะกรรมการฝาย
วัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
คร้ังที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 วาแตละประเทศใหคํานิยามแตกตางกัน อาทิ
ประชาคมยุโรปเห็นวา cultural goods and services หมายถึงวัฒนธรรมรวมสมัยเชิงพาณิชย เชน
วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร ดนตรี ซีดี วิดีโอ เทปเพลง การแสดงสด อินเทอรเนต หนังสือฯลฯ แตใน
ประเทศไทย คนเปนจํานวนมากเขาใจวาหมายถึง งานศิลปหัตถกรรม หรือสินคาชุมชน หน่ึงตําบล

2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาด วย
การศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ คร้ังที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2550
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หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) จึงมีความจําเปนตองศึกษาและเขาใจประเด็นปญหาที่วา อะไรคือสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) ใหชัดเจนกอนการเขารวมอนุสัญญา

จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2551 เกี่ยวกับนโยบายการ
ตางประเทศ ขอ 7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ  เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว  กระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะกระทรวงหลักในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมภายใตความรวมมือกับองคการยูเนสโกจึง
เรงดําเนินการศึกษาประเด็นปญหาเพื่อสนองตอบนโยบายการตางประเทศดังกลาว

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
ไดแก  การสรางสรรค (creation) การคุมครอง (protection) การจัดจําหนาย/แพรกระจาย
(distribution/ dissemination) การเขาถึง (access) และการพึงใจในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
(enjoyment of cultural expressions) โดยผานทางกิจกรรม สินคาและบริการทางวัฒนธรรม
อนุสัญญาใหคํานิยามของ “การแสดงออกทางวัฒนธรรม” และ “กิจกรรม สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม” ดังน้ี

“การแสดงออกทางวัฒนธรรม” คือการแสดงออกตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากความคิดสรางสรรค
ของปจเจกบุคคล กลุม และสังคม และมีเน้ือหาทางวัฒนธรรม

“กิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม” หมายถึง บรรดากิจกรรม สินคา และบริการซึ่ง
เวลาท่ีไดรับการพิจารณาวา มีคุณสมบัติ ใชประโยชนหรือมุงหมายเปนการเฉพาะ กอรูปหรือ
แสดงออกทางวัฒนธรรม มิไดคํานึงถึงคุณคาเชิงพาณิชยท่ีอาจมีอยู กิจกรรมทางวัฒนธรรมอาจ
สิ้นสุดในตนเอง หรืออาจมีสวนในการผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรม

เมื ่อพิจารณาจากคํานิยามขางตนซึ ่ง ถ ือเปนหลักใหญของอนุสัญญา ผู ศ ึกษาเห็นว า
อนุสัญญาฉบับน้ีเปนพัฒนาการที่สําคัญมากของยูเนสโกในรอบ 6 ทศวรรษ ทามกลางสิ่งทาทาย
ใหมๆ ในโลกปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันซึ่งถือเปนดานแรกที่ทํา
ใหอนุสัญญามีผลบังคับใช จึงเปนแรงจูงใจใหผูศึกษาในฐานะขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมทํา
การ ศึกษาประเด็นปญหาการเขารวมอนุสัญญา โดยศึกษาเฉพาะประเด็นดานวัฒนธรรม

ผูศึกษาสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม (cultural goods and services)ใน Article 4.4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและ
คลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และ
สินคาและบริการทั่วไป สําหรับการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี ผูศึกษาตองการที่จะชวย
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หาขอเสนอแนะทางวัฒนธรรมใหหนวยราชการมีความคลองตัวในการดําเนินงานการเขารวม
อนุสัญญาเพื่อสรางความสะดวกในการปฏิบัติ  รายงานน้ีจึงมีวัตถุประสงคดังน้ี

1.2.1 เพื่อศึกษาและเขาใจประเด็นปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม (cultural goods and services) ใน Article 4.4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและคลุมเครือดาก
เกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และสินคาและบริการ
ทั่วไป

1.2.2 เพื่อหาขอเสนอแนะดานวัฒนธรรมในการเขารวมอนุสัญญาวาดวยการคุมครองและ
สงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม

1.3 ขอบเขตการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ีมุงจะศึกษาเฉพาะประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวา

อะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ( cultural goods and services) ใน Article 4.4 ซึ่งมี
ความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมกับสินคาและบริการทั่วไป โดยใชวิธีศึกษาในชวงเวลาระหวางวันที่ 2 มิถุนายน – 22
กรกฎาคม  พ.ศ.2552 ดังน้ี

1.3.1 ชี้ปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods
and services) ใน Article 4.4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถ
แยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และสินคาและบริการทั่วไปโดยศึกษาจากการ
ไขความของคําวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ

1.3.2 วิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรง คุณวุฒิ
และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ เอกสารออนไลน เอกสารสิ่งพิมพ เอกสารงานวิจัย และการใช
ประสบการณตรงอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี

1.3.3 สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะประเด็นดานวัฒนธรรมของไทยในการเขารวม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมโดย
ฝายไทยควรจัดต้ังหนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและออก
กฎหมายคุมครองและสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
เน่ืองจากยังไมมีกฎหมายรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศ จึง
จําเปนตองผานกระบวนการรับเอาเสียกอน เพื่อใหมีกฎหมายครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา
นอกจากน้ี ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์และพัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีดังน้ี
1.4.1 ไดรับทราบวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมจากคําจํากัดความของสินคาและ

บริการทางวัฒนธรรมที่ตางจากสินคาและบริการทั่วไปในดานเน้ือหาและศิลปะเชิงสรางสรรค
1.4.2 ไดขอเสนอแนะประเด็นดานวัฒนธรรมเพื่อที่ผูกําหนดนโยบายจะนําไปพิจารณาในการ

เขารวมอนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม



7

บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ผูศึกษาประสงคที่จะสะทอน 4 ประเด็นในบทที่ 2 ของรายงานฉบับน้ี กลาวคือ (1) สถานะ
ของอนุสัญญา (2) สถานการณในประเทศไทย (3) วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก ความหมายของคํา
วา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม  (cultural goods and services) จากเอกสารสิ่งพิมพ เอกสาร
ออนไลน เอกสารงานวิจัย รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และการใชประสบการณตรงอันจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี (4) สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1 สถานะของอนุสัญญา
ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังที่ 33 ในป พ.ศ.2548 ที่ประชุมไดรับรองอนุสัญญา

วาดวยการคุมครองและการสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งต้ังอยูบน
พื้นฐานของหลักการของความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน

หลักใหญของอนุสัญญาอยูที่ นิยามคําวา “การแสดงออกทางวัฒนธรรม” (cultural
expressions) ซึ่งหมายถึงการแสดงออกที่เปนผลมาจากความคิดสรางสรรคของปจเจกบุคคล กลุ ม
ชน หรือสังคม ซึ่งการแสดงออกน้ัน ๆ จะมี “เน้ือหาสาระทางวัฒนธรรม” (cultural content) ซึ่งบาง
ทีก็เรียกวาเปน “อุตสาหกรรมทางเน้ือหาสาระ” (content industry) โดยมีผลิตผลเปนสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) นอกจากน้ียังมีเน้ือหาสาระที่วาดวยนโยบาย
และมาตรการทางการสงเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรม มาตรการการแสดงออกทางวัฒนธรรม
และมาตรการการแบงปนสารสนเทศเพื่อความโปรงใส รวมทั้งมาตรการอ่ืน ๆ ที่คอนขาง
สลับซับซอน เชน ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางอนุสัญญาน้ีกับอนุสัญญาอ่ืน ๆ

ในภาพรวมของการประชุมเกี่ยวกับอนุสัญญาน้ี ประเทศสมาชิกที่มาจากประเทศที่กําลัง
พัฒนา นําโดยประเทศที่มีผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการคาทางวัฒนธรรมนอย จะสนับสนุน
อยางทวมทนตอการรับรองอนุสัญญาน้ี สวนสหรัฐอเมริกาน้ัน เปนที่ทราบกันวาเปนผูครอบครอง
ตลาดสินคาทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาชานาน และสงออกสินคาทางวัฒนธรรม
ของตนออกไปทั่วโลก จึงตกอยูในฐานะที่ถูกแรงบีบจากเน้ือหาของอนุสัญญาน้ี  อยางไรก็ตาม
อนุสัญญาน้ี ก็ไดผานการรับรองอยางทวมทนและอึกทึกครึกโครมในที่ประชุมของยูเนสโก
โดยสหรัฐอเมริกาเรียกรองใหลงมติทีละยอหนา ซึ่งทําใหที่ประชุมมีความตึงเครียดพอสมควร
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ในพิธีปดการประชุมเร่ือง นโยบายดานวัฒนธรรมและการพัฒนาในกรุง Stockholm ในป

พ.ศ. 25413 องคการยูเนสโกเสนอแนะใหประเทศสมาชิกรวมกันมองเห็นความสําคัญอยางจริงจัง
ของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และปฏิบัติสนองตอบดวยความแตกตางจากสินคาซื้อขาย
ประเภทอ่ืนๆ (UNESCO, Recommendation 3.12) ทั้งน้ีเพราะองคการยูเนสโกมองเห็นวา รัฐบาล
สามารถผลักดันใหประชากรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการพัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
นอกจากน้ีในขอตกลงทางการคาสากลระหวางประเทศ (The Uruguay Round of the General
Agreement of Tariffs and Trade (GATT) และ the North American Free Trade Agreement หรือ
NAFTA ก็เห็นความแตกตางและขอดีของสินคาวัฒนธรรม จึงกําหนดใหสินคาวัฒนธรรมไดรับการ
ปฏิบัติเปนกรณีพิเศษดานภาษี (Cultural Exemptions) การระบุถึงสินคาวัฒนธรรมปรากฏอีกคร้ังใน
Article 8 ของปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on
Cultural Diversity) โดยไดชี้ใหเห็นวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนสินคา(Commodities) ที่มี
ความพิเศษและมีความแตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วๆไป เพราะมีคุณสมบัติจําเพาะในการ
บงชี้อัตลักษณ คานิยมและความหมาย

African union (2006) ใหความหมายของสินคาทางวัฒนธรรมเอาไวดังน้ี
“สินคาซึ่งมีรากจากการสรางสรรคเชิงศิลปะหรือเชิงวรรณกรรมซึ่งมีที่มาจากวัฒนธรรม

อาจเรียกไดวาเปนสินคาทางวัฒนธรรม สินคาทางวัฒนธรรมประกอบดวยองคประกอบของ
คุณลักษณะที่มาจากมรดกทางศิลปะด้ังเดิม ซึ่งได รับการพัฒนาและอนุรักษโดยชุมชนหรือบุคคล
เปนภาพสะทอนของความคาดหวังทางศิลปะด้ังเดิมของชุมชนน้ันๆ องคความรูในการสรางสรรค
สินคาทางวัฒนธรรมมักไดรับการถายทอดดวยภาษาพูด ภาษาเขียน หรือทั้งสองอยาง ผานการฝกฝน
การลอกเลียนแบบและการเฝาสังเกตจดจํา  การแสดงออกเชิงสรางสรรคและรูปแบบศิลปะของ
สังคม เชนเดียวกับความรูด้ังเดิมและแนวทางปฏิบัติ มักเปนที่มาของการผลิตสิ่งของจํานวนมาก ซึ่ง
ไดแก ภาพเขียน ประติมากรรม งานแกะสลักและสิ่งทอ สินคาทางวัฒนธรรมของแอฟริกามีปรากฏ
ทั่วทั้งทวีป ทั้งนี้ มีที่มาจากความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของทวีป และความเฉลียวฉลาดของคน
แอฟริกัน

อยางไรก็ตาม มีผูหวังดีผลิตสินคาทางวัฒนธรรมของคนแอฟริกันเปนจํานวนมากในสวนอ่ืน ๆ
ของโลกโดยไมไดเกี่ยวโยงกับคนแอฟริกันผูเปนเจาของแตอยางใด...”

3 พงศพันธ อนันตวรณิชย.รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําเอกสารเชิงหลักการเพื่อใหไดความหมาย
ของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาสินคาและบริการของกระทรวง
วัฒนธรรม . 30 พฤษภาคม 2550 หนา 48- 49
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Dayton-Johnson (2000) อธิบายวา สินคาทางวัฒนธรรมประกอบดวยสินคา ไดแก ซีดี
หนังสือ ภาพเขียน และ บริการ เชน การแสดงบัลเลต ทั้งในลักษณะที่ผลิตแบบมวล เชน ภาพยนตร
และที่ผลิตในลักษณะการผลิตขนาดเล็ก เชน ประติมากรรม และมีทั้งที่เปนของใหม เชน ศิลป
วิดีทัศน และของเกา เชน เอกสารสําคัญที่สะสมเอาไว

Fillis (2001) (อางใน Dunlop & Galloway, 2007) ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพและ
กระบวน การผลิตของสินคาทางวัฒนธรรมสามารถเพิ่มมูลคา และทําใหสินคาทางวัฒนธรรม
สามารถสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสามารถยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชากร
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา Wherry (2004) (อางใน Kumphai, 2006) แสดงความคิดเห็นวา
สินคาทางวัฒนธรรมมีศักยภาพในการเปนสินคาสงออกเพราะมีคุณลักษณะพิเศษซึ่งมีที่มาจาก
วัฒนธรรมที่เปนแหลงกําเนิด
         ทั้งน้ีในความเขาใจอีกดานหน่ึง สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยังมีความหมายที่แตกตาง
โดยเฉพาะในดานของ สินคาทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะของวัตถุสิ่งของ เชน งานหัตถกรรมประเภท
ตาง ๆ ยกตัวอยางเชน สิ่งทอ งานไม เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองแกว งานโลหะ ซึ่ งมี องคประกอบของ
สุนทรียะลักษณะ Lee & Littrell (2001)(อางใน Kumpai, 2006) กลาววางานเหลาน้ีมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ผูกพันอยูกับขนบประเพณีของชางฝมือ การผลิตดวยฝมือในระดับหน่ึงจึงเปนเร่ืองสามัญ แต
ก็ไมไดหมายความวาจะไมมีการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชนเคร่ืองจักร แมพิมพ เคร่ืองจักรใน
การแปรรูปวัตถุดิบ ทั้งน้ีสัดสวนการใช มือตอการใชเคร่ืองจักร (Hand to Machine Ratio) จะสูงกวา
ในกรณีของ งานหัตถกรรม (Handicrafts) ซึ่งมีผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ของตกแตงบาน อันไดแก
ภาชนะบรรจุ กรอบรูป กลอง โตะ แจกัน พรม และรวมไปถึงเสื้อผาเคร่ืองแตงตัว เคร่ืองประดับและ
ของเลน

North American Industry Classification System (NAICS) (2002)4  ชี้ใหเห็นวาหนาที่หลัก
ของภาคอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกี่ยวของกับการสรางสรรคและการเผยแพร (creating and
disseminating) สินคาทางวัฒนธรรม ซึ่งไดแก งานเขียน งานดนตรี หรือการบันทึกการแสดง การ
บันทึกการแสดงละคร ซอฟทแวร และฐานขอมูล โดยบทบาทของการเผยแพรคุณสมบัติที่โดดเดน
ของสินคาทางวัฒนธรรม กระบวนการผลิตและการเผยแพร เปนสิ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
มีความแตกตางจากการผลิตสินคาและบริการทั่วไปในภาค อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

การพิจารณาวาการผลิตในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีวิธีการอยางไรบางน้ันนาจะอยูที่ลักษณะ
ของผลผลิตที่สงมอบ กลาวคือมีความเปนสินคาทางวัฒนธรรมในรูปแบบไหน ระหวางสินคาทาง

4Canadian Industry Statistics. Definition Information and Cultural Industries (NAICS51) (ออนไลน)
เขาถึงไดจาก http://ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsflide/cis51defe.html สืบคนวันที่   12 มิถุนายน 2552



10

วัฒนธรรมที่จับตองได หรือสินคาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได หรือที่มากไปกวาน้ันคือที่อยูในรูป
ของบริการทางวัฒนธรรมที่จับตองได เชนงานหัตถกรรม งานภาพเขียน สิ่งทอ หนังสือ การผลิตจะ
มีลักษณะของการใช ฝมือ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะที่สินคาทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑที่
จับตองไมได เชน ละคร การฟอนรํา วรรณกรรม การผลิตจะมีลักษณะของการสรางสรรค ของ
บุคคลหรือกลุม และอาจมีการผลิตในลักษณะของบริการเชื่อมตอดวย สําหรับผลผลิตของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่อยูในรูปบริการ เชน แหลงเรียนรู พิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุ สํานัก
ขาวสาร เปนตน การผลิตจะอยูในรูปของการสรางกิจกรรมตาง ๆ เชนการเผยแพร การจัดเก็บ ฯลฯ

นอกจากน้ี สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยังมีความเปน ผลิตภัณฑฐานขอมูล (Information
based Products) สื่อในการผลิตที่สําคัญในปจจุบันไดแกเทคโนโลยี ดิจิตอลตาง ๆ โครงขายการ
สื่อสาร ซึ่งเปนเคร่ืองมือผลักดันใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเติบโตอยางรวดเร็วมาก ดังจะเห็นได
จากบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงในปจจุบันมักจะเปนบริษัท กระจายเสียงและโทรทัศน (บริษัท
ในเครือของ Rupert Murdoch) บริษัทสิ่งพิมพโฆษณา บริษัทบันเทิง และบริษัทออกแบบพัฒนา
เกมสคอมพิวเตอร (บริษัท โซน่ีและความสําเร็จของเคร่ืองเลนเกมสเพลยสเตชั่น รุนตาง  ๆ) ในป
พ.ศ. 2493 บริษัทยักษใหญไดแก บริษัทที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน Ford, Standard Oil,
General Electric, Philips, General Motors ปจจุบันบริษัทยักษใหญในระดับตน ๆ ไดแก Time
Warner, Disney, Bertelsmann เปนตน

องคการยูเนสโก 5 ระบุวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม 4 กลุม คือ

1.  สินคาทางวัฒนธรรมกลุมหลัก  ไดแก
1.1 สินคามรดกวัฒนธรรม โบราณวัตถุกวา 100 ป ขึ้นไป
1.2 สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ แผนที่ โปสตการด งาน

ออกแบบ รูปภาพ
1.3 สื่อบันทึกเสียง เชน แผนเสียง แผนดิสก เทปบันทึกเสียง
1.4 ทัศนศิลป เชน ภาพเขียน ประติมากรรม
1.5 สื่อโสตทัศน เชน วิดีโอเกมส วีดิทัศน ภาพยนตร แอนิเมชั่น
2. บริการทางวัฒนธรรม
2.1  บริการทางโสตทัศน
2.2 บริการดานการจดลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
3.  สินคาทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง

5 UNESCO (2005), International Flows of  Selected Cultural Goods and Services, 1993-2003
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3.1 อุปกรณทางศิลปะ เชน เคร่ืองดนตรี
3.2 อุปกรณบันทึกเสียง เคร่ืองเลนแผนเสียง
3.3  อุปกรณวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร รูปภาพ
3.4  งานออกแบบสถาปตยกรรม  การคาภาพวาด
3.5 การโฆษณา
4. บริการทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง
4.1  บริการขอมูลขาวสาร บริการงานขาว
4.2 บริการดานสันทนาการและสวนตัว
วีระ โรจนพจนรัตน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปจจุบัน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ในคราว

ที่ผูศึกษาไดเปนผูติดตามไปเขารวมประชุม Asia Cultural Cooperation Forum ณ ฮองกง ระหวาง
วันที่14- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เสนอรายงานจากประเทศไทยวาสินคาทางวัฒนธรรมของไทยที่
มีชื่อเสียงประกอบดวย อาหารไทย  ศิลปหัตถกรรม (จากศูนยศิลปาชีพ) สินคาชุมชน(OTOP)
แฟชั่น  ผาไหม  ผาฝาย นาฏศิลปและดนตรีไทย

ตอศักด์ิ  ประศาสนศิลป แหงมติชนรายวัน ฉบับประจําวันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นําเสนอ
บทความเร่ือง“อุตสาหกรรมไทยลูทางแจมใสในแอฟริกา”ระบุวาสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ  กรุงพริทอเรีย ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต เปนเจาภาพจัดงานเทศกาล Thailand Grand
Festival คร้ังที่ 3 ที่นครโจฮันเนสเบิรก  มองเห็นถึงอนาคตอันนาจะสดใสในลูทางการผลักดัน
สินคาทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยเขามาในทวีปแอฟริกาใต ไดแก อาหารไทย มวยไทย บริการ
ของรานสปา ผลิตภัณฑจากกระดาษสา ไมวาจะเปนการดกระดาษสา โคมไฟ รม กลอง ฯลฯ ตลอด
จนถึงแผนกระดาษสา งานศิลปะ งานฝมือ สินคาโอท็อป แฟชั่น

สุทธินี ยาวะประภาษ  เสนอรายงานโครงการฝกอบรมเร่ืองความรวมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสาขาวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน+3 คร้ังที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันที่ 5- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีเอกภาพของประเทศในกลุมอาเซียน + 3
ผูแทนจากประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดแสดงวิสัยทัศนในเร่ืองงานสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม ลาว กัมพูชา บรูไน พมา เวียดนามและมาเลเซีย ยังมีการดําเนินงานอยูในรูปแบบของ
การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไดและมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได ซึ่งรวมไปถึงงาน
หัตถกรรมพื้นบาน เพื่อนําเสนอเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ฟลิปปนสนําเสนอเร่ืองแฟชั่นดีไซนซึ่งมี
พื้นฐานจากการทอผาพื้นเมือง ในสวนของไทย สิงคโปร และอินโดนีเซีย นําเสนองานสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมในลักษณะคลายคลึงกัน คืองานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย งาน
วิสาหกิจวัฒนธรรมและงานสื่อโสตทัศน
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การนําเสนอรายงานจากประเทศไทยไดรับคําชมจากองคคณะผูวิจารณ  เจาภาพฝายจีน
ตลอดจนผูแทนประเทศตางๆและสื่อมวลชน (สํานักขาวซินหัว) วาเปนรายงานที่มีเน้ือหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรวมมือดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
เปนที่เขาใจไดดี ใหคํานิยามครอบคลุมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมไดครบถวนและเปนรูปธรรม

อน่ึง รายงานจากประเทศไทยระบุวากระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะจัดต้ังสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปนองคการมหาชน มาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการ
เฉพาะ แบบเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 ผูศึกษาจะทําการศึกษากรอบแนวคิดของอนุสัญญาฉบับน้ีในเร่ืองการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมซึ่งมุงเนนประเด็นสินคาและบริการทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากการไขความของคําวา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย

2.3.2 ผูศึกษาจะวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารออนไลน เอกสารงานวิจัย และการ
ใชประสบการณตรงอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี
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บทท่ี 3
ระเบียบวิธีศึกษา

ตามที่ไดกลาวในบทที่ 1 ผูศึกษาเห็นวาปญหาของไทยในการเขารวมอนุสัญญา คือความไม
ชัดเจนวาอะไรเปนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ในบทน้ีผูศึกษาประสงคจะศึกษาความหมายที่
กวางและคลุมเครือของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และมีการพิจารณาใหชัดเจนเพื่อใหสามารถ
แยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรมออกจากสินคาและบริการทั่วไป โดยนําเสนอ (1) ประเภท
ของการศึกษา และ (2) วิธีการเก็บขอมูล

3.1 ประเภทของการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาโดยวิธีพรรณนาดวยการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ

3.2. วิธีการเก็บขอมูล
3.2.1 ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายเพื่อสํารวจแนวคิดและการศึกษาโดย

แหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนใหญมาจากการเก็บขอมูลเชิงพรรณนาที่ใชเปนการภายในที่มา
จากแหลงของหนวยงานไทย คือ กระทรวงวัฒนธรรมเปนหลัก โดยเปนขอมูลที่ไดจากการประชุม
คณะกรรมการฯและการประชุมสัมมนาระหวางประเทศที่ เกี่ยวเน่ืองกับอนุสัญญาฉบับน้ี
ดังตอไปน้ี

1. สุนทรพจนของนายวีระ โรจนพจนรัตน ในการประชุม Asia Cultural Cooperation Forum
ณ ฮองกง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

2. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ สมัยพิเศษ (Special Session) ระหวางวันที่ 20 - 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2548 ณ Canada Pavilion ในบริเวณงาน 2005 World Exposition เมือง Aichi ประเทศญ่ีปุน

3. รายงานการเขารวมประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 33 องคการยูเนสโก  ระหวางวันที่ 13-18
ตุลาคม  พ.ศ. 2548 ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส

4. อนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)

5. สรุปผลการประชุมหารือเร่ือง“การเขาเปนภาคีอนุสัญญาของยูเนสโก”  วันพุธที่ 24
มกราคม  พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม1 ชั้น 22 กระทรวงวัฒนธรรม

6. สรุปผลการเขาพบหารือของผูแทนแคนาดาเร่ือง การอนุวัติอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการ
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คุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2550 ระหวางเวลา 11.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ  คร้ังที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2550  เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม

8.  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ  คร้ังที่ 1/ 2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับเร่ือง อนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

9.  รายงานการเดินทางไปเขารวมในโครงการฝกอบรมเร่ืองความรวมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยสาขาวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน+3 คร้ังที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วนัที่ 5- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

10.  บทความเร่ืองประเทศไทยกับการเตรียมนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดย นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

3.2.2 ผูศึกษาไดทําการศึกษารวบรวมและสืบคนเอกสารสิ่งพิมพกับเอกสารอีเลคโทรนิคสทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการกําหนดความหมาย ขอบขายของ
ประเภทสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของไทย  ดังน้ี

1. วิริยะ สวางโชติ. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมุมมองยูเนสโก.(ออนไลน) เขาถึงได
จาก http://www.Thaiingo.org/writer/view.php?id=176  สืบคนวันที่ 4 มิถุนายน 2552

2.  พงศพันธ อนันตวรณิชย. รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําเอกสารเชิงหลักการเพื่อใหได
ความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาสินคาและบริการของ
กระทรวงวัฒนธรรม 30 พฤษภาคม 2552

3. Canada-France Joint  Communique  on the Importance of Cultural Diversity
in a World Economy. (Online) Available from http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-
europa/france/canadafrance/culture-en.asp. Accessed on  29 June 2009.

4. Canadian Industry Statistics. Definition Information and Cultural Industries
(NAICS51) (Online) Available from http://ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsflide/cis51defe.html. Accessed
on  12 June 2009

5. Pauwelyn ,Joost The UNESCO Convention on Cultural Diversity, and the WTO:
Diversity in International Law-Making? (Online) Available from http://www.asil.org/insights-
051115.cfm. Accessed on 29 June 2009
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6. UNESCO (2005), International Flows of Selected Cultural Goods and Services,
1993-2003

3.2.3 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังน้ี
1.  ความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
2.  ประเภทของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
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บทท่ี 4
ผลการศึกษาวิจัย

ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ขอบเขตการศึกษาสําหรับรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี
คือการศึกษาประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
(cultural goods and services) ใน Article 4 .4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําให
ไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและสินคาและบริการทั่วไปน้ัน ในบท
น้ีผูศึกษาจะใชการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะหขอมูลใหตอบโจทยที่ ต้ังไวคร้ังแรก คือให
รับทราบวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมที่ตางจากสินคาและบริการทั่วไปและจัดทํา
ขอเสนอแนะในประเด็นดานวัฒนธรรมเพื่อผูที่กําหนดนโยบายจะนําไปพิจารณาในการเขารวม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

จากการศึกษาในเชิงพรรณนาและประสบการณตรง ผูศึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาใน
ประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods
and services) โดยสรุปดังน้ี

4.1 ภูมิหลัง
ในการประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโก คร้ังที่ 31 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งเปน

เวลาเพียง 2 เดือน หลังจากที่เกิดเหตุการณ 11 กันยายน (9-11) ที่นิวยอรค  สรางความตระหนก
ใหกับทุกประเทศทั่วโลก ประเทศสมาชิก จํานวน 193 ประเทศ ไดมีมติอยางเปนเอกฉันทรับรอง
ปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (UNESCO Universal Declaration on Cultural
Diversity) เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใหมีการอยูรวมกันอยางสันติ

ตอมาไดมีการอภิปรายในระหวางการประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโก คร้ังที่ 32 เดือน
กันยายน – ตุลาคม 2546 เห็นสมควรใหจัดทําเปนอนุสัญญา (convention) เพื่อใหเกิดการบังคับใชที่
มีขอผูกมัดมากกวาการทําเปนปฏิญญา โดยองคการยูเนสโกไดจัดต้ังคณะทํางานเพื่อรางอนุสัญญา
ดังกลาว

4.2 ผลการประชุมของคณะทํางานขององคการยูเนสโก
คณะทํางานขององคการยูเนสโกไดมีการประชุม 3 คร้ัง และไดมีขอคิดเห็นในการประชุม

แตละคร้ัง ดังน้ี
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1. การประชุมคร้ังที่ 1ระหวางวันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานักงานใหญองคการ
ยูเนสโก กรุงปารีส ที่ประชุมไดเห็นพองตองกันวา จะตองมีการจัดทํารางอนุสัญญาใหมีการสงเสริม
ศักยภาพของประเทศสมาชิกในการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการคุมครองและสงเสริม
เน้ือหาทางวัฒนธรรมและการแสดงออกทางวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงสิทธิพื้นฐานกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงไดมีการพิจารณาอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงค หลักการและขอบขาย
ที่จะกําหนดไวในรางอนุสัญญา และที่ประชุมยังไดเห็นวา ควรใชคําวา การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม (cultural expressions) เน่ืองจากจะสามารถครอบคลุมแนวคิดของเน้ือหาทางวัฒนธรรม
(cultural contents) และ การแสดงออกทางศิลปะ (artistic expressions) ได

2. การประชุมคร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ สํานักงานใหญ
องคการยูเนสโก กรุงปารีส ที่ประชุมไดพิจารณาสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก ที่จะมีตอ
อนุสัญญาในดานการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม และได
มีการพิจารณาสวนที่จะบรรจุไวในภาคความรวมมือนานาชาติ นอกจากน้ี ที่ประชุมยังไดเสนอ
รายการของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและนโยบายวัฒนธรรม ซึ่งเปนไปในลักษณะเพิ่มเติมได
(non-exhaustive)

3. การประชุมคร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ สํานักงานใหญองคการ
ยูเนสโก กรุงปารีส ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวนรางอนุสัญญาในภาพรวม และพิจารณากลไกใน
การติดตามผล รวมทั้งสรุปวา รางอนุสัญญาจะประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ บทนํา วัตถุประสงคและ
หลักการ ขอบขายการนําไปใชและคําจํากัดความ สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก ความสัมพันธ
กับอนุสัญญาอ่ืน ๆ กลไกในการติดตามผลและบทสรุป

4.3 ผลการประชุมผูเชี่ยวชาญ
ตอมาไดมีการประชุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศเพื่อพิจารณารางอนุสัญญา ระหวางวันที่ 20 – 25

กันยายน พ.ศ. 2547 ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส รองผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการยูเนสโกและผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เขารวมการประชุม โดยมี
สาระสําคัญ คือ ที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูแทนที่เขารวมการประชุมแสดงความคิดเห็นทั่วไป ซึ่ง
รองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโกไดกลาวสนับสนุนรางอนุสัญญาดังกลาว โดยไดกลาววา
รัฐบาลไทยมีนโยบายใหการสนับสนุน สงเสริมและปกปองคุมครองความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการแสดงออกทางศิลปะต้ังแตระดับชุมชน จนถึงภาครัฐและเอกชน

สําหรับประเทศที่เขารวมการประชุมคร้ังน้ีมีทาที ดังน้ี
 สหรัฐอเมริกาไดใหการสนับสนุนรางอนุสัญญา โดยเห็นวารางอนุสัญญาเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตขอใหคํานึงถึงแนวคิด เร่ือง
cultural liberty ทั้งน้ี รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหความสําคัญตอความหลากหลายในทุกระดับ
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 ญ่ีปุน เห็นวา แนวทาง ๓ ประการ ไดแก ความมั่นคง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการ
ดําเนินการทางวัฒนธรรม จําเปนตองดําเนินไปอยางกลมกลืนกัน รัฐบาลไมควรเขาไปแทรกแซง
การสรางและถายทอดวัฒนธรรมโดยปจเจกบุคคล และการออกมาตรการเพื่อการปองกันการสูญ
หายของวัฒนธรรม
 บราซิล อินเดีย และจีน ซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา มีแนวคิดไปในทํานองเดียวกัน คือ

สินคาและบริการทางวัฒนธรรมจะตองไมถูกมองวา “เปนสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป”

4.4 การดําเนินงานของฝายไทย
4.4.1 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาฯสหประชาชาติ  ไดจัดการประชุมผูทรงคุณวุฒิ

2 คร้ัง คือ
1. การประชุมผูทรงคุณวุฒิคร้ังที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ที่ประชุมไดพิจารณาราง

อนุสัญญาดังกลาว รวมทั้งผลการประชุมตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ คือ UNESCO Universal
Declaration on Cultural Diversity ผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสุดยอดของผูนํา ASEM
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และไดมี ASEM Declaration on
Dialogue among Cultures and Civilizations ผลจากการสัมมนา Cultural Diversity and Cultural
Exchange in the Framework of Globalization แลวเห็นวา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองที่มีบริบทกวาง และเปน
เร่ืองที่จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเน้ือหาของการสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อาจมีความ สัมพันธกับปฏิญญาหรืออนุสัญญาตาง ๆ ที่ไทยไดใหสัตยาบันแลว เชน ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน เปนตน การที่ยูเนสโกพัฒนาจากปฏิญญาการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on Cultural Diversity) เปนอนุสัญญาก็เพื่อตองการ
ใหเกิดพันธกรณีจากประเทศสมาชิกมากขึ้น และเน่ืองจากแนวปฏิบัติบางประการในอนุสัญญาอาจไม
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของไทย เชน คํานิยามของคําวา วัฒนธรรม ดังน้ัน แนวคิดบางประเด็นจึง
ไมสอดคลองกับบริบทของประเทศในแถบเอเชีย

2. การประชุมผูทรงคุณวุฒิคร้ังที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ที่ประชุมเห็นวาควร
เพิ่มเติมขอความวา “ในสวนของการปฏิบัติตามอนุสัญญา จะตองไมขัดแยงกับนโยบายหรือ
กฎหมายของประเทศ” ควรจะตองพิจารณาคําจํากัดความของ ″cultural goods and services″ เน้ือหา
ของรางอนุสัญญามีขอผูกพันเกินขอบขายของยูเนสโก ดังน้ัน ประเทศไทยควรจะตองพิจารณาให
รอบคอบ เพราะอาจจะทําใหประเทศไทยเสียผลประโยชนได

4.4.2 ระหวางการประชุมสมัยสามัญ คร้ังที่ 33 ใน Plenary Session
กระแสในการประชุมสมัยสามัญต้ังแตเร่ิมเปดประชุม ก็มีหัวหนาคณะผูแทนของทุกประเทศ

ตลอดจนประมุขของประเทศที่ไปกลาวปราศรัยนโยบายในหองประชุมใหญ (Plenary Session General
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Policy Debate) ตางพูดถึงเร่ืองน้ีโดยสนับสนุนอยางชัดเจน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในนามหัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวสนับสนุนในหลักการ
สําคัญไวดวย

4.4.3. ในการประชุมสมัยสามัญในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรม
1.  กอนที่ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรมจะกลาวในการอภิปรายรอบแรกได

ปรึกษาหารือกันในคณะวาควรกลาวถึงเร่ืองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและควรแสดงทีทา
สนับสนุนเต็มที่ แตเน่ืองจากเห็นวาเปนเร่ืองสลับซับซอน จึงยินดีเปดใจรับฟงความคิดเห็นตอไปและ
ยินดีรวมมือกับทุกฝาย ในขณะเดียวกันก็แสดงความเห็นวารางอนุสัญญาในเร่ืองน้ีควรจะรับรองโดย
ฉันทามติ

2. ในชวงสุดสัปดาหกอนวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนวันที่กําหนดจะพิจารณาวาระราง
อนุสัญญาฉบับน้ีประเทศตางๆ ไดประชุมหารือกับหัวหนาคณะผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการฝาย
วัฒนธรรม ไดรับทราบขอมูลเปนการภายในวา ในการพิจารณาในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สหรัฐอเมริกาจะเรียกรองใหมีการยกมือออกเสียงลงมติเพื่อใหเห็นชัดเจนวาประเทศใดสนับสนุน
สหรัฐอเมริกาบาง เปนที่ทราบกันดีวาสหรัฐอเมริกาพิจารณาวาบริการโสตทัศนซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนสินคาอุปโภคบริโภค ในขณะที่ฝร่ังเศสและแคนาดาให
ความเห็นวาบริการโสตทัศนเปนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปนสินคาที่มีความพิเศษ
และมีความแตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะในการบงชี้อัตลักษณ
คานิยมและความหมาย  สินคาและบริการทางวัฒนธรรมจึงไมมีขอผูกพันกับ WTO ในเร่ืองสินคา
และบริการ

3. ในเชาวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ฝายวัฒนธรรม ไดมอบหมายใหเจาหนาที่กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ที่
ไดมารวมประชุมในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรมดวย โทรศัพททางไกลติดตออธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ เพื่อขอนโยบายในการยกมือลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเปนประเด็นการเมืองระหวาง
ประเทศอยางชัดเจน หากมีการยกมือผูแทนไทยคงไมอยูในฐานะที่จะงดเวนออกเสียงไดเพราะ
อาจจะไมสอดคลองกับคําปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรณีผูแทน
ไทยในการประชุมจะงดเวนออกเสียง ควรตองอธิบายเหตุผล (explain the vote) หรือการยกมือตาม
ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติ

4. ในบายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หัวหนาคณะผูแทนไทยไดรับโทรศัพทตอบจากอธิบดี
กรมองคการระหวางประเทศ โดยในชั้นตน ขอใหผูแทนไทยพยายามเลื่อนการพิจารณารับรอง
อนุสัญญาไปกอน (postpone)  ซึ่งคณะผูแทนไทยพิจารณาแลวเห็นวา เปนไปไมได เพราะกระแส
ความกดดันจากประเทศหมูมากในที่ประชุมทวมทน และสหรัฐอเมริกาคงจะเรียกรองใหยกมือ
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ลงคะแนนเสียงทุกขั้นตอน ต้ังแตการพิจารณารางขอมติของสหรัฐอเมริกาเพื่อแกไขรางอนุสัญญา
จนกระทั่งถึงการยกมือลงคะแนนเสียงตัวบทของรางอนุสัญญาเองอยางแนนอน ในที่สุดกระทรวง
การตางประเทศจึงขอใหออกเสียง (vote) สนับสนุน (support) รางอนุสัญญา

5. ในชวงน้ี ทานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ซึ่งเปนผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
ยูเนสโกไดเดินทางมารวมประชุมดวย และไดเปนผูยกมือลงคะแนนเสียงดวยตนเอง

4.5 เน้ือหาของอนุสัญญา
อนุสัญญาดังกลาวไดยืนยันความเชื่อมั่นของประชาคมนานาชาติวา ประเทศทุกประเทศจําเปน

จะตองใหการยอมรับนับถือความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอดกลั้น และขันติธรรม การหารือ
และปฏิสัมพันธ และความรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจรรโลงใหเกิดสันติภาพ ความมั่นคง และมี
การพัฒนาอยางยั่งยืน  รายละเอียดดังตอไปน้ี

4.5.1 วัตถุประสงค (มาตรา 1) คือ
1. เพื่อคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางเสริมสภาพการณที่วัฒนธรรมสามารถเติบโตและมีปฏิสัมพันธแบบเสรีในวิถีทาง

ที่ใหประโยชนรวมกัน
3. เพื่อกระตุนการเสวนาระหวางวัฒนธรรมดวยทัศนะที่ชวยเสริมสรางการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมอยางกวางขวางและมีสมดุลในโลกโดยใหความ สําคัญตอการเคารพระหวางวัฒนธรรมและ
สันติวัฒนธรรม

4. เพื่ออุปถัมภสภาพระหวางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม ดวยจิต
วิญญาณแหงการเสริมสรางสายสัมพันธเชื่อมโยงระหวางผูคน

5. เพื่อสงเสริมใหเกิดความเคารพความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมและ
ยกระดับการตระหนักในคุณคาเหลาน้ีในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

6. เพื่อยืนยันซ้ําถึงความสําคัญของความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและการพัฒนาในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะในหมูประเทศกําลังพัฒนา และเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เพื่อใหไดรับการยอมรับในคุณคาอันแทจริงของความเชื่อมโยงน้ี

7. เพื่อใหการรับรองถึงลักษณะเดนตามธรรมชาติของกิจกรรมทางวัฒนธรรม สินคาทาง
วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรม ในฐานะเปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ คุณคาและความหมาย

8. เพื่อยืนยันซ้ําถึงสิทธิอํานาจอธิปไตยแหงรัฐที่จะธํารงไว รับรองและดําเนินนโยบายและ
มาตรการที่ตนเห็นวา มีความเหมาะสมในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมในอาณาเขตแหงรัฐตน
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9. เพื่อเสริมความเขมแข็งใหแกความรวมมือและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวาง
ประเทศ ดวยจิตวิญญาณของการเปนหุนสวน โดยเฉพาะดวยทัศนะในการเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม

4.5.2 นิยาม
องคการยูเนสโกไดกําหนดนิยามตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริบทของอนุสัญญา (มาตรา 4 )
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางหลายแบบซึ่งวัฒนธรรมของกลุมและสังคม

ตาง ๆ ใชในการแสดงออก การแสดงออกเหลาน้ีไดถูกถายทอดภายในและระหวางกลุมและสังคมตาง
ๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดถูกทําใหเปนที่ประจักษ มิใชเพียงผานวิถีทางที่แตกตางกัน ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติถูกแสดงออก ตอเติมและถายทอด โดยผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมหลายแบบ แตยังผานวิธีการที่หลากหลายของการสรางสรรค การผลิต การเผยแพร การ
กระจาย และความพึงใจทางศิลปะ ไมวาจะใชวิธีการและเทคโนโลยีใดก็ตาม

2. เน้ือหาวัฒนธรรม หมายถึง ความหมายเชิงสัญลักษณ มิติทางศิลปะและคุณคาทาง
วัฒนธรรมที่กําเนิดมาจากหรือแสดงออกซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรม

3. การแสดงออกทางวัฒนธรรม คือ การแสดงออกตาง ๆ ที่ เปนผลมาจากความคิด
สรางสรรคของปจเจกบุคคล กลุม และสังคม และมีเน้ือหาทางวัฒนธรรม

4. กิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม หมายถึง บรรดากิจกรรม สินคา และบริการ
ซึ่งในเวลาที่ไดรับการพิจารณาวา มีคุณสมบัติ ใชประโยชนหรือมุงหมายเปนการเฉพาะ กอรูปหรือ
แสดงออกทางวัฒนธรรม มิไดคํานึงถึงคุณคาเชิงพาณิชยที่อาจมีอยู กิจกรรมทางวัฒนธรรมอาจสิ้นสุด
ในตนเอง หรืออาจมีสวนในการผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรม

5. อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตและกระจายสินคาหรือบริการ
ทางวัฒนธรรมตามที่ไดนิยามไวในยอหนาที่  4  ขางตน

6. นโยบายและมาตรการทางวัฒนธรรม หมายถึง นโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม ไมวาในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ ที่มุงไปที่
วัฒนธรรมเอง หรือไมก็ไดรับการออกแบบใหมีผลโดยตรงตอการแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
ปจเจกบุคคล กลุม หรือสังคม รวมทั้งตอความคิดสรางสรรค การผลิต การเผยแพร การแพรกระจาย
และการเขาถึงกิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม

7. การคุมครอง หมายถึง การใชมาตรการที่มุงเปาไปยังการอนุรักษ การคุมครองและการ
สงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม

8. สภาพระหวางวัฒนธรรม  หมายถึง การมีอยูและปฏิสัมพันธที่ เทาเทียมกันในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนไปไดของการสรางเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมรวม
โดยผานการเสวนาและการเคารพซึ่งกันและกัน
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4.5.3 กลไกการดําเนินงาน
องคการยูเนสโกไดกําหนดกลไกการดําเนินงานตามอนุสัญญา ดังน้ี
1. ประเทศภาคีจะจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการระหวางรัฐบาล โดยจะมี การจัดประชุม

ในวาระปกติทุกป (มาตรา 23)
2. ประเทศภาคีสามารถสมัครเปนคณะกรรมการระหวางรัฐบาล 18 คน มีวาระ 4 ป และจะ

เพิ่มเปน 24 คน เมื่อมีประเทศภาคีถึง 50 ประเทศ ทั้งน้ี จะตองจัดการประชุมทุกป (มาตรา 28 )
3. หากมีกรณีพิพาทตองระงับโดยการเจรจา การตอรอง หรือการไกลเกลี่ยโดยประเทศที่สาม

(มาตรา 25 )
4. เมื่อมีการตีความเพื่อใชกับอนุสัญญาอ่ืน จักตองนําบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีมา

ประกอบการพิจารณาดวย (มาตรา 20)
5. ไมมีสวนใดในอนุสัญญาน้ีที่จักนําไปตีความวาเปนการขยายเพิ่มเติมสิทธิและพันธกรณี

ของรัฐสมาชิกภายใตสนธิสัญญาอ่ืนซึ่งตนเปนภาคีสมาชิกรวมอยูดวย (มาตรา20)
ในประเด็นของการตีความรวมกับอนุสัญญาอ่ืน องคการยูเนสโกอธิบายวา มาตรา 20 สะทอนถึง

วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาที่ตองการใหรัฐสมาชิกตระหนักถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม สินคา
และบริการที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลตอบริบทของ
อนุสัญญาถือเปนการสงเสริมและสนับสนุนรวมกัน สนธิสัญญาระหวางประเทศอ่ืนๆที่มี
วัตถุประสงคแตกตางจากอนุสัญญาขององคการยูเนสโกสามารถเปนตัวสนับสนุนอนุสัญญาได
รัฐสมาชิกจักตองสงเสริมวัตถุประสงคและหลักการของอนุสัญญาในระดับนานาชาติ การดําเนินการ
ดังกลาวถือเปนการยอมรับในปฏิสัมพันธระหวางอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหวางประเทศ อ่ืนๆดวย

4.6 สรุปประเด็นปญหาหลัก
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดการประชุมหารือกับนักวิชาการและผูแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายคร้ัง ทุกฝายอภิปรายใหความคิดเห็นและเสนอแนะใหพึงระวังเน่ืองจากเปนเร่ือง
ใหมและมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมทั้งในดานความหลาก หลายทางประชากรและทาง
ความคิด นอกจากเน้ือหาของศิลปะแขนงตางๆ แลวก็ยังมีนัยที่ครอบคลุมอยางลึกซึ้งในดานสิทธิ
มนุษยชน สิทธิของกลุมชน สิทธิทางวัฒนธรรมและการแสดงออก รวมไปถึงเร่ืองเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตนดวย

ประเด็นสําคัญหลักก็คือ เร่ืองน้ีเปนกระแสการเมืองระหวางประเทศ ที่มีนัยเกี่ยว กับสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมโดยมีเน้ือหาแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศ ตาง ๆ  เปนที่ทราบกัน
ดีวา ต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่สงเสริมผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับ ดนตรี
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ภาพยนตร หนังสือ วีดีโอ และคอมพิวเตอรซอฟแวรตาง ๆออกมาขายในตลาดทั่วโลกมากที่สุด
แมวาจะมีประเทศอ่ืน เชน ฝร่ังเศส หรือกลุมประเทศที่พูดภาษาฝร่ังเศส  จีนจะเร่ิมมีสวนแบงใน
ตลาดมากขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาก็ตาม

ประเด็นขัดแยงจึงนาจะเปนเร่ืองของประเทศที่ผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมขาย
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษกับประเทศที่ผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมที่พูดภาษาและ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ นําโดยกลุมฝร่ังเศส

ฝร่ังเศสและแคนาดาไมผูกพันสินคาและบริการโสตทัศนซึ่งถือไดวาเปนสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดวาทกรรมที่วา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ
คุณคา และความหมาย จึงไมอาจพิจารณาใหเปนสิ่งที่อยูในกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
เปนการปกปองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของตนจากการครอบงําทางวัฒนธรรมของสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมของชาติอ่ืน สหรัฐอเมริกาแสดงความเห็นอยางชัดเจนวาในเมื่อสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมไมมีความแตกตางจากสินคาและบริการประเภทอ่ืนๆ  สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมจึงควรจัดอยูในกลุมของการคาบริการทั่วไป นอกจากน้ี สหรัฐอเมริกายังถือวาการใช
มาตรการปกปองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมก็คือการไมเปดเสรีทางการคา นับเปนการกีดกัน
ทางการคาอีกลักษณะหน่ึง

เพื่อใหตรงประเด็น การจัดทําอนุสัญญาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศดานวัฒนธรรมใหม กลาวคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมไมวาจะปรากฏอยูบนสื่อ
หรือเทคโนโลยีใดๆจะไมอยูภายใตการคาหรือบริการตามปกติ อนุสัญญาไมไดครอบคลุมทุกๆแง
ทุกมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากแตมุงสรางความตระหนักที่วาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ คุณคาและความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับ
สินคาและบริการทั่วไป

สินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสินคาที่มีความพิเศษและมีความแตกตางจากสินคา
ทั่วๆไป เน่ืองจากเปนสินคาและบริการที่มีการสอดใสเอกลักษณทางวัฒนธรรมของผูผลิตลงไปใน
ตัวสินคาโดยมีองคประกอบของคุณลักษณะที่มาจากมรดกทางศิลปะด้ังเดิมไดรับการอนุรักษและ
พัฒนาใหมีคุณคาทางวัฒนธรรมและการบันเทิง ตามนัยน้ี สินคาและบริการวัฒนธรรม คือสินคา
และบริการที่มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ

1. ความสามารถในการสรางสรรค
2. ทรัพยสินทางปญญา
3. ความหมายเชิงสัญลักษณ
4. คุณคาการใชงาน
5. วิธีการผลิต
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คุณลักษณะของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม  มีดังน้ี
1. เปนผลผลิตของแรงงานและความคิดสรางสรรคของมนุษยดานอุตสาหกรรม  ศิลปะการ

สรางสรรค และการชางการฝมือ
2. แสดงหรือถายทอดความหมายเชิงสัญลักษณ และมีคุณคาทางวัฒนธรรมอยูในตัว
3. สรางจากทรัพยสินทางปญญาและทําใหเกิดทรัพยสินทางปญญา
ทุกวันน้ีการผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมตองอาศัยภูมิปญญาและวัฒนธรรมรวมสมัย

เปนฐานการพัฒนา เกาหลีเปนประเทศที่ใชฐานวัฒนธรรมดังกลาวผนวกกับเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมสรางสินคาและการบริการทางวัฒนธรรมไดอยางดีเลิศ สมควรที่ไทยจะใชเปน
แบบอยาง สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกับศักยภาพการสรางสรรคและ
ทรัพยสินทางปญญา

ผูศึกษามีความเห็นสอดคลองกับวรรณกรรมตางๆที่กลาววา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ก็คือสินคาและบริการโสตทัศน ไดแก หนังสือ ซีดี เทปเพลง วิทยุโทรทัศน การแสดงสด ภาพยนตร
วิดีโอ ดีวีดี หรือ แมแตทางอินเทอรเน็ต การแสดงออกทางวัฒนธรรมดังกลาวตองอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาชวยในกระบวนการผลิตและการจําหนาย การแพรกระจายทางวัฒนธรรมของ
ประเทศหน่ึงสามารถเชื่อมตอกับวัฒนธรรมของอีกประเทศหน่ึงไดโดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย
กิจกรรมเหลาน้ีสงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ  อีกทั้งยัง
เปนประเด็นใหเกิดคําถามที่วาการไหลบาของวัฒนธรรมจากประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหน่ึงน้ัน
มีความสมดุลกันหรือไม และเปนไปในทิศทางที่ทุกคนซึ่งเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมน้ันๆ ไดรับ
ประโยชนอยางเทาเทียมกันหรือไม ผลประโยชนอีกดานหน่ึงของการพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม สินคาและบริการวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา คือการพัฒนา
เพื่อที่จะตานกระแสการครอบงําของวัฒนธรรมมวลชนและเพื่อสงวนรักษาและสืบทอดเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชาติใหดํารงอยูตอไป ในสวนของประเทศไทย สินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ยังหมายรวมถึงศิลปะแบบประเพณีที่นํามาปรับใชใหมีมูลคา เพิ่มทางเศรษฐกิจอีกดวย

โดยนัยจากการศึกษานิยาม คําวาสินค าและการบริการทางวัฒนธรรมในบริบทของ
ตางประเทศและของประเทศไทย   รวมทั้งวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ เอกสารออนไลน เอกสารสิ่งพิมพ
และการใชประสบการณตรง สรุปไดวาสินคาและบริการทางวัฒ นธรรมของประเทศไทย
ประกอบดวย

1) งานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิเชน งานพิพิธภัณฑ
งานดนตรีและศิลปะการแสดง การละคร   การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน สิ่งพิมพและหนังสือ
การจัดงานออกราน การจัดงานโครงการตางๆ  การแสดงมวยไทยฯลฯ
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2) งานวิสาหกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีพื้นฐานจากหัตถกรรมพื้นบานและ
วิถีชีวิต  เชน งานศิลปาชีพ งานหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ  และอาหารไทย ฯลฯ

3) งานสื่อโสตทัศนที่ใชเน้ือหาทางวัฒนธรรม อาทิ บทเพลง ภาพยนตร รายการวิทยุ
โทรทัศน เกมส การตูน มัลติมีเดีย   แผนเสียง ซีดี และ การโฆษณา เปนตน

จากเอกสารรายงานการประชุมและประสบการณตรงของผูศึกษา ภายใตการผลักดันของ
องคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศเชนฝร่ังเศสและแคนาดาจะเห็นไดวาตางฝายตางก็ไม
ตองการใหสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเขามาเปนประเด็นการคาระหวางประเทศ  รวมทั้งเลือก
ที่จะไมผูกพันหรือผลักดันการเปดตลาดบริการดังกลาวในกรอบการคาระดับโลกหรือการคาทวิภาคี
ทั้งน้ี ไดมีการจัดทํามาตรการภายในประเทศ เพื่ออุดหนุนและสงเสริมสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมเพื่อใหดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศตน

ในสวนของประเทศไทย จะเห็นไดวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีภาพลักษณของการเปดกวางรับ
วัฒนธรรมอันหลากหลายมาชานาน  ภาพยนตร รายการโทรทัศน และรายการวิทยุ ฯลฯ ซึ่งเปน
สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ไหลบาอยางเสรีอยูในตลาดการคาของไทย  เปนการสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมฉบับน้ี
ที่มิไดมีการปดกั้นวัฒนธรรมแตประการใด ทั้งน้ีอนุสัญญาเนนย้ําใหมีการสงเสริมความอุดม
สมบูรณของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการไหลบาโดยเสรีของความ คิดดวยคําพูดหรือ
ดวยภาพ

ดังน้ัน เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือ
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันและอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมดังกลาว ก็นาจะเกิดผลดีตอ
ประเทศไทย ในมิติของความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ  ในการน้ี ฝายไทยควรจัดต้ัง
หนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และออกกฎหมายคุมครองและ
สงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ทั้งน้ี เน่ืองจากยังไมมี
กฎหมายรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศ จึงจําเปนตองผาน
กระบวนการรับเอาเสียกอน เพื่อใหมีกฎหมายครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา  นอกจากน้ีควรมี
การปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและแกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
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บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

ผูศึกษาขอนําเสนอขอสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา
รายงานสวนบุคคลฉบับน้ี ดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนประเด็นใหมในกรอบความรวมมือ ทางวัฒนธรรม

ระหวางประเทศ  ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศ เชน ฝร่ังเศส
และแคนาดา มีการสรางความตระหนักวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บงบอกอัต
ลักษณ คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป

ในสวนของประเทศไทย ซึ่งมีปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม ผูศึกษาไดทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลว ไดผลสรุปวาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมแบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ัน เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของ
ความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันกับ
อนุสัญญาดังกลาว ก็นาจะเกิดผลดีในมิติใหมของความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ
ยังประโยชนดังตอไปน้ี

5.1.1 การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว นาจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันกับสังคมมนุษยชาติ ในการที่จะทําใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ ไดรับการสงเสริมและคุมครองใหสามารถสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลังไดอยางมั่นใจ

5.1.2 อนุสัญญา มุงสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ซึ่งนับเปนความรวมมือระหวางประเทศที่จะเปนผลดีและมีความสําคัญในระยะยาวตอประเทศที่เขา
เปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว

5.1.3 อนุสัญญาเปนความตกลงระหวางประเทศฉบับแรกที่กําหนดใหประชาคมระหวาง
ประเทศสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและคุมครอง
วัฒนธรรมไทย

5.1.4 ภาคีจะไดรับประโยชนจากความรวมมือและสนับสนุนดานเงินทุน รวมทั้งการแบงปน
ขอมูลสารสนเทศดานการคุมครองและสงเสริมวัฒนธรรมจากการเปนภาคีอนุสัญญา รวมทั้ง
ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการปฏิบัติที่เปนพิเศษจากอนุสัญญา
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5.1.5 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นาจะเปนประโยชนในการเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสูสากลไดมากขึ้น รวมทั้งรูวัฒนธรรม
ของชาติอ่ืนอยางเปนระบบ

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก.  การจัดต้ังหนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ปจจุบันไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเชนในกรณีของภาพยนตร มีหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวของกับภาพยนตรกระจายไปในหนวยงานมากกวาหน่ึงหนวยงาน ทําใหการผลักดันการพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนแบบแยกสวน ขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวยงาน สําหรับแอนิ
เมชั่นและเกมส มีหนวยงานที่เกี่ยวของแตมีภารกิจหลักที่ไมไดครอบคลุมสินคาน้ีทั้งหมด ทิศทาง
ของหนวยงานน้ี ใหความสําคัญกับการเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากกวาการเปน
สวนหน่ึงของเน้ือหาสาระ อน่ึง งานประเภทวิสาหกิจวัฒนธรรมและการใชประโยชนจากมรดก
วัฒนธรรมทั้งจับตองไดและจับตองไมไดก็มีหลายหนวยงานรับผิดชอบโดยไมมีการประสานงาน
กันแตอยางใด

จําเปนตองมีหนวยงานกลางที่จะจัดต้ังขึ้นเพื่อใหเกิดเจาภาพในการผลักดันสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมโดยมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน หนวยงานน้ีจะเปนหนวยจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรหรือแผนการพัฒนาในภาพรวมดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียทุกๆ
กลุม รวมทั้งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสูภาคปฏิบัติตอไป

หนวยงานราชการนาจะมีความคลองตัวในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพของสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนจุดขายและสรางมูลคาเพิ่ม

กระทรวงวัฒนธรรมเคยมีแนวคิดที่จะจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปน
องคการมหาชนมาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการเฉพาะแตก็ไดลมเลิกไปในเวลา
ตอมา หากไทยเขารวมในอนุสัญญาคร้ังน้ี ควรจะไดมีการทบทวนเกี่ยว กับหนวยงานกลาง
รับผิดชอบงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมอีกคร้ังหน่ึง

ข. การจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
1. กอนจะเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรจะตองใหความคุมครองความหลากหลายในการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมเหลาน้ีในอาณาเขตแหงตนเกิดขึ้นสมบูรณเสียกอน เพื่อใหไดรับประโยชน
สูงสุดจากอนุสัญญาโดยจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เพื่อสงเสริมและ
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คุมครองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของไทยที่ชัดเจน จะทําใหประเทศไทยอยูในเวทีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศไดอยางภาคภูมิ เชน ออกกฎหมายวาดวยสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศเพื่อใหมีกฎหมาย
ครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา

2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อันเปนปรากฏการณสําคัญที่เกิดขึ้นกับสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ทั่วโลก ถือเปน
ปญหาและอุปสรรคหลักที่เกิดขึ้นกับผูผลิตที่สูญเสียรายไดไปมหาศาล สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมมีบริบทของการใชความริเร่ิมสรางสรรค อันเปนองคประกอบสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญา มีนัยตอการเพิ่มมูลคาตลาดและการขยายตัวของสินคาทางวัฒนธรรมโดยตรง ดวยเหตุน้ี การ
กํากับดูแลเพื่อการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพรัฐจําเปนตองวางแผนและกําหนดมาตรการตางๆในการปองกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพื่อสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย

3. กอนดําเนินการอนุวัติเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว หนวยราชการเจาของเร่ืองจะตอง
เสนออนุสัญญาฉบับน้ีใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน

4. มาตรา  25  วรรค 4 ของอนุสัญญาระบุใหประเทศที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสามารถจัดทํา
คําแถลง (declaration) ไมยอมรับกระบวนการไกลเกลี่ย (conciliation procedure) ได ดังน้ัน หนวย
ราชการเจาของเร่ืองควรพิจารณาวาสมควรที่จะจัดทําคําแถลงดังกลาวหรือไม เน่ืองจากประเด็น
ดังกลาวเปนขอพิจารณาทางดานนโยบาย

5. การเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรมีขอมูลที่ชัดเจนในประเด็นขอบทการคุมครองและสงเสริม
โดยเฉพาะขอบเขตการคุมครอง หากเปนการคุมครองที่ครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในเชิง
วัฒนธรรมทางการเกษตรดวยแลว จําเปนตองพิจารณาความสอดคลองในขอบทกฎหมาย
ภายในประเทศดวย เพื่อประโยชนสูงสุดในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมภาคการเกษตรของไทย

6. ในการเขาเปนภาคีน้ัน ประเทศไทยตองศึกษาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาใชจายตางๆ และอ่ืนๆ ในการเขารวมเปนภาคี และขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงความพรอมทางการเงิน
ของไทยและประโยชนที่ไทยจะไดรับ ซึ่งหากเปนประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลว การเขารวมบริจาค
เงินตางๆ จะตองพึงคํานึงถึงความเหมาะสม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจํานวนเงิน
จะตองไมเปนภาระตองบประมาณแผนดินจนเกินไป

7. ควรมีการหารือระหวางหนวยงานเจาของเร่ืองกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อสอบถาม
ความเห็นของประเทศในกลุมอาเซียนและหาจุดยืนรวมกันในการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ดังกลาว เน่ืองจากวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนในบางประเด็นอาจจะมีความคลายคลึงกัน
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5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เมื่อไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแลว สิ่งที่ควรดําเนินการมีดังตอไปน้ี
ก.  ปลูกจิตสํานึกการรูเทาทันสื่อ  สรางภูมิคุมกันใหกับคนไทยโดยเฉพาะกลุมเยาวชน ใน

การปลูกฝงจิตสํานึกในการเปดรับเน้ือหารายการอยางรูเทาทัน  เน้ือหาหรือเร่ืองราวทางวัฒนธรรม
ของประเทศตางๆจะไหลบาเขามาสูประเทศไทยผานสื่อตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังน้ันจึงควร
ยอมรับในความแตกตางของเน้ือหารายการ และเลือกรับเน้ือหาที่มีประโยชนมาปรับใชกับ
สังคมไทย

ข. พัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนประสบการณที่สั่งสมจากมือ
อาชีพแลวนํามาถายทอด บมเพาะ อบรม เพื่อสรางคนไทยใหกาวขึ้นสูระดับสากลและพัฒนาสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ

ค. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ

ง. เปดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ คุณคาและความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเปนชองทางการสรางคุณคาทางสังคม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกประเทศใน
ฐานะเปนสินคาสงออกที่สําคัญ

จ. สรางความนิยมบริโภคสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยในตลาดตางประเทศเพื่อเปน
กระจกสะทอนใหประชาชนไทยเกิดความภาคภูมิใจและเห็นประโยชนจากมรดกวัฒนธรรม
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