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กิตติกรรมประกาศ
ผูศึกษาไดจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับนี้ภายใตเงื่อนไขกรอบเวลาที่จํากัดเพื่อเปนกรณีศึกษา
และเข า ใจป ญ หาของไทยในการเข า ร ว มในอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการคุ ม ครองและส ง เสริ ม ความ
หลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมในประเด็นดานวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อ
หาแนวทางการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานใหเกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
ผูศึกษามีความซาบซึ้งและขอขอบพระคุณบุคคลทุกคนที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งนี้ ลุลวง
ไปด วยดี ขอขอบพระคุ ณปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพ จนรัตน ) และ เลขาธิ การ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหง ชาติ (นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร) ที่ใหเวลาอยางเต็มที่ในการอบรม
หลักสูตร นบท. รุนที่ 1 ขอขอบคุณเพื่อนขาราชการในสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ที่ เ อื้ อเฟ อข อ มู ล ประกอบการศึ ก ษา ขอขอบคุ ณเพื่ อนข า ราชการใน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติที่ปฏิบัติราชการแทนในชวงที่ติดการอบรมหลักสูตรนี้
ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษาของแสดงความขอบคุณผูอํานวยการสถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล) และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนที่
ใหการดูแลและอํานวยความสะดวกอยางดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาการอบรม
ในการนี้ ผู ศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ เอกอั ค รราชทู ต เพ็ ญ ศั ก ดิ์ ชลารั ก ษ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ศาสตราจารย ดร. ไชยวั ฒ น ค้ํ า ชู และรองศาสตราจารย ดร.อภิ ญญา รั ต นมงคลมาศ อาจารย
ที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตลอดจนใหความรู
และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอรายงานสวนบุคคลฉบับนี้
ขอรําลึกถึงพระคุณบิดา (นายพยนต ยาวะประภาษ) อดีตผูพิพากษาศาลฎีกา ผูลวงลับ และ
มารดา (นางอํานวยเพ็ญ ยาวะประภาษ) อดีตอาจารยหัวหนาหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนวัด
สุทธิวราราม ผูใหกําเนิด เลี้ยงดู และเปนกําลังใจใหเสมอมา ขอขอบใจเบน ลูกรัก ที่ใหความเอาใจ
ใสแมโดยตลอด
ทายที่ สุดขอขอบคุ ณเพื่อนรวมรุน นบท.รุนที่ 1 ที่ไ ดใหไ มตรี จิตและความเอื้ออาทรอยา ง
สม่ําเสมอในชวงเวลาที่อบรมรวมกันประมาณเกือบๆ สองเดือน
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เกี่ ย วกั บ อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการคุ ม ครองและส ง เสริ ม ความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรม
อนุ สัญญาว าดวยการคุมครองและส งเสริ มความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม
(Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)
อยูภายใตการดําเนินงานของ United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNESCO องคการยูเนสโก ถือเปนองคการระหวางประเทศองคกรแรกที่ส งเสริมใหชาติตางๆ เห็น
ความสําคัญในเรื่อง การอยูรวมกันบนความแตกตาง
องคการยูเนสโก ไดตระหนักถึงเปาหมายที่สําคัญ ที่จะตองผลักดันใหเกิด ความเขาใจอันดี
ระหวางวัฒนธรรมที่แบงแยกหรือแตกตางกัน เพื่อมนุษยจะไม ตองจํากัดขอบเขตในกลุมวัฒนธรรม
ของตน หากแตสามารถแบงปน หรือเรียนรูซึ่งกันและกันในความหลากหลายของวัฒนธรรมตางๆ
ในโลก นอกจากนี้ องคการยูเนสโกยังตระหนักวา วัฒนธรรมของแตละชาติ แตละเผาพันธุ ตางก็มี
ศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน สมควรไดรับความคุมครอง และการสงเสริมการแลกเปลี่ยน เพื่อใหมีความ
เขาใจ และความเคารพซึ่งวัฒนธรรมของกันและกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมและคุมครองความหลากหลายของวัฒนธรรมและเพื่อให
มีการกําหนดกรอบนโยบายทางวัฒนธรรมที่จะสงเสริมความหลากหลายและสงวนไวซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ องคการยูเนสโกจึงไดดําเนินการจัด รางอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม (Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) และไดรับการรับรองอยางเปนทางการจาก
ประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
อาจกลา วได วา การจั ดทํา อนุ สัญญามี วัตถุป ระสงค เพื่ อกํ า หนดกรอบความรวมมือระหว า ง
ประเทศทางดานวัฒนธรรมใหม เปนความรวมมือของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ไมวาจะปรากฏ
อยูบนสื่อหรือเทคโนโลยีประเภทใดจะไมอยูภายใตการคาสินคาหรือการคาบริการตามปกติได ทั้งนี้
อนุสัญญาไมไดครอบคลุมทุกๆแงมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากแตมุงสรางความ
ตระหนักที่วาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) เปนสิ่งที่บงบอกความ
เปนอัตลักษณ คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่ อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภค
ทั่วไป
นอกจากนี้ อนุสัญญายังวางหลักประกันวามาตรการหรือนโยบายใดๆที่ประเทศสมาชิกจัดทํา
ขึ้นเพื่อสงเสริมและคุมครองความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมจะไมเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เชน การแสดงออกและการสื่ อสารอยางเสรี ซึ่งสอดคลองกับ

จ
“ปฏิญญาสากลวาด วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม” (Universal Declaration on Cultural
Diversity) ในการนี้ประเทศสมาชิกไมเพียงแตตองคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนการแสดงออก
และการเผยแพรความหลากหลายทางวัฒนธรรมเทานั้น หากแตตองวางมาตรการอันสมควรในการ
ยอมรับและเปดกวางตอวัฒนธรรมอื่นๆ ของโลกดวย
อนุสัญญาฉบับนี้ใหสิทธิแกประเทศสมาชิกในการพิจารณาและกําหนดสถานการณพิเศษที่
การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมในอาณาเขตของประเทศนั้นตกอยูในความเสี่ยง อยูในอันตรายรายแรง
หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งได รั บ การแก ไ ข หรื อ ป องกั น อย า งเร ง ด ว น ประเทศสมาชิ ก สามารถจั ด
มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันและสงวนไวซึ่งการแสดงออกทางวัฒนธรรม ในสถานการณ
เชนนั้นได นอกจากนี้ อนุสัญญานี้ยังยอมรับการมีอํานาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก ในการกําหนด
นโยบายทางวัฒนธรรมและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
สิทธิและขอผูกพันของประเทศสมาชิกภายใต อนุสัญญาฉบับนี้จะตองไดรับการเคารพและ
ปฏิบัติตามอยางเต็มรูปแบบ เมื่อมีการตีความกับอนุสัญญาอื่น ให นําบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้
เขารวมพิจารณาดวย จึงนับไดวาอนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมมีความสําคัญกับปจเจกบุค คลและสังคมในทุกหมูเหลา เนื่องจากอนุสัญญา
มุงเนนการมีสวนรวมในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของปจเจกบุคคลและสังคม และในขณะเดียวกัน
มีการเปดรับวัฒนธรรมอื่นอยางมีดุลยภาพ ดังกลาวมาแลว บรรดาศิลปน และผูสรางสรรคผลงาน
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของก็จะไดรับประโยชนจากอนุสัญญา
อนึ่ง ประเทศกําลังพัฒนาที่ ยังไมสามารถสราง และเผยแพรการแสดงออกทางวัฒนธรรมได
อนุสัญญานี้ก็จะใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินอุดหนุนอยางเปนทางการ การให
กูยืมดอกเบี้ยต่ํา การใหความชวยเหลือในการพัฒนานโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน
ประเทศสมาชิก ทั้งหลายมีขอผูกพันที่จะตองสรางบรรยากาศใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของ
สตรี ชนกลุมนอยและ ชนพื้นเมือง เปนที่ยอมรับดวย
เกี่ยวกับประเด็นปญหาของอนุสัญญาในประเทศไทย
ในสวนของประเทศไทย อนุสัญญามีประเด็นที่ทําใหเกิ ดความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่อาจ
ไมสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย ไดแก
1. คํานิยามของ cultural goods and services ใน Article 4.4 มีความหมายที่กวางและคลุมเครือ
มากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมกับสินคาและบริการ
ทั่วไป ซึ่งอนุสัญญาอนุญาตใหภาคีอุดหนุนหรือใชมาตรการคุมครองสินคาทางวัฒนธรรมได ทําให
เกรงวาบางประเทศอาจฉวยโอกาสใหการอุดหนุนสินคาทั่วไป โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรมได
เชน ใหการอุดหนุนสินคาเกษตร โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรม เพื่อเลี่ยงไมปฏิบัติตามความตกลง

ฉ
ทางการเกษตรของ WTO ที่กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีและลดการอุดหนุนสินคาเกษตร รวมทั้งหาม
สมาชิกอุดหนุนสินคาเกษตรเกินกวาระดับที่ไดผูกพันไว ดังนั้น จึงตองพิจารณากําหนดนิยามของ
cultural goods and services หรือ สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ใหชัดเจน และครอบคลุมเฉพาะที่
เปนวัฒนธรรมอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และสินคาและ
บริการทั่วไปออกจากกันไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อปองกันการฉวยโอกาสที่กลาวมาขางตน
2. Article 6.2 (d) และ Article 8 ของอนุสัญญา อนุญาตใหประเทศภาคีใชม าตรการสงเสริม
และปกปองความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน การใหความชวยเหลือทางการเงินและการใชมาตรการ
ปกปอง แตไมไดกําหนดรายละเอียดและกติกาในการใชมาตรการดังกลาว ในขณะที่ความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและความตกลงวาดวยมาตรการปกปองของ WTO กําหนดขอบเขตและกฎเกณฑในเรื่อง
ดังกลาวอยางเครงครัด จึงมีความเปนไปได สูงที่ภาคีจะใชมาตรการภายใต อนุสัญญา ในลักษณะที่
บิดเบือนหรือเพื่อกีดกันทางการคา โดยขัดกับความตกลง WTO ซึ่งจะกระทบตอผลประโยชนทาง
การคาระหวางประเทศของไทยโดยตรง จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตและกฎเกณฑใน
การใชมาตรการตางๆใหชัดเจน เพื่อปองกันไมใหภาคีใชมาตรการดังกลาวเพื่อการกีดกันทางการคา
3. Article 20.1 (b) กําหนดวา ในกรณีที่อนุสัญญาฉบับนี้ขัดกับความตกลงอื่น เชน ความตกลง
WTO ก็ ใ ห นํ า บทบัญ ญัต ิข องอนุส ัญ ญาเขา รว มพิจ ารณาดว ย ข อ บทนี้ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
เนื่องจากกระทบตอผลประโยชนทุกเรื่องของไทยใน WTO โดยตรง อีกทั้งจะมีผลกระทบตอความ
ตกลงอื่นที่เปนภาคีสมาชิกอยู
เกี่ยวกับการศึกษาปญหาของไทยในประเด็นดานวัฒนธรรม
ดว ยขอ จํ า กัด ของระยะเวลาในการศึก ษา ผูศ ึก ษาซึ ่ง มีป ระสบการณใ นหนา ที ่ใ นฐานะ
ขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมจะศึกษาเฉพาะปญหาของไทยในการเขารวมอนุสัญญาในประเด็น
ดานวัฒนธรรม คือความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เนื่องจากตางสังคม
ตางวัฒนธรรม สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยอมแตกตางกันไป
กรอบแนวคิด
ผู ศึ ก ษาทํ า การศึ ก ษากรอบแนวคิ ดของอนุ สั ญ ญาในเรื่ องการแสดงออกทางวั ฒนธรรมซึ่ ง
มุงเนนประเด็นสินคาและบริการทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากการอธิบายคําวาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย ทั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลจากรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการฯซึ่งประกอบดว ยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ
เอกสารออนไลน เอกสารงานวิ จั ย ตลอดจนการใช ป ระสบการณ ต รงอั น จะเป น ประโยชน ต อ
การศึกษาครั้งนี้
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สรุปและขอเสนอแนะ
สิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมเป น ประเด็ น ใหม ใ นกรอบความร ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรม
ระหวางประเทศ ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศ เชน ฝรั่งเศส
และแคนาดา ไดสรางความตระหนักวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ
คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
ในส วนของประเทศไทยซึ่ งมี ป ญหาของความไม ชัดเจนว า อะไรคื อสิ นคา และบริ ก ารทาง
วั ฒนธรรม ผู ศึ ก ษาได ทํ า การศึ ก ษาและวิ เคราะห ข อมู ล แล ว ได ผลสรุ ป ว า สิ นค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1) งานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิเชน งานพิพิธภัณฑ
งานดนตรีและศิลปะการแสดง การละคร การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน สิ่งพิมพและหนังสือ
การจัดงานออกราน การจัดงานโครงการตางๆ การแสดงมวยไทยฯลฯ
2) งานวิสาหกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีพื้นฐานจากหัตถกรรมพื้นบานและ
วิถีชีวิต เชน งานศิลปาชีพ งานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และ อาหารไทย ฯลฯ
3) งานสื่อโสตทัศนที่ใชเนื้อหาทางวัฒนธรรม อาทิ บทเพลง ภาพยนตร รายการวิทยุโทรทัศน
เกมส การตูน มัลติมีเดีย แผนเสียง ซีดี และ การโฆษณา เป นตน
ดังนั้น เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือ
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันกับอนุสัญญาดังกลาว ก็นาจะ
เกิดผลดีในมิติใหมของความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ ยังประโยชนดังตอไปนี้
1) การเข า ร วมเป น ภาคี อ นุ สั ญ ญาดั ง กล า ว น า จะเป น สิ่ ง ที่ ก อ ให เกิ ดความเป นอั น หนึ่ ง อั น
เดียวกั นกับ สั งคมมนุ ษยชาติ ในการที่จะทําใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ ไดรับการสงเสริมและคุมครองใหสามารถสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลังไดอยางมั่นใจ
2) อนุ สั ญญามุ ง ส ง เสริม ความเชื่อมโยงระหว า งวั ฒนธรรมและการพั ฒนาเพื่ อความยั่ ง ยื น
ซึ่งนับเปนความรวมมือระหวางประเทศที่จะเปนผลดีและมีความสําคัญในระยะยาวตอประเทศที่เขา
เปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว
3) อนุสัญญาเปนความตกลงระหวางประเทศฉบับแรกที่กําหนดใหประชาคมระหวางประเทศ
สงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมไทย
4) ภาคีจะไดรับประโยชนจากความรวมมือและสนับสนุ นดานเงินทุน รวมทั้ง การแบงป น
ขอมูลสารสนเทศดานการคุมครองและสงเสริมวัฒนธรรมจากการเปนภาคีอนุสัญญา รวมทั้งประเทศ
กําลังพัฒนาจะไดรับการปฏิบัติที่เปนพิเศษจากอนุสัญญา
5) ประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมที่ นา จะเป น ประโยชน ใ นการเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสูสากลไดมากขึ้น รวมทั้งรูวัฒนธรรม
ของชาติอื่นอยางเปนระบบ
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มีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. การจัดตั้งหนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ปจจุบันไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมและสนับสนุนงาน
ด า นสิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒนธรรมเช นในกรณี ข องภาพยนตร มี หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภารกิ จ
เกี่ยวของกับภาพยนตรกระจายไปในหนวยงานมากกวาหนึ่งหนวยงาน ทําใหการผลักดันการพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนแบบแยกสวน ขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวยงาน สําหรับ แอนิ
เมชั่นและเกม มีหนวยงานที่เกี่ยวของแตมีภารกิจหลักที่ไมไดครอบคลุมสินคานี้ทั้งหมด ทิ ศทางของ
หนวยงานนี้ ใหความสําคัญกับการเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากกวาการเปนสวน
หนึ่ ง ของเนื้ อ หาสาระ อนึ่ ง งานประเภทวิ ส าหกิ จ วั ฒ นธรรมและการใช ป ระโยชน จ ากมรดก
วัฒนธรรมทั้งจับตองไดและจับตองไมไดก็มีหลายหนวยงานรับผิดชอบโดยไมมีการประสานงานกัน
แตอยางใด
จําเปนตองมีหนวยงานกลางที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดเจาภาพในการผลักดันสินคาและบริการ
ทางวั ฒ นธรรมโดยมี แนวทางการทํ า งานที่ ชั ดเจน หน วยงานนี้ จะเป นหน วยจั ดทํ า นโยบายและ
ยุทธศาสตรหรือแผนการพัฒนาในภาพรวมดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียทุกๆ
กลุม รวมทั้งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสูภาคปฏิบัติตอไป
หนวยงานราชการนาจะมีความคลองตัวในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อเปนการยกระดับศักยภาพของสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนจุดขายและสรางมูลคาเพิ่ม
กระทรวงวัฒนธรรมเคยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปน
องคการมหาชนมาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการเฉพาะแตก็ไดลมเลิกไปในเวลาตอมา
หากไทยเขารวมในอนุสัญญาครั้งนี้ ควรจะได มีการทบทวนเกี่ยวกับหนวยงานกลางรับผิดชอบงาน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง
ข. การจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
1. ก อ นจะเข า เป น ภาคี อ นุ สั ญ ญา ควรจะต อ งให ค วามคุ ม ครองความหลากหลายในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมเหลานี้ในอาณาเขตแหงตนเกิดขึ้นสมบูรณเสียกอน เพื่อใหไดรับประโยชน
สูงสุดจากอนุสัญญาโดยจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เพื่อสงเสริมและ
คุ ม ครองสิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒนธรรมของไทยที่ ชั ดเจนจะทํ า ให ป ระเทศไทยอยู ใ นเวที ก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศไดอย างภาคภูมิ เชน ออกกฎหมายวาดวยสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศเพื่อใหมีกฎหมาย
ครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา
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2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการแกปญหาการละเมิด
ลิข สิท ธิ์อันเปนปรากฏการณ สํา คัญที่เกิ ดขึ้ นกั บสิ นค าและบริก ารทางวั ฒนธรรมทั่ วโลก ถื อเป น
ป ญ หาและอุ ป สรรคหลั ก ที่ เ กิ ดขึ้ น กั บ ผู ผ ลิ ตที่ สู ญ เสี ย รายได ไ ปมหาศาล สิ น ค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมมีบริบทของการใชความริเริ่มสรางสรรค อันเปนองคประกอบสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญา มีนัยตอการเพิ่มมูลคาตลาดและการขยายตัวของสินคาทางวัฒนธรรมโดยตรง ดวยเหตุนี้ การ
กํากับดูแลเพื่อการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา จึงเปนหั วใจสําคัญของการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพรัฐจําเปนตองวางแผนและกําหนดมาตรการตางๆในการปองกันและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เพื่อสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
3. กอนดําเนินการอนุวัติเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว หนวยราชการเจาของเรื่องจะตอง
เสนออนุสัญญาฉบับนี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน
4. มาตรา 25 วรรค 4 ของอนุสัญญาระบุใหประเทศที่ประสงคจะเขาเปน ภาคีสามารถจัดทํา
คําแถลง (declaration) ไมยอมรับกระบวนการไกลเกลี่ย (conciliation procedure) ได ดังนั้น หนวย
ราชการเจาของเรื่องควรพิจารณาวาสมควรที่จะจัดทําคําแถลงดังกลาวหรือไม เนื่องจากประเด็น
ดังกลาวเปนขอพิจารณาทางดานนโยบาย
5. การเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรมีขอมูลที่ชัดเจนในประเด็นขอบทการคุมครองและสงเสริม
โดยเฉพาะขอบเขตการคุ ม ครอง หากเป นการคุ ม ครองที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นในเชิ ง
วั ฒ นธรรมทางการเกษตรด ว ยแล ว จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาความสอดคล อ งในข อ บทกฎหมาย
ภายในประเทศดวย เพื่อประโยชนสูงสุดในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมภาคการเกษตรของไทย
6. ในการเขาเปนภาคีนั้น ประเทศไทยตองศึกษาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาใชจายตางๆ และอื่นๆ ในการเขารวมเปนภาคี และขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงความพรอมทางการเงิน
ของไทยและประโยชนที่ไทยจะไดรับ ซึ่งหากเปนประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลว การเขารวมบริจาค
เงินตางๆ จะตองพึงคํานึงถึงความเหมาะสม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจํานวนเงิน
จะตองไมเปนภาระตองบประมาณแผนดินจนเกินไป
7. ควรมีการหารือระหวางหนวยงานเจาของเรื่องกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อสอบถาม
ความเห็นของประเทศในกลุมอาเซียนและหาจุดยืนรวมกันในการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ดังกลาว เนื่องจากวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนในบางประเด็นอาจจะมีความคลายคลึงกัน
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เมื่อไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแลว สิ่งที่ควรดําเนินการมีดังตอไปนี้
1. ปลูกจิตสํานึกการรูเทาทันสื่อ สรางภูมิคุมกันใหกับคนไทยโดยเฉพาะกลุมเยาวชน ในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการเปดรับเนื้อหารายการอยางรูเทาทัน เนื้อหาหรือเรื่องราวทางวัฒนธรรมของ
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ประเทศตางๆจะไหลบาเขามาสูประเทศไทยผานสื่อตางๆอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึงควรยอมรับ
ในความแตกตางของเนื้อหารายการ และเลือกรับเนื้อหาที่มีประโยชนมาปรับใชกับสังคมไทย
2. พัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนประสบการณที่สั่งสมจากมือ
อาชีพแลวนํามาถายทอด บมเพาะ อบรม เพื่อสรางคนไทยใหกาวขึ้นสูระดับสากลและพัฒนาสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
3. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดั บ
4. เปดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ คุณคาและความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเปนชองทางการสรางคุณคาทางสังคม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกประเทศใน
ฐานะเปนสินคาสงออกที่สําคัญ
5. สรางความนิยมบริโภคสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยในตลาดตางประเทศเพื่อเปน
กระจกสะทอนใหประชาชนไทยเกิดความภาคภูมิใจและเห็นประโยชนจากมรดกวัฒนธรรม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ นโยบายวั ฒ นธรรมที่ อ งค ก ารยู เ นสโกจั ด ประชุ ม ขึ้ นที่ ก รุ ง
เม็กซิโกเมื่อป พ.ศ. 2525 โดยในแถลงการณเนนใหเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรม ตระหนั ก ในอั ตลั ก ษณ ท างวั ฒนธรรม ตระหนั ก ถึ ง ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมพหุ นิ ย ม
ตระหนักถึงสิทธิในเรื่องความแตกตางและการรูจักเคารพวัฒนธรรมของผูอื่น รวมทั้งชนกลุมนอย
องคการยูเนสโกถือเปนองคการระหวางประเทศองคกรแรกที่สงเสริมใหชาติตางๆเห็นความสําคัญ
ในเรื่อง การอยูรวมกันบนความแตกตาง 1
ภายหลังเหตุการณอาคาร World Trade Centre ถลมเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ในการ
ประชุ ม สมั ย สามั ญ ขององค ก ารยู เ นสโก ครั้ ง ที่ 31 ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว า ควรมี ก ารส ง เสริ ม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีการคุมครองวัฒนธรรมตางๆเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันอยางสันติ
จึงไดมีการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on
Cultural Diversity) มีขอความระบุในมาตราที่ 12(C)ใหองคการยูเนสโกดําเนินการสรางเสริ ม
มาตรฐาน ความตระหนักและความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตามที่นิยามไวในปฏิญญาสากล จึงไดมีการริเริ่มดําเนินการเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให
บังเกิดการบัง คั บใชที่ มีขอผู ก มัดมากกวาปฏิ ญญา ต อมาองคการยู เนสโกไดรับฉั นทานุมั ติจากที่
ประชุ ม สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 32 เมื่ อป พ.ศ. 2546 ให ทํ า การยกร า งอนุ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมาเสนอที่ประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 33 ในปพ.ศ. 2548 และใหนําเสนอ
ประเทศสมาชิกทราบและพิจารณาใหความคิดเห็นตามขั้นตอนที่กําหนดไวทุกระยะ รวมทั้งให
เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณาใหความเห็นเปนระยะๆตลอด 2 ป
รั ฐ มนตรี วั ฒ นธรรมของไทยได แ สดงท า ที ส นั บ สนุ นในหลั ก การทั่ ว ไปในคราวประชุ ม
รัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซมครั้งที่สองและการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมระดับโลกที่ฝรั่งเศสและ
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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แห ง กรมมรดกวั ฒ นธรรมแคนาดา ในฐานะประธานคณะทํ า งานว า ด ว ยความหลากหลายทาง
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 ประเทศญี่ปุน การประชุมครั้งนี้สะทอนถึงหัวขอเรื่อง (theme) ของ Canada
Pavilion คือ ภูมิปญญาแหงความหลากหลาย (Wisdom of Diversity) และในโอกาสนี้ ไดมีการ
หารือเกี่ยวกับรางอนุสัญญาวาดวยการปกปองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการแสดงออก
ทางศิลปะ (Convention on the Protection of the Diversity of Cultural Contents and Artistic
Expressions) โดยเปนการรวมมือกันดําเนินการระหวางแคนาดากั บฝรั่งเศส นับเปนการประชุม
ครั้งสําคัญเพื่อหยั่งเสียงสมาชิกจากกลุมประเทศกําลังพัฒนาซึ่งตั้งอยูบริเวณเกาะตาง ๆ ของเอเชียแป
ซิฟค ใหรวมกันรั บรองอนุสั ญญา โดยในการแก ไขครั้ง ลาสุ ดหลังการประชุม คณะผูเชี่ยวชาญ
ระหวางรัฐบาล ครั้งที่ 3 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ไดเปลี่ยนชื่ออนุสัญญาเปน Convention on the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
ในการประชุ ม สมั ย สามั ญ ขององค ก ารยู เ นสโกครั้ ง ที่ 33 ในเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2548
อนุสัญญาดังกลาวไดรับการลงมติรับรองจากสมาชิกจํานวน 193 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะผูแทนไทยไดลงมติรับรองโดยยึดถือผลการหารือระหวางอดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร) กับอดีตประธานาธิบดี Jacques Chirac ของฝรั่งเศส ไทยรับที่จะลงมติรับรอง (ราง)
อนุสัญญา ตามคํารองขอของฝรั่งเศส
อนุสัญญาฉบับนี้ถือเปนตราสารที่ สําคัญยิ่งในการสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีความยาวถึง 35 มาตรา และมีบทอารัมภบทที่ยาวถึง 23 ยอหนา กลาวไดวาเปนอนุสัญญาที่มีความ
ยุงยากและสลับซับซอนพอสมควรและเปนอนุสัญญาที่สหรัฐอเมริกาถูกโดดเดี่ยวในการอภิปราย
และการลงคะแนนเสียงรับรองอนุสัญญาดวย
จนถึงปจจุบันมี 98 ประเทศ รวมทั้งสหภาพยุโรปไดใหสัตยาบันและอนุวัติอนุสัญญานี้ โดยมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 เมื่อมี 30 ประเทศดําเนินการยื่นพิธีสารแสดงการให
สัตยาบันแกผูอํานวยการใหญขององคการยูเนสโก ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน และอนุวั ติ
สัญญาฉบั บนี้ เนื่องจากอนุสั ญญามี ประเด็ นที่ ทํา ให เกิ ดความกัง วลเกี่ ยวกับ แนวปฏิ บัติที่อาจไม
สอดคลองกับบริบทของประเทศไทย กลาวคือ
1. คํานิยามของ Cultural goods and services ใน Article 4.4 มีความหมายที่กวางและ
คลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมกับสินคา
และบริ ก ารทั่ ว ไป ซึ่ ง อนุ สั ญ ญาอนุ ญ าตให ภ าคี อุ ด หนุ น หรื อ ใช ม าตรการคุ ม ครองสิ น ค า ทาง
วัฒนธรรมได ทําใหเกรงวาบางประเทศอาจฉวยโอกาสใหการอุดหนุนสินคาทั่วไป เชน ใหการ
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อุดหนุนสินคาเกษตร โดยอางวาเปนสินคาทางวัฒนธรรม เพื่อเลี่ยงไมปฏิบัติตามความตกลงทางการ
เกษตรของ WTO ที่กําหนดใหสมาชิกตองลดภาษีและลดการอุดหนุนสินคาเกษตร รวมทั้งหาม
สมาชิกอุดหนุนสินคาเกษตรเกินกวาระดับที่ไดผูกพันไว ดังนั้น จึงตองพิจารณากําหนดนิยามของ
cultural goods and services หรือ สินคาและบริการทางวัฒ นธรรม ใหชัดเจน และครอบคลุม
เฉพาะที่เปนวัฒนธรรมอยางแทจริง เพื่อใหสามารถแยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และ
สินค า และบริก ารทั่วไปออกจากกั นได อย างชั ดเจน ทั้ง นี้ เพื่ อป องกั นการฉวยโอกาสที่ กล า วมา
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 จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตและกฎเกณฑ
ในการใชมาตรการตางๆใหชัดเจน เพื่อปองกันไมใหภาคีใชมาตรการดังกลาวเพื่อการกีดกันทาง
การคา
3. Article 20.1 (b) กําหนดวา ในกรณีที่อนุสัญญานี้ขัดกับความตกลงอื่น เชน ความตกลง
WTO ก็ใหใชบทบัญญัติของอนุสัญญามาประกอบการพิจารณาดวย ขอบทนี้มีความสําคัญอย างยิ่ง
เนื่องจากกระทบตอผลประโยชนทุกเรื่องของไทยใน WTO โดยตรง อีกทั้งจะมีผลกระทบตอความ
ตกลงอื่นที่เปนภาคีสมาชิกอยู2
เกรี ย งไกร สั ม ป ช ชลิ ต รองปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม (ป จ จุ บั น อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร)
ใหความเห็นเกี่ยวกับ คํานิยามของ cultural goods and servicesในการประชุมคณะกรรมการฝาย
วัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
ครั้ ง ที่ 1/2550 วั น พฤหั ส บดี ที่ 5 เมษายน 2550 ว า แต ล ะประเทศให คํ า นิ ย ามแตกต า งกั น อาทิ
ประชาคมยุโรปเห็นวา cultural goods and services หมายถึงวัฒนธรรมรวมสมัยเชิงพาณิชย เชน
วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร ดนตรี ซีดี วิดีโอ เทปเพลง การแสดงสด อินเทอรเนต หนังสือฯลฯ แตใน
ประเทศไทย คนเปนจํานวนมากเขาใจวาหมายถึง งานศิลปหัตถกรรม หรือสินคาชุมชน หนึ่งตําบล
2

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาด วย
การศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2550
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หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จึงมีความจําเปนตองศึกษาและเขาใจประเด็นปญหาที่วา อะไรคือสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) ใหชัดเจนกอนการเขารวมอนุสัญญา
จากคํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2551 เกี่ ย วกั บ นโยบายการ
ตางประเทศ ขอ 7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้ง ทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว กระทรวงวัฒนธรรม
ในฐานะกระทรวงหลักในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมภายใตความรวมมือกับองคการยูเนสโกจึง
เรงดําเนินการศึกษาประเด็นปญหาเพื่อสนองตอบนโยบายการตางประเทศดังกลา ว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
ได แ ก การสร า งสรรค (creation) การคุ ม ครอง (protection) การจั ด จํ า หน า ย/แพร ก ระจาย
(distribution/ dissemination) การเขาถึง (access) และการพึงใจในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
(enjoyment of cultural expressions) โดยผ านทางกิจกรรม สินค าและบริการทางวัฒนธรรม
อนุสัญญาใหคํานิยามของ “การแสดงออกทางวัฒนธรรม” และ “กิจกรรม สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม” ดังนี้
“การแสดงออกทางวัฒนธรรม” คือการแสดงออกตาง ๆ ที่เปนผลมาจากความคิดสรางสรรค
ของปจเจกบุคคล กลุม และสังคม และมีเนื้อหาทางวัฒนธรรม
“กิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม” หมายถึง บรรดากิจกรรม สินคา และบริการซึ่ง
เวลาที่ ไ ด รับ การพิ จ ารณาว า มี คุ ณ สมบั ติ ใช ป ระโยชน ห รื อ มุ งหมายเป น การเฉพาะ ก อ รู ปหรื อ
แสดงออกทางวัฒนธรรม มิไดคํานึงถึงคุณคาเชิงพาณิชยที่อาจมีอยู กิจกรรมทางวัฒนธรรมอาจ
สิ้นสุดในตนเอง หรืออาจมีสวนในการผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
เมื ่อ พิจ ารณาจากคํ า นิย ามขา งตน ซึ ่ง ถือ เปน หลัก ใหญข องอนุส ัญ ญา ผู ศ ึก ษาเห็น วา
อนุสัญญาฉบับนี้เปนพัฒนาการที่สําคัญมากของยูเนสโกในรอบ 6 ทศวรรษ ทามกลางสิ่งทาทาย
ใหมๆ ในโลกปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันซึ่งถือเปนดานแรกที่ทํา
ใหอนุสัญญามีผลบังคับใช จึงเปนแรงจูงใจใหผูศึ กษาในฐานะขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมทํา
การ ศึกษาประเด็นปญหาการเขารวมอนุสัญญา โดยศึกษาเฉพาะประเด็นดานวัฒนธรรม
ผูศึกษาสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม (cultural goods and services)ใน Article 4.4 ซึ่ง มีค วามหมายที่ก วา งและ
คลุม เครือ มากเกิน ไป ทํา ใหไ มส ามารถแยกแยะระหวา งสินคา และบริก ารทางวัฒนธรรม และ
สินคาและบริการทั่วไป สําหรับการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ ผูศึกษาตองการที่จะชวย
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หาขอเสนอแนะทางวัฒนธรรมใหหนวยราชการมีค วามคลองตัวในการดําเนินงานการเขา รวม
อนุสัญญาเพื่อสรางความสะดวกในการปฏิบัติ รายงานนี้จึงมีวัตถุประสงคดังนี้
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
รายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้มุงจะศึกษาเฉพาะประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวา
อะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ( cultural goods and services) ใน Article 4.4 ซึ่งมี
ความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมกับสินคาและบริการทั่วไป โดยใชวิธีศึกษาในชวงเวลาระหวางวันที่ 2 มิถุนายน – 22
กรกฎาคม พ.ศ.2552 ดังนี้
1.3.1 ชี้ปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods
and services) ใน Article 4.4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําใหไมสามารถ
แยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และสินคาและบริการทั่วไปโดยศึกษาจากการ
ไขความของคําวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
1.3.2 วิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรง คุณวุฒิ
และผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ เอกสารออนไลน เอกสารสิ่งพิมพ เอกสารงานวิจัย และการใช
ประสบการณตรงอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้
1.3.3 สรุ ป ผลการศึ ก ษาและเสนอแนะประเด็ น ด า นวั ฒ นธรรมของไทยในการเข า ร ว ม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมโดย
ฝายไทยควรจัดตั้ง หนวยงานกลางรับ ผิดชอบงานด านสินคาและบริก ารทางวัฒนธรรมและออก
กฎหมายคุมครองและสงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
เนื่ องจากยั ง ไม มี ก ฎหมายรองรั บ การนํ า เอากฎหมายระหว า งประเทศมาปรั บ ใช ใ นประเทศ จึ ง
จําเปนตองผานกระบวนการรับเอาเสียกอน เพื่อใหมีกฎหมายครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์และพัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
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1.4 ประโยชนที่จะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีดังนี้
1.4.1 ไดรับทราบวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมจากคําจํากัดความของสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมที่ตางจากสินคาและบริการทั่วไปในดานเนื้อหาและศิลปะเชิงสรางสรรค
1.4.2 ไดขอเสนอแนะประเด็นดานวัฒนธรรมเพื่อที่ผูกําหนดนโยบายจะนําไปพิจารณาในการ
เข า ร ว มอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการคุ ม ครองและส ง เสริ ม ความหลากหลายของการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาประสงคที่จะสะทอน 4 ประเด็นในบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ กลาวคือ (1) สถานะ
ของอนุสัญญา (2) สถานการณในประเทศไทย (3) วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก ความหมายของคํา
วา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) จากเอกสารสิ่งพิมพ เอกสาร
ออนไลน เอกสารงานวิจัย รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และการใชประสบการณตรงอันจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ (4) สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 สถานะของอนุสัญญา
ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 33 ในป พ.ศ.2548 ที่ประชุมไดรับรองอนุสัญญา
วาดวยการคุมครองและการสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของหลักการของความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน
หลั ก ใหญ ข องอนุ สั ญ ญาอยู ที่ นิ ย ามคํ า ว า “การแสดงออกทางวั ฒ นธรรม” (cultural
expressions) ซึ่งหมายถึงการแสดงออกที่เปนผลมาจากความคิดสรางสรรคของปจเจกบุคคล กลุ ม
ชน หรือสังคม ซึ่งการแสดงออกนั้น ๆ จะมี “เนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม” (cultural content) ซึ่งบาง
ทีก็เรียกวาเปน “อุตสาหกรรมทางเนื้อหาสาระ” (content industry) โดยมีผลิตผลเปนสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรม (cultural goods and services) นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่ว าดวยนโยบาย
และมาตรการทางการสงเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรม มาตรการการแสดงออกทางวัฒนธรรม
และมาตรการการแบ ง ป น สารสนเทศเพื่ อ ความโปร ง ใส รวมทั้ ง มาตรการอื่ น ๆ ที่ ค อ นข า ง
สลับซับซอน เชน ความสัมพันธเกี่ยวของระหวางอนุสัญญานี้กับอนุสัญญาอื่น ๆ
ในภาพรวมของการประชุม เกี่ ยวกับ อนุ สัญญานี้ ประเทศสมาชิก ที่ มาจากประเทศที่ กํา ลั ง
พัฒนา นําโดยประเทศที่มีผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการคาทางวัฒนธรรมนอย จะสนับสนุน
อยางทวมทนตอการรับรองอนุสัญญานี้ สวนสหรัฐอเมริกานั้น เปนที่ทราบกันวาเปนผูครอบครอง
ตลาดสินคาทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาชานาน และสงออกสินคาทางวัฒนธรรม
ของตนออกไปทั่วโลก จึ งตกอยูในฐานะที่ ถูกแรงบีบจากเนื้ อหาของอนุ สัญญานี้ อยางไรก็ตาม
อนุ สั ญญานี้ ก็ ไ ด ผ า นการรั บรองอย า งท วมท นและอึ ก ทึ ก ครึก โครมในที่ ป ระชุ ม ของยู เนสโก
โดยสหรัฐอเมริกาเรียกรองใหลงมติทีละยอหนา ซึ่งทําใหที่ประชุมมีความตึงเครียดพอสมควร
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในพิธีปดการประชุม เรื่อง นโยบายดา นวัฒนธรรมและการพัฒนาในกรุง Stockholm ในป
พ.ศ. 25413 องคการยูเนสโกเสนอแนะใหประเทศสมาชิกรวมกันมองเห็นความสําคัญอยางจริงจัง
ของสินคาและบริการทางวั ฒนธรรม และปฏิบั ติสนองตอบดวยความแตกตางจากสินคาซื้อขาย
ประเภทอื่นๆ (UNESCO, Recommendation 3.12) ทั้งนี้เพราะองคการยูเนสโกมองเห็นวา รัฐบาล
สามารถผลักดันใหประชากรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากการพัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ในขอตกลงทางการคาสากลระหวางประเทศ (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) การระบุถึงสินคาวัฒนธรรมปรากฏอีกครั้งใน
Article 8 ของปฏิญญาสากลวาดวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on
Cultural Diversity) โดยไดชี้ใหเห็นวาสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodities) ที่มี
ความพิเศษและมีความแตกตางจากสิ นคาอุปโภคบริโภคทั่วๆไป เพราะมีคุณสมบัติจําเพาะในการ
บงชี้อัตลักษณ คานิยมและความหมาย
African union (2006) ใหความหมายของสินคาทางวัฒนธรรมเอาไวดังนี้
“สินค าซึ่ งมี รากจากการสรา งสรรค เชิ งศิ ลปะหรื อเชิง วรรณกรรมซึ่ง มีที่ มาจากวัฒนธรรม
อาจเรี ย กได ว า เป น สิ นค า ทางวั ฒ นธรรม สิ นค า ทางวั ฒ นธรรมประกอบด ว ยองค ป ระกอบของ
คุณลักษณะที่มาจากมรดกทางศิลปะดั้งเดิม ซึ่งได รับการพัฒนาและอนุรักษโดยชุมชนหรือบุคคล
เปนภาพสะทอนของความคาดหวังทางศิลปะดั้งเดิมของชุมชนนั้นๆ องคความรูในการสรางสรรค
สินคาทางวัฒนธรรมมักไดรับการถายทอดดวยภาษาพูด ภาษาเขียน หรือทั้งสองอยาง ผานการฝกฝน
การลอกเลียนแบบและการเฝาสังเกตจดจํา การแสดงออกเชิงสรางสรรคและรูปแบบศิลปะของ
สังคม เชนเดียวกับความรูดั้งเดิมและแนวทางปฏิบัติ มักเป นที่มาของการผลิตสิ่งของจํานวนมาก ซึ่ง
ไดแก ภาพเขียน ประติมากรรม งานแกะสลักและสิ่งทอ สินคาทางวัฒนธรรมของแอฟริกามีปรากฏ
ทั่วทั้ง ทวีป ทั้ง นี้ มีที่ม าจากความมั่ง คั่ง ทางวัฒ นธรรมของทวีป และความเฉลีย วฉลาดของคน
แอฟริกัน
อยางไรก็ตาม มีผูหวังดีผลิตสินคาทางวัฒนธรรมของคนแอฟริกันเปนจํานวนมากในสวนอื่น ๆ
ของโลกโดยไมไดเกี่ยวโยงกับคนแอฟริกันผูเปนเจาของแตอยางใด...”
3

พงศพันธ อนันตวรณิชย.รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําเอกสารเชิงหลักการเพื่อใหไดความหมาย
ของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาสินคาและบริการของกระทรวง
วัฒนธรรม . 30 พฤษภาคม 2550 หนา 48- 49
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Dayton-Johnson (2000) อธิบ ายวา สินคาทางวัฒนธรรมประกอบดวยสิ นคา ไดแก ซี ดี
หนังสือ ภาพเขียน และ บริการ เชน การแสดงบัลเลต ทั้งในลักษณะที่ผลิตแบบมวล เชน ภาพยนตร
และที่ผลิ ตในลัก ษณะการผลิตขนาดเล็ ก เชน ประติ มากรรม และมีทั้ง ที่เปนของใหม เชน ศิล ป
วิดีทัศน และของเกา เชน เอกสารสําคัญที่สะสมเอาไว
Fillis (2001) (อางใน Dunlop & Galloway, 2007) ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพและ
กระบวน การผลิ ตของสิ นคา ทางวั ฒนธรรมสามารถเพิ่ ม มู ล คา และทํ า ใหสิ นค าทางวั ฒนธรรม
สามารถสรา งผลประโยชน ทางเศรษฐกิ จและสามารถยกระดับ ชี วิตความเป นอยู ข องประชากร
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา Wherry (2004) (อางใน Kumphai, 2006) แสดงความคิดเห็นวา
สินค าทางวัฒนธรรมมีศัก ยภาพในการเป นสินคา สงออกเพราะมี คุณลั กษณะพิเศษซึ่งมี ที่มาจาก
วัฒนธรรมที่เปนแหลงกําเนิด
ทั้งนี้ในความเขาใจอีกดานหนึ่ง สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยังมีความหมายที่แตกตาง
โดยเฉพาะในดานของ สินคาทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะของวัตถุสิ่งของ เชน งานหัตถกรรมประเภท
ตาง ๆ ยกตัวอยางเชน สิ่งทอ งานไม เครื่องปนดินเผา เครื่องแกว งานโลหะ ซึ่ งมี องคประกอบของ
สุนทรียะลักษณะ Lee & Littrell (2001)(อางใน Kumpai, 2006) กลาววางานเหลานี้มีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ผูกพันอยูกับขนบประเพณีของชางฝมือ การผลิตดวยฝมือในระดับหนึ่งจึงเปนเรื่องสามัญ แต
ก็ไมไดหมายความวาจะไมมีการใชเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชนเครื่องจักร แมพิมพ เครื่องจักรใน
การแปรรูปวัตถุดิบ ทั้งนี้สัดสวนการใช มือตอการใชเครื่องจักร (Hand to Machine Ratio) จะสูงกวา
ในกรณีข อง งานหั ตถกรรม (Handicrafts) ซึ่ ง มีผลิ ตภั ณฑ ตา ง ๆ เช น ของตกแต งบ า น อันได แก
ภาชนะบรรจุ กรอบรูป กลอง โตะ แจกัน พรม และรวมไปถึงเสื้อผาเครื่องแตงตัว เครื่องประดับและ
ของเลน
North American Industry Classification System (NAICS) (2002)4 ชี้ใหเห็นวาหนาที่หลัก
ของภาคอุ ตสาหกรรมวั ฒ นธรรมเกี่ ย วข องกั บ การสร า งสรรค แ ละการเผยแพร (creating and
disseminating) สินคาทางวัฒนธรรม ซึ่งไดแก งานเขียน งานดนตรี หรือการบันทึกการแสดง การ
บันทึกการแสดงละคร ซอฟทแวร และฐานขอมูล โดยบทบาทของการเผยแพรคุณสมบัติที่โดดเดน
ของสินคาทางวัฒนธรรม กระบวนการผลิตและการเผยแพร เปนสิ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
มีความแตกตางจากการผลิตสินคาและบริการทั่วไปในภาค อุตสาหกรรมอื่น ๆ
การพิจารณาวาการผลิตในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีวิธีการอยางไรบางนั้นนาจะอยูที่ลักษณะ
ของผลผลิตที่สงมอบ กลาวคือมีความเปน สินคาทางวัฒนธรรมในรูปแบบไหน ระหวางสินคาทาง
Canadian 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
4
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วัฒนธรรมที่จับตองได หรือสินคาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได หรือที่มากไปกวานั้นคือที่อยูในรูป
ของบริการทางวัฒนธรรมที่จับตองได เชนงานหัตถกรรม งานภาพเขียน สิ่งทอ หนังสือ การผลิตจะ
มีลักษณะของการใช ฝมือ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในขณะที่สินคาทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑที่
จับตองไมได เชน ละคร การฟอนรํา วรรณกรรม การผลิตจะมีลักษณะของการสรางสรรค ของ
บุ ค คลหรื อ กลุ ม และอาจมี ก ารผลิ ต ในลั ก ษณะของบริ ก ารเชื่ อ มต อ ด ว ย สํ า หรั บ ผลผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมวั ฒนธรรมที่อยูใ นรูป บริ การ เชน แหลงเรีย นรู พิพิ ธภัณฑ หอจดหมายเหตุ สํ านั ก
ขาวสาร เปนตน การผลิตจะอยูในรูปของการสรางกิจกรรมตาง ๆ เชนการเผยแพร การจัดเก็บ ฯลฯ
นอกจากนี้ สินคาและบริการทางวัฒนธรรมยังมีความเปน ผลิตภัณฑฐานขอมูล (Information
based Products) สื่อในการผลิตที่สําคัญในปจจุบันไดแกเทคโนโลยี ดิจิตอลตาง ๆ โครงขายการ
สื่อสาร ซึ่งเปนเครื่องมือผลักดันใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเติบโตอยางรวดเร็วมาก ดังจะเห็นได
จากบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงในปจจุบันมักจะเปนบริษัท กระจายเสียงและโทรทัศน (บริษัท
ในเครือของ Rupert Murdoch) บริษัทสิ่งพิมพโฆษณา บริษัทบันเทิง และบริษัทออกแบบพัฒนา
เกมสคอมพิวเตอร (บริษัท โซนี่และความสําเร็จของเครื่ องเลนเกมสเพลยสเตชั่น 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
องค ก ารยู เ นสโก 5 ระบุ ว า สิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมจั ด อยู ใ นกลุ ม อุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรม 4 กลุม คือ
1. สินคาทางวัฒนธรรมกลุมหลัก ไดแก
1.1 สินคามรดกวัฒนธรรม โบราณวัตถุกวา 100 ป ขึ้นไป
1.2 สื่ อสิ่ ง พิ ม พ เช น หนั ง สื อ หนั ง สื อพิ ม พ วารสาร แผ นพั บ แผนที่ โปสต ก าร ด 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. สินคาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5
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3.1 อุปกรณทางศิลปะ เชน เครื่องดนตรี
3.2 อุปกรณบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
3.3 อุปกรณวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร รูปภาพ
3.4 งานออกแบบสถาปตยกรรม การคาภาพวาด
3.5 การโฆษณา
4. บริการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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
มีชื่ อเสี ย งประกอบดวย อาหารไทย ศิ ล ปหั ตถกรรม (จากศูนย ศิล ปาชี พ ) สิ นค า ชุม ชน(OTOP)
แฟชั่น ผาไหม ผาฝาย นาฏศิลปและดนตรีไทย
ตอศักดิ์ ประศาสนศิลป แหงมติชนรายวัน ฉบับประจําวันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2551 นําเสนอ
บทความเรื่ อ ง“อุ ต สาหกรรมไทยลู ท างแจ ม ใสในแอฟริ ก า”ระบุ ว า สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย
ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศสาธารณรั ฐแอฟริกาใต เปนเจาภาพจั ดงานเทศกาล Thailand Grand
Festival ครั้งที่ 3 ที่นครโจฮันเนสเบิรก มองเห็นถึงอนาคตอันนาจะสดใสในลูทางการผลักดัน
สินคาทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยเขามาในทวีปแอฟริกาใต ไดแก อาหารไทย มวยไทย บริการ
ของรานสปา ผลิตภัณฑจากกระดาษสา ไมวาจะเปนการดกระดาษสา โคมไฟ รม กลอง ฯลฯ ตลอด
จนถึงแผนกระดาษสา งานศิลปะ งานฝมือ สินคาโอท็อป แฟชั่น
สุ ท ธิ นี ยาวะประภาษ เสนอรายงานโครงการฝ ก อบรมเรื่ องความร วมมื อ ในการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษยสาขาวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน+3 ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันที่ 5- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีเอกภาพของประเทศในกลุมอาเซียน + 3
ผูแทนจากประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดแสดงวิสัยทัศนในเรื่องงานสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม ลาว กัมพูชา บรูไน พมา เวียดนามและมาเลเซีย ยังมีการดําเนินงานอยูในรูปแบบของ
การอนุ รั กษ มรดกวั ฒนธรรมที่ จั บต องได และมรดกวั ฒนธรรมที่ จั บต องไม ได ซึ่ งรวมไปถึ งงาน
หัตถกรรมพื้นบาน เพื่อนําเสนอเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ฟลิปปนสนําเสนอเรื่องแฟชั่นดีไซนซึ่งมี
พื้นฐานจากการทอผาพื้นเมือง ในสวนของไทย สิงคโปร และอินโดนีเซีย นําเสนองานสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมในลักษณะคลายคลึงกัน คืองานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย งาน
วิสาหกิจวัฒนธรรมและงานสื่อโสตทัศน
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การนํา เสนอรายงานจากประเทศไทยไดรับ คํา ชมจากองคค ณะผูวิจารณ เจา ภาพฝา ยจีน
ตลอดจนผูแ ทนประเทศตา งๆและสื่อมวลชน (สํานักขาวซินหัว ) วาเปนรายงานที่มีเนื้อหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความรวมมือดานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
เป นที่ เข า ใจได ดี ให คํ า นิ ย ามครอบคลุ ม งานอุ ตสาหกรรมวั ฒนธรรมและสิ นค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมไดครบถวนและเปนรูปธรรม
อนึ่ง รายงานจากประเทศไทยระบุวากระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปนองคการมหาชน มาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการ
เฉพาะ แบบเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 ผูศึกษาจะทําการศึกษากรอบแนวคิดของอนุสัญญาฉบับนี้ในเรื่องการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมซึ่งมุงเนนประเด็นสินคาและบริการทางวัฒนธรรม โดยศึกษาจากการไขความของคําวา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย
2.3.2 ผูศึกษาจะวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งเอกสารออนไลน เอกสารงานวิจัย และการ
ใชประสบการณตรงอันจะเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีศึกษา
ตามที่ไดกลาวในบทที่ 1 ผูศึกษาเห็นวาปญหาของไทยในการเขารวมอนุสัญญา คือความไม
ชัดเจนวาอะไรเปนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ในบทนี้ผูศึกษาประสงคจะศึกษาความหมายที่
กวางและคลุมเครือของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และมีการพิจารณาให ชัดเจนเพื่อใหสามารถ
แยกแยะสินคาและบริการทางวัฒนธรรมออกจากสินคาและบริการทั่วไป โดยนําเสนอ (1) ประเภท
ของการศึกษา และ (2) วิธีการเก็บขอมูล
3.1 ประเภทของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยวิธีพรรณนาดวยการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ
3.2. วิธีการเก็บขอมูล
3.2.1 ผู ศึ ก ษาได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ สํ า รวจแนวคิ ด และการศึ ก ษาโดย
แหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนใหญมาจากการเก็บขอมูลเชิงพรรณนาที่ใชเปนการภายในที่มา
จากแหลงของหนวยงานไทย คือ กระทรวงวัฒนธรรมเปนหลัก โดยเปนขอมูลที่ไดจากการประชุม
คณะกรรมการฯและการประชุ ม สั ม มนาระหว า งประเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้
ดังตอไปนี้
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 ประเทศญี่ปุน
3. รายงานการเขารวมประชุมสมัยสามัญ ครั้ งที่ 33 องคการยูเนสโก ระหวางวันที่ 13-18
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ สํานักงานใหญองคการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
4. อนุ สั ญ ญายู เ นสโกว า ด ว ยการคุ ม ครองและส ง เสริ ม ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
(UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)
5. สรุ ป ผลการประชุ ม หารื อ เรื่ อ ง“การเข า เป นภาคี อ นุ สั ญญาของยู เนสโก” วั น พุ ธ ที่ 24
มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม1 ชั้น 22 กระทรวงวัฒนธรรม
6. สรุปผลการเขาพบหารือของผูแทนแคนาดาเรื่อง การอนุวัติอนุสัญญายูเนสโกวาดวยการ
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คุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวั ฒนธรรม วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2550 ระหวางเวลา 11.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
7. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการฝ า ยวั ฒนธรรมของคณะกรรมการแห ง ชาติ ว า ด ว ย
การศึกษาฯ สหประชาชาติ ครั้งที่ 1/2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม
8. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวา
ดวยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ครั้งที่ 1/ 2550 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 21 กระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่อง อนุสัญญายูเนสโกวาดวยการคุมครอง
และสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
9. รายงานการเดิ น ทางไปเข า ร วมในโครงการฝ ก อบรมเรื่ องความร ว มมื อในการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษยสาขาวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน+3 ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวาง
วันที่ 5- 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
10. บทความเรื่องประเทศไทยกับการเตรียมนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
3.2.2 ผูศึกษาไดทําการศึกษารวบรวมและสืบคนเอกสารสิ่งพิมพกับเอกสารอีเลคโทรนิคส ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการกําหนดความหมาย ขอบขายของ
ประเภทสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของไทย ดังนี้
1. วิริยะ สวางโชติ. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมุมมองยูเนสโก.(ออนไลน) เขาถึงได
จาก http://www.Thaiingo.org/writer/view.php?id=176 สืบคนวันที่ 4 มิถุนายน 2552
2. พงศพันธ อนันตวรณิชย. รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําเอกสารเชิงหลักการเพื่อใหได
ความหมายของสินค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมและแนวทางการพัฒ นาสิ นคา และบริก ารของ
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/canadaeuropa/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/insights051115.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 ดังนี้
1. ความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
2. ประเภทของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
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บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ขอบเขตการศึกษาสําหรับรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้
คือการศึกษาประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
(cultural goods and services) ใน Article 4 .4 ซึ่งมีความหมายที่กวางและคลุมเครือมากเกินไป ทําให
ไมสามารถแยกแยะระหวางสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและสินคา และบริการทั่วไปนั้น ในบท
นี้ ผู ศึ ก ษาจะใช ก ารศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาเพื่ อ วิ เ คราะห ข อ มู ล ให ต อบโจทย ที่ ตั้ง ไว ค รั้ ง แรก คื อ ให
รับทราบวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมที่ตางจากสินคาและบริการทั่วไปและจัดทํา
ขอเสนอแนะในประเด็นดานวัฒนธรรมเพื่อผูที่กําหนดนโยบายจะนําไปพิ จารณาในการเขารวม
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาในเชิ ง พรรณนาและประสบการณ ตรง ผู ศึ ก ษาขอนํ า เสนอผลการศึ ก ษาใน
ประเด็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรม (cultural goods
and services) โดยสรุปดังนี้
4.1 ภูมิหลัง
ในการประชุมสมัยสามัญขององคการยูเนสโก ครั้งที่ 31 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ง เปน
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 ครั้งที่ 32 เดือน
กันยายน – ตุลาคม 2546 เห็นสมควรใหจัดทําเปนอนุสัญญา (convention) เพื่อใหเกิดการบังคับใชที่
มีขอผูกมัดมากกวาการทําเปนปฏิญญา โดยองคการยูเนสโกไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรางอนุสัญญา
ดังกลาว
4.2 ผลการประชุมของคณะทํางานขององคการยูเนสโก
คณะทํา งานขององคการยูเนสโกไดมีการประชุม 3 ครั้ง และไดมีขอคิดเห็นในการประชุม
แตละครั้ง ดังนี้
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1. การประชุมครั้งที่ 1ระหวางวันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานักงานใหญองคการ
ยูเนสโก กรุงปารีส ที่ประชุมไดเห็นพองตองกันวา จะตองมีการจัดทํารางอนุสัญญาใหมีการสงเสริม
ศักยภาพของประเทศสมาชิกในการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการคุมครองและสงเสริม
เนื้ อหาทางวั ฒนธรรมและการแสดงออกทางวั ฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงสิ ทธิ พื้นฐานกับ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงไดมีการพิจารณาอภิปรายเกี่ยวกับวัตถุประสงค หลักการและขอบขาย
ที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นร า งอนุ สั ญ ญา และที่ ป ระชุ ม ยั ง ได เ ห็ น ว า ควรใช คํ า ว า การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม (cultural expressions) เนื่องจากจะสามารถครอบคลุมแนวคิดของเนื้อหาทางวัฒนธรรม
(cultural contents) และ การแสดงออกทางศิลปะ (artistic expressions) ได
2. การประชุมครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ สํานักงานใหญ
องค ก ารยู เนสโก กรุ ง ปารี ส ที่ ป ระชุ ม ได พิ จารณาสิ ท ธิ แ ละพั นธกรณี ข องรั ฐ สมาชิ ก ที่ จ ะมี ต อ
อนุสัญญาในดานการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม และได
มีการพิจารณาส วนที่จะบรรจุไว ในภาคความรวมมือนานาชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได เสนอ
รายการของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมและนโยบายวัฒนธรรม ซึ่งเปนไปในลักษณะเพิ่มเติมได
(non-exhaustive)
3. การประชุมครั้งที่ 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
กับอนุสัญญาอื่น ๆ กลไกในการติดตามผลและบทสรุป
4.3 ผลการประชุมผูเชี่ยวชาญ
ตอมาไดมีการประชุมผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศเพื่อพิจารณารางอนุสัญญา ระหวางวันที่ 20 – 25
กันยายน พ.ศ. 2547 ณ สํ า นั กงานใหญองค ก ารยู เนสโก กรุ ง ปารี ส รองผู แทนถาวรไทยประจํ า
องค ก ารยู เ นสโกและผู แ ทนจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ปารี ส เข า ร วมการประชุ ม โดยมี
สาระสําคัญ คือ ที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูแทนที่เขารว มการประชุมแสดงความคิดเห็นทั่วไป ซึ่ง
รองผูแทนถาวรไทยประจําองคการยูเนสโกไดกลาวสนับสนุนรางอนุสัญญาดังกลาว โดยไดกลาววา
รั ฐ บาลไทยมี น โยบายให ก ารสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และปกป อ งคุ ม ครองความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการแสดงออกทางศิลปะตั้งแตระดับชุมชน จนถึงภาครัฐและเอกชน
สําหรับประเทศที่เขารวมการประชุมครั้งนี้มีทาที ดังนี้
 สหรัฐอเมริกาไดใหการสนับสนุนรางอนุสัญญา โดยเห็นวารางอนุสัญญาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตขอใหคํานึงถึงแนวคิด เรื่อง
cultural liberty ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหความสําคัญตอความหลากหลายในทุกระดับ
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 ญี่ปุน 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 ครั้ง คือ
1. การประชุมผูทรงคุณวุฒิครั้ งที่ 1 วั นที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2547 ที่ ประชุ มไดพิ จารณาร าง
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 เรื่องนี้เปนเรื่องที่มีบริบทกวาง และเปน
เรื่องที่จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และเนื้อหาของการสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อาจมีความ สัมพันธกับปฏิญญาหรืออนุสัญญาตาง ๆ ที่ไทยไดใหสัตยาบันแลว เชน ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน เปนตน การที่ยูเนสโกพัฒนาจากปฏิญญาการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Universal Declaration on Cultural Diversity) เปนอนุสัญญาก็เพื่อตองการ
ใหเกิดพันธกรณีจากประเทศสมาชิกมากขึ้น และเนื่องจากแนวปฏิบัติบางประการในอนุสัญญาอาจไม
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของไทย เชน คํานิยามของคําวา วัฒนธรรม ดังนั้น แนวคิดบางประเด็นจึง
ไมสอดคลองกับบริบทของประเทศในแถบเอเชีย
2. การประชุ ม ผู ทรงคุ ณวุ ฒิค รั้ง ที่ 2 วั นที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2547 ที่ป ระชุม เห็ นว า ควร
เพิ่ ม เติ ม ข อ ความว า “ในส ว นของการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญา จะต อ งไม ขั ดแย ง กั บ นโยบายหรื อ
กฎหมายของประเทศ” ควรจะตองพิจารณาคําจํากัดความของ ″cultural goods and services″ เนื้อหา
ของรางอนุสัญญามีขอผูกพันเกินขอบขายของยูเนสโก ดังนั้น ประเทศไทยควรจะตองพิจารณาให
รอบคอบ เพราะอาจจะทําใหประเทศไทยเสียผลประโยชนได
4.4.2 ระหวางการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 33 ใน Plenary Session
กระแสในการประชุมสมัยสามัญตั้งแตเริ่มเปดประชุม ก็มีหัวหนาคณะผูแทนของทุก ประเทศ
ตลอดจนประมุขของประเทศที่ไปกลาวปราศรัยนโยบายในหองประชุมใหญ (Plenary Session General
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Policy Debate) ตางพูดถึงเรื่องนี้โดยสนับสนุนอยางชัดเจน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในนามหัวหนาคณะผู แทนไทยไดกลาวสนับสนุนในหลักการ
สําคัญไวดวย
4.4.3. ในการประชุมสมัยสามัญในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรม
1. กอนที่ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรมจะกลาวในการอภิปรายรอบแรกได
ปรึกษาหารือกันในคณะวาควรกลาวถึงเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและควรแสดงทีทา
สนับสนุนเต็มที่ แตเนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องสลับซับซอน จึงยินดีเปดใจรับฟงความคิดเห็นตอไปและ
ยินดีรวมมือกับทุกฝาย ในขณะเดียวกันก็แสดงความเห็นวารางอนุสัญญาในเรื่องนี้ควรจะรับรองโดย
ฉันทามติ
2. ในชวงสุดสัปดาหกอนวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนวันที่กําหนดจะพิจารณาวาระราง
อนุสัญญาฉบับนี้ประเทศตางๆ ไดประชุมหารือกับหัวหนาคณะผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการฝาย
วัฒนธรรม ไดรับทราบขอมูลเปนการภายในวา ในการพิจารณาในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สหรัฐอเมริกาจะเรียกรองใหมีการยกมือออกเสียงลงมติเพื่อใหเห็นชัดเจนวาประเทศใดสนับสนุน
สหรัฐอเมริกาบาง เปนที่ทราบกันดีวาสหรัฐอเมริกาพิจารณาวาบริการโสตทัศนซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนสินคาอุปโภคบริโภค ในขณะที่ฝรั่งเศสและแคนาดาให
ความเห็นวาบริการโสตทัศนเปนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดเปน สินคาที่มีความพิเศษ
และมีความแตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะในการบงชี้อัตลักษณ
คานิยมและความหมาย สินคาและบริการทางวัฒนธรรมจึงไมมีขอผูกพันกับ WTO ในเรื่องสินคา
และบริการ
3. ในเชาวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ฝายวัฒนธรรม ไดมอบหมายใหเจาหนาที่กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ที่
ไดมารวมประชุมในคณะกรรมาธิการฝายวัฒนธรรมดวย โทรศัพททางไกลติดตออธิบดีกรมองคการ
ระหวางประเทศ เพื่อขอนโยบายในการยกมือลงคะแนนเสียงเนื่องจากเปนประเด็นการเมืองระหวาง
ประเทศอยางชัดเจน หากมีการยกมือผูแทนไทยคงไมอยูในฐานะที่จะงดเวนออกเสียงไดเพราะ
อาจจะไมสอดคลองกับคําปราศรัยของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กรณีผูแทน
ไทยในการประชุมจะงดเวนออกเสียง ควรตองอธิบายเหตุผล (explain the vote) หรือการยกมือตาม
ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติ
4. ในบายวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 หัวหนาคณะผูแทนไทยไดรับโทรศัพทตอบจากอธิบดี
กรมองค ก ารระหว างประเทศ โดยในชั้ นต น ขอให ผู แทนไทยพยายามเลื่ อนการพิ จารณารั บรอง
อนุสัญญาไปกอน (postpone) ซึ่งคณะผูแทนไทยพิจารณาแลวเห็ นวา เปนไปไมได เพราะกระแส
ความกดดันจากประเทศหมูมากในที่ประชุมทวมทน และสหรัฐอเมริกาคงจะเรียกรองใหยกมื อ
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ลงคะแนนเสียงทุกขั้นตอน ตั้งแตการพิจารณารางขอมติของสหรัฐอเมริกาเพื่อแกไขรางอนุสัญญา
จนกระทั่งถึงการยกมือลงคะแนนเสียงตัวบทของรางอนุสัญญาเองอยางแนนอน ในที่สุดกระทรวง
การตางประเทศจึงขอใหออกเสียง (vote) สนับสนุน (support) รางอนุสัญญา
5. ในชวงนี้ ทานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ซึ่งเปนผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
ยูเนสโกไดเดินทางมารวมประชุมดวย และไดเปนผูยกมือลงคะแนนเสียงดวยตนเอง
4.5 เนื้อหาของอนุสัญญา
อนุสัญญาดังกลาวไดยืนยันความเชื่อมั่นของประชาคมนานาชาติวา ประเทศทุกประเทศจําเปน
จะตองใหการยอมรับนับถือความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอดกลั้น และขันติธรรม การหารือ
และปฏิสัมพันธ และความรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจรรโลงใหเกิดสันติภ าพ ความมั่นคง และมี
การพัฒนาอยางยั่งยืน รายละเอียดดังตอไปนี้
4.5.1 วัตถุประสงค (มาตรา 1) คือ
1. เพื่อคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
2. เพื่อสรางเสริมสภาพการณที่วัฒนธรรมสามารถเติบโตและมีปฏิสัมพันธแบบเสรีในวิถีทาง
ที่ใหประโยชนรวมกัน
3. เพื่อกระตุนการเสวนาระหวางวัฒนธรรมดวยทัศนะที่ชวยเสริมสรางการแลกเปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรมอยางกวางขวางและมีสมดุลในโลกโดยใหความ สําคัญตอการเคารพระหวางวัฒนธรรมและ
สันติวัฒนธรรม
4. เพื่ อ อุ ป ถั ม ภ ส ภาพระหว า งวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาปฏิ สั ม พั น ธ ท างวั ฒ นธรรม ด ว ยจิ ต
วิญญาณแหงการเสริมสรางสายสัมพันธเชื่อมโยงระหวางผูคน
5. เพื่ อสง เสริ มให เกิดความเคารพความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมและ
ยกระดับการตระหนักในคุณคาเหลานี้ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. เพื่อยืนยันซ้ําถึงความสําคัญของความเชื่ อมโยงระหวางวัฒนธรรมและการพัฒนาในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะในหมูประเทศกําลังพัฒนา และเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เพื่อใหไดรับการยอมรับในคุณคาอันแทจริงของความเชื่อมโยงนี้
7. เพื่ อให การรั บรองถึ งลั กษณะเด นตามธรรมชาติ ของกิ จกรรมทางวั ฒนธรรม สิ นค าทาง
วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรม ในฐานะเปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ คุณคาและความหมาย
8. เพื่อยืนยันซ้ําถึงสิทธิอํานาจอธิปไตยแหงรั ฐที่จะธํารงไว รับรองและดําเนินนโยบายและ
มาตรการที่ตนเห็นวา มีความเหมาะสมในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมในอาณาเขตแหงรัฐตน

21
9. เพื่ อเสริ ม ความเข ม แข็ ง ให แก ค วามร ว มมื อและความเป นอั นหนึ่ ง อั นเดี ย วกั นระหว า ง
ประเทศ ดวยจิตวิญญาณของการเปนหุนสวน โดยเฉพาะดวยทัศนะในการเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อคุมครองและสงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
4.5.2 นิยาม
องคการยูเนสโกไดกําหนดนิยามตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริบทของอนุสัญญา (มาตรา 4 )
1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางหลายแบบซึ่งวัฒนธรรมของกลุมและสังคม
ตาง ๆ ใชในการแสดงออก การแสดงออกเหลานี้ไดถูกถายทอดภายในและระหวางกลุมและสังคมตาง
ๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดถูกทําใหเปนที่ประจักษ มิใชเพียงผานวิถีทางที่แตกตางกัน ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติถูกแสดงออก ตอเติม และถายทอด โดยผานการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมหลายแบบ แตยังผานวิธีการที่หลากหลายของการสรางสรรค การผลิต การเผยแพร การ
กระจาย และความพึงใจทางศิลปะ ไมวาจะใชวิธีการและเทคโนโลยีใดก็ตาม
2. เนื้อ หาวั ฒนธรรม หมายถึ ง ความหมายเชิง สั ญลั กษณ มิ ติท างศิ ล ปะและคุณค า ทาง
วัฒนธรรมที่กําเนิดมาจากหรือแสดงออกซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรม
3. การแสดงออกทางวั ฒ นธรรม คื อ การแสดงออกต า ง ๆ ที่ เ ป น ผลมาจากความคิ ด
สรางสรรคของปจเจกบุคคล กลุม และสังคม และมีเนื้อหาทางวัฒนธรรม
4. กิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม หมายถึง บรรดากิจกรรม สินคา และบริการ
ซึ่งในเวลาที่ไดรับการพิจารณาวา มีคุณสมบัติ ใชประโยชนหรือมุงหมายเปน การเฉพาะ กอรูปหรือ
แสดงออกทางวัฒนธรรม มิไดคํานึงถึงคุณคาเชิงพาณิชยที่อาจมีอยู กิจกรรมทางวัฒนธรรมอาจสิ้นสุด
ในตนเอง หรืออาจมีสวนในการผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
5. อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตและกระจายสินคาหรือบริการ
ทางวัฒนธรรมตามที่ไดนิยามไวในยอหนาที่ 4 ขางตน
6. นโยบายและมาตรการทางวัฒนธรรม หมายถึง นโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
วั ฒ นธรรม ไม ว า ในระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ ระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มุ ง ไปที่
วัฒนธรรมเอง หรือไมก็ไดรับการออกแบบใหมีผลโดยตรงตอการแสดงออกทางวั ฒนธรรมของ
ปจเจกบุคคล กลุม หรือสังคม รวมทั้งตอความคิดสรางสรรค การผลิต การเผยแพร การแพรกระจาย
และการเขาถึงกิจกรรม สินคา และบริการทางวัฒนธรรม
7. การคุมครอง หมายถึง การใชมาตรการที่มุงเปาไปยังการอนุรักษ การคุมครองและการ
สงเสริมความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
8. สภาพระหว า งวั ฒ นธรรม หมายถึ ง การมี อ ยู แ ละปฏิ สั ม พั นธ ที่ เ ท า เที ย มกั นในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเปนไปไดของการสรางเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมรวม
โดยผานการเสวนาและการเคารพซึ่งกันและกัน
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4.5.3 กลไกการดําเนินงาน
องคการยูเนสโกไดกําหนดกลไกการดําเนินงานตามอนุสัญญา ดังนี้
1. ประเทศภาคีจะจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการระหวางรัฐบาล โดยจะมี การจัดประชุม
ในวาระปกติทุกป (มาตรา 23)
2. ประเทศภาคีสามารถสมัครเปนคณะกรรมการระหวางรัฐบาล 18 คน มีวาระ 4 ป และจะ
เพิ่มเปน 24 คน เมื่อมีประเทศภาคีถึง 50 ประเทศ ทั้งนี้ จะตองจัดการประชุมทุกป (มาตรา 28 )
3. หากมีกรณีพิพาทตองระงับโดยการเจรจา การตอรอง หรือการไกลเกลี่ยโดยประเทศที่สาม
(มาตรา 25 )
4. เมื่ อ มี ก ารตี ค วามเพื่ อ ใช กั บ อนุ สั ญ ญาอื่ น จั ก ต อ งนํ า บทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญานี้ ม า
ประกอบการพิจารณาดวย (มาตรา 20)
5. ไมมีสวนใดในอนุสัญญานี้ที่จักนําไปตีความวาเปนการขยายเพิ่มเติมสิทธิและพันธกรณี
ของรัฐสมาชิกภายใตสนธิสัญญาอื่นซึ่งตนเปนภาคีสมาชิกรวมอยูดวย (มาตรา20)
ในประเด็นของการตีความรวมกับอนุสัญญาอื่น องคการยูเนสโกอธิบายวา มาตรา 20 สะทอนถึง
วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาที่ตองการใหรัฐสมาชิกตระหนักถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม สินคา
และบริการที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลตอบริบทของ
อนุ สั ญ ญาถื อ เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ร ว มกั น สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศอื่ น ๆที่ มี
วัตถุประสงคแ ตกตางจากอนุสัญญาขององคการยูเนสโกสามารถเปนตัวสนับสนุนอนุสัญญาได
รัฐสมาชิกจักตองสงเสริม วัตถุประสงคและหลักการของอนุสัญญาในระดับนานาชาติ การดําเนินการ
ดังกลาวถือเปนการยอมรับในปฏิสัมพันธระหวางอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหวางประเทศ อื่นๆดวย
4.6 สรุปประเด็นปญหาหลัก
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการแห งชาติ ว าด วยการศึ กษา วิ ทยาศาสตร และวั ฒนธรรมแห ง
สหประชาชาติและกระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดการประชุมหารือกับนักวิชาการและผูแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายครั้ง ทุกฝายอภิปรายใหความคิดเห็นและเสนอแนะใหพึงระวังเนื่องจากเปนเรื่ อง
ใหม และมี ข อบข า ยกว า งขวาง ครอบคลุ ม ทั้ ง ในด า นความหลาก หลายทางประชากรและทาง
ความคิด นอกจากเนื้อหาของศิลปะแขนงตางๆ แลวก็ยังมีนัยที่ครอบคลุมอยางลึกซึ้งในดานสิทธิ
มนุ ษ ยชน สิ ทธิ ข องกลุ ม ชน สิ ท ธิ ท างวั ฒนธรรมและการแสดงออก รวมไปถึ ง เรื่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตนดวย
ประเด็นสําคัญหลักก็คือ เรื่องนี้เปนกระแสการเมืองระหวางประเทศ ที่มีนัยเกี่ยว กับสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมโดยมีเนื้อหาแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของประเทศ ตาง ๆ เปนที่ทราบกัน
ดีวา ตั้งแตในอดีตถึงปจจุบัน สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่สงเสริมผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับ ดนตรี
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ภาพยนตร หนังสือ วีดีโอ และคอมพิวเตอรซอฟแวรตาง ๆออกมาขายในตลาดทั่วโลกมากที่สุด
แมวาจะมีประเทศอื่น เชน ฝรั่งเศส หรือกลุมประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส จีนจะเริ่มมีสวนแบงใน
ตลาดมากขึ้นในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาก็ตาม
ประเด็ นขั ดแย งจึ ง นา จะเปนเรื่องของประเทศที่ ผลิ ตสินคา และบริก ารทางวั ฒนธรรมขาย
ประเทศที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษกั บ ประเทศที่ ผ ลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมที่ พู ด ภาษาและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ นําโดยกลุมฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสและแคนาดาไมผูกพันสินคาและบริการโสตทัศนซึ่งถือไดวาเปนสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดวาทกรรมที่วา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม เปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ
คุณคา และความหมาย จึงไมอาจพิจารณาใหเปนสิ่งที่อยูในกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป
เปนการปกปองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมของตนจากการครอบงําทางวัฒนธรรมของสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมของชาติอื่น สหรัฐอเมริกาแสดงความเห็นอยางชัดเจนวาในเมื่อสินคาและ
บริการทางวัฒนธรรมไมมีความแตกตางจากสินคาและบริการประเภทอื่นๆ สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมจึงควรจัดอยูในกลุมของการคาบริการทั่วไป นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังถือ วาการใช
มาตรการปกปองสินคาและบริการทางวัฒนธรรมก็คือการไมเปดเสรีทางการคา นับเปนการกีดกัน
ทางการคาอีกลักษณะหนึ่ง
เพื่ อให ตรงประเด็ น การจั ดทํ า อนุ สั ญญานี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อกํ า หนดกรอบความร วมมื อ
ระหวางประเทศดานวัฒนธรรมใหม กลาวคือการแสดงออกทางวัฒนธรรมไม วาจะปรากฏอยูบนสื่อ
หรือเทคโนโลยีใดๆจะไมอยูภายใตการคาหรือบริการตามปกติ อนุสัญญาไมไดครอบคลุมทุกๆแง
ทุกมุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากแตมุงสรางความตระหนักที่วาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บงบอกอัตลักษณ คุณคาและความหมาย จึงไมอาจมองเป นสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับ
สินคาและบริการทั่วไป
สินคา และบริก ารทางวั ฒนธรรม เปนสินคา ที่มี ความพิเศษและมี ความแตกต างจากสิ นค า
ทั่วๆไป เนื่องจากเปนสินคาและบริการที่มีการสอดใสเอกลักษณทางวัฒนธรรมของผูผลิตลงไปใน
ตัวสินคาโดยมีองคประกอบของคุณลักษณะที่มาจากมรดกทางศิลปะดั้งเดิมไดรับการอนุรักษและ
พัฒนาใหมีคุณคา ทางวัฒนธรรมและการบันเทิง ตามนัยนี้ สินคาและบริการวัฒนธรรม คือสินคา
และบริการที่มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
1. ความสามารถในการสรางสรรค
2. ทรัพยสินทางปญญา
3. ความหมายเชิงสัญลักษณ
4. คุณคาการใชงาน
5. วิธีการผลิต
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คุณลักษณะของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม มีดังนี้
1. เปนผลผลิตของแรงงานและความคิดสรางสรรคของมนุษยดานอุตสาหกรรม ศิลปะการ
สรางสรรค และการชางการฝมือ
2. แสดงหรือถายทอดความหมายเชิงสัญลักษณ และมีคุณคาทางวัฒนธรรมอยูในตัว
3. สรางจากทรัพยสินทางปญญาและทําใหเกิดทรัพยสินทางปญญา
ทุกวันนี้การผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมตองอาศัยภูมิปญญาและวัฒนธรรมรวมสมัย
เป น ฐานการพั ฒ นา เกาหลี เ ป น ประเทศที่ ใ ช ฐ านวั ฒ นธรรมดั ง กล า วผนวกกั บ เทคโนโลยี แ ละ
วิทยาการสมัยใหมสรางสินคาและการบริการทางวัฒนธรรมไดอยางดีเลิศ สมควรที่ไทยจะใชเปน
แบบอยาง สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปน เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพการสรางสรรคและ
ทรัพยสินทางปญญา
ผูศึกษามีความเห็นสอดคลองกับวรรณกรรมตางๆที่กลาววา สินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ก็คือสินคาและบริการโสตทัศน ไดแก หนังสือ ซีดี เทปเพลง วิทยุโทรทัศน การแสดงสด ภาพยนตร
วิดีโอ ดีวีดี หรือ แมแตทางอินเทอรเน็ต การแสดงออกทางวัฒนธรรมดังกลาวตองอาศัยเทคโนโลยี
สมั ย ใหม เข า มาช วยในกระบวนการผลิ ตและการจํ า หน า ย การแพร ก ระจายทางวั ฒนธรรมของ
ประเทศหนึ่งสามารถเชื่อมตอกับวัฒนธรรมของอีกประเทศหนึ่งไดโดยอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย
กิจกรรมเหลานี้สงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ อีกทั้งยัง
เปนประเด็นใหเกิดคําถามที่วาการไหลบาของวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่งนั้น
มีความสมดุลกันหรือไม และเปนไปในทิศทางที่ทุกคนซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้นๆ ไดรับ
ประโยชน อ ย า งเท า เที ย มกั น หรื อ ไม ผลประโยชน อี ก ด า นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
วัฒนธรรม สินคาและบริการวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา คือการพัฒนา
เพื่อที่จะตานกระแสการครอบงําของวัฒนธรรมมวลชนและเพื่อสงวนรักษาและสืบทอดเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชาติใหดํารงอยูตอไป ในสวนของประเทศไทย สินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ยังหมายรวมถึงศิลปะแบบประเพณีที่นํามาปรับใชใหมีมูลคา เพิ่มทางเศรษฐกิจอีกดวย
โดยนั ย จากการศึ ก ษานิ ย ามคํ า ว า สิ น ค า และการบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ทของ
ตางประเทศและของประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ เอกสารออนไลน เอกสารสิ่งพิมพ
และการใช ป ระสบการณ ต รง สรุ ป ได ว า สิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมของประเทศไทย
ประกอบดวย
1) งานมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมรวมสมัย เพื่อมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิเชน งานพิพิธภัณฑ
งานดนตรีและศิลปะการแสดง การละคร การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน สิ่งพิมพและหนังสือ
การจัดงานออกราน การจัดงานโครงการตางๆ การแสดงมวยไทยฯลฯ
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2) งานวิสาหกิจวัฒนธรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีพื้นฐานจากหัตถกรรมพื้นบานและ
วิถีชีวิต เชน งานศิลปาชีพ งานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และอาหารไทย ฯลฯ
3) งานสื่ อ โสตทั ศ น ที่ ใ ช เ นื้ อ หาทางวั ฒ นธรรม อาทิ บทเพลง ภาพยนตร รายการวิ ท ยุ
โทรทัศน เกมส การตูน มัลติมีเดีย แผนเสียง ซีดี และ การโฆษณา เปนตน
จากเอกสารรายงานการประชุมและประสบการณตรงของผูศึกษา ภายใตการผลักดันของ
องคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศเชนฝรั่งเศสและแคนาดาจะเห็นไดวาตางฝายตางก็ไม
ตองการใหสินคาและบริการทางวัฒนธรรมเขามาเปนประเด็นการคาระหวางประเทศ รวมทั้งเลือก
ที่จะไมผูกพันหรือผลักดันการเปดตลาดบริการดังกลาวในกรอบการคาระดับโลกหรือการคาทวิภาคี
ทั้ ง นี้ ได มี ก ารจั ด ทํ า มาตรการภายในประเทศ เพื่ อ อุ ด หนุ น และส ง เสริ ม สิ น ค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมเพื่อใหดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศตน
ในสวนของประเทศไทย จะเห็นไดวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีภาพลักษณของการเปดกวางรับ
วัฒนธรรมอันหลากหลายมาชานาน ภาพยนตร รายการโทรทัศน และรายการวิทยุ ฯลฯ ซึ่งเปน
สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ไหลบาอยางเสรีอยูในตลาดการค าของไทย เปนการสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมฉบับนี้
ที่ มิ ไ ด มี ก ารป ดกั้ นวั ฒ นธรรมแต ป ระการใด ทั้ ง นี้ อนุ สั ญ ญาเน น ย้ํ า ให มี ก ารส ง เสริ ม ความอุ ด ม
สมบูรณของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการไหลบาโดยเสรีของความ คิ ดดวยคําพูดหรือ
ดวยภาพ
ดังนั้น เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือ
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันและอนุวัติอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมดังกลาว ก็นาจะเกิ ดผลดีตอ
ประเทศไทย ในมิติของความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ ในการนี้ ฝายไทยควรจัดตั้ง
หนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม และออกกฎหมายคุมครองและ
สงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนสินคาและบริการทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากยังไมมี
กฎหมายรองรั บ การนํ า เอากฎหมายระหว า งประเทศมาปรั บ ใช ใ นประเทศ จึ ง จํ า เป น ต อ งผ า น
กระบวนการรับเอาเสียกอน เพื่อใหมีกฎหมายครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสั ญญา นอกจากนี้ควรมี
การปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและแกปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
ผูศึ ก ษาขอนํ า เสนอขอสรุ ป และข อเสนอแนะจากการศึก ษาและวิ เคราะห ขอมู ล เพื่อจั ดทํ า
รายงานสวนบุคคลฉบับนี้ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
สิ น ค า และบริ ก ารทางวั ฒ นธรรมเป น ประเด็ นใหม ใ นกรอบความร วมมื อ ทางวั ฒนธรรม
ระหวางประเทศ ภายใตการผลักดันขององคการยูเนสโกและในทาทีของบางประเทศ เชน ฝรั่งเศส
และแคนาดา มี การสรางความตระหนัก วาสิ นคาและบริการทางวัฒนธรรม เป นสิ่งที่ บงบอกอั ต
ลักษณ คุณคา และความหมาย จึงไมอาจมองเปนสิ่งที่อยูกลุมเดียวกับสินคาอุปโภคบริ โภคทั่วไป
ในสวนของประเทศไทย ซึ่งมีปญหาของความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม ผู ศึก ษาได ทํา การศึ กษาและวิเคราะห ขอมู ลแล ว ไดผลสรุ ป วา สิ นค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนั้น เมื่อไทยสามารถตอบโจทยและเขาใจประเด็นปญหาของ
ความไมชัดเจนวาอะไรคือสินคาและบริการทางวัฒนธรรมแลว หากประเทศไทยใหสัตยาบันกับ
อนุ สัญญาดั ง กล า ว ก็นา จะเกิดผลดี ใ นมิ ติใ หมข องความรวมมือทางวั ฒนธรรมระหว า งประเทศ
ยังประโยชนดังตอไปนี้
5.1.1 การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว นาจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับ สังคมมนุษยชาติ ในการที่จะทําใหการแสดงออกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ ไดรับการสงเสริมและคุมครองใหสามารถสืบทอดตอไปยังอนุชนรุนหลังไดอยางมั่นใจ
5.1.2 อนุสัญญา มุงสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและการพั ฒนาเพื่อความยั่งยืน
ซึ่งนับเปนความรวมมือระหวางประเทศที่จะเปนผลดีและมีความสําคัญในระยะยาวตอประเทศที่เขา
เปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว
5.1.3 อนุสัญญาเปนความตกลงระหวางประเทศฉบับแรกที่กําหนดใหประชาคมระหวาง
ประเทศสงเสริมและคุมครองวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งจะเป นประโยชนตอการสงเสริมและคุมครอง
วัฒนธรรมไทย
5.1.4 ภาคีจะไดรับประโยชนจากความรวมมือและสนับสนุนดานเงินทุน รวมทั้งการแบงปน
ข อมู ล สารสนเทศด า นการคุ ม ครองและส ง เสริ ม วั ฒนธรรมจากการเป น ภาคี อ นุ สั ญญา รวมทั้ ง
ประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการปฏิบัติที่เปนพิเศษจากอนุสัญญา
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5.1.5 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นาจะเปนประโยชนในการเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสูสากลไดมากขึ้น รวมทั้งรูวัฒนธรรม
ของชาติอื่นอยางเปนระบบ
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. การจัดตั้งหนวยงานกลางรับผิดชอบงานดานสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ปจจุบันไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมและสนับสนุนงาน
ด า นสิ นค า และบริ ก ารทางวั ฒนธรรมเช นในกรณี ข องภาพยนตร มี หน วยงานภาครั ฐที่ มี ภารกิ จ
เกี่ยวของกับภาพยนตรกระจายไปในหนวยงานมากกวาหนึ่ งหนวยงาน ทําใหการผลักดันการพัฒนา
สินคาและบริการทางวัฒนธรรมเปนแบบแยกสวน ขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวยงาน สําหรับแอนิ
เมชั่นและเกมส มีหนวยงานที่เกี่ยวของแตมีภารกิจหลักที่ไมไดครอบคลุมสินคานี้ทั้งหมด ทิศทาง
ของหนวยงานนี้ ใหความสําคัญกับการเปนสวนหนึ่ งของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากกวาการเปน
สวนหนึ่งของเนื้อหาสาระ อนึ่ง งานประเภทวิสาหกิจวัฒนธรรมและการใชประโยชนจากมรดก
วัฒนธรรมทั้งจับตองไดและจับตองไมไดก็มีหลายหนวยงานรับผิดชอบโดยไมมีการประสานงาน
กันแตอยางใด
จําเปนตองมีหนวยงานกลางที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดเจาภาพในการผลักดันสินคาและบริการ
ทางวั ฒนธรรมโดยมี แนวทางการทํ า งานที่ ชั ดเจน หนวยงานนี้ จะเป นหน วยจั ดทํา นโยบายและ
ยุทธศาสตรหรือแผนการพัฒนาในภาพรวมดวยกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียทุกๆ
กลุม รวมทั้งรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสูภาคปฏิบั ติตอไป
หนวยงานราชการนาจะมีความคลองตัวในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อ เปนการยกระดับศักยภาพของสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมดวยการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนจุดขายและสรางมูลค าเพิ่ม
กระทรวงวัฒนธรรมเคยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นเปน
องคการมหาชนมาสงเสริมงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเปนการเฉพาะแตก็ไดลมเลิกไปในเวลา
ต อ มา หากไทยเข า ร ว มในอนุ สั ญ ญาครั้ ง นี้ ควรจะได มี ก ารทบทวนเกี่ ย ว กั บ หน ว ยงานกลาง
รับผิดชอบงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซึ่งผลิตสินคาและบริการทางวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่ง
ข. การจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ
1. ก อนจะเข า เป น ภาคี อนุ สั ญญา ควรจะต องให ค วามคุ ม ครองความหลากหลายในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมเหลานี้ในอาณาเขตแหงตนเกิดขึ้นสมบูรณเสียกอน เพื่อใหไดรับประโยชน
สูงสุดจากอนุสัญญาโดยจัดทํากฎระเบียบ กฎหมายและนโยบายภายในประเทศ เพื่อสงเสริมและ
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คุม ครองสิ นคา และบริ ก ารทางวัฒนธรรมของไทยที่ ชัดเจน จะทํา ใหป ระเทศไทยอยู ใ นเวทีก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศไดอยางภาคภูมิ เชน ออกกฎหมายวาดวยสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมรองรับการนําเอากฎหมายระหวางประเทศมาปรับใชในประเทศเพื่อใหมีก ฎหมาย
ครอบคลุมถึงขอตกลงในอนุสัญญา
2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและการแกปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อันเปนปรากฏการณสํา คัญที่เกิดขึ้นกับสิ นคาและบริการทางวัฒนธรรม ทั่วโลก ถือเป น
ป ญหาและอุ ป สรรคหลั ก ที่ เกิ ดขึ้ นกั บ ผู ผ ลิ ต ที่ สู ญ เสี ย รายได ไ ปมหาศาล สิ น ค า และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมมีบริบทของการใชความริเริ่มสรางสรรค อันเปนองคประกอบสําคัญของทรัพยสินทาง
ปญญา มีนัยตอการเพิ่มมูลคาตลาดและการขยายตัวของสินคาทางวัฒนธรรมโดยตรง ดว ยเหตุนี้ การ
กํากับดูแลเพื่อการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา จึงเปนหั วใจสําคัญของการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพรัฐจําเปนตองวางแผนและกําหนดมาตรการตางๆในการปองกั นและปราบปรามการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพื่อสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
3. กอนดําเนินการอนุวัติเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว หนวยราชการเจาของเรื่องจะตอง
เสนออนุสัญญาฉบับนี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน
4. มาตรา 25 วรรค 4 ของอนุสัญญาระบุใหประเทศที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสามารถจัดทํา
คําแถลง (declaration) ไมยอมรับกระบวนการไกลเกลี่ย (conciliation procedure) ได ดังนั้น หนวย
ราชการเจาของเรื่องควรพิจารณาวาสมควรที่จะจัดทําคําแถลงดังกลาวหรือไม เนื่องจากประเด็น
ดังกลาวเปนขอพิจารณาทางดานนโยบาย
5. การเขาเปนภาคีอนุสัญญา ควรมีขอมูลที่ชัดเจนในประเด็นขอบทการคุมครองและสงเสริม
โดยเฉพาะขอบเขตการคุ ม ครอง หากเป นการคุ ม ครองที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นในเชิ ง
วั ฒ นธรรมทางการเกษตรด ว ยแล ว จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาความสอดคล อ งในข อ บทกฎหมาย
ภายในประเทศดวย เพื่อประโยชนสูงสุดในการคุมครองและสงเสริมความหลากหลายของการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นในการดําเนินกิจกรรมภาคการเกษตรของไทย
6. ในการเขาเปนภาคีนั้น ประเทศไทยตองศึกษาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ คาธรรมเนียมแรกเขา
คาใชจายตางๆ และอื่นๆ ในการเขารวมเปนภาคี และขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงความพรอมทางการเงิน
ของไทยและประโยชนที่ไทยจะไดรับ ซึ่งหากเปนประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลว การเขารวมบริจาค
เงินตางๆ จะตองพึงคํานึงถึงความเหมาะสม สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และจํานวนเงิน
จะตองไมเปนภาระตองบประมาณแผนดินจนเกินไป
7. ควรมีการหารือระหวางหนวยงานเจาของเรื่องกับ กระทรวงการตางประเทศเพื่อสอบถาม
ความเห็นของประเทศในกลุมอาเซียนและหาจุดยืนรวมกันในการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญา
ดังกลาว เนื่องจากวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนในบางประเด็นอาจจะมีความคลายคลึงกัน
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5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เมื่อไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแลว สิ่งที่ควรดําเนินการมีดังตอไปนี้
ก. ปลูกจิตสํานึกการรูเทาทันสื่อ สรางภูมิคุมกั นใหกับคนไทยโดยเฉพาะกลุมเยาวชน ใน
การปลูกฝงจิตสํานึกในการเปดรับเนื้อหารายการอยางรูเทาทัน เนื้อหาหรือเรื่องราวทางวัฒนธรรม
ของประเทศตางๆจะไหลบาเขามาสูประเทศไทยผานสื่อต างๆอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นจึงควร
ยอมรั บ ในความแตกต า งของเนื้ อ หารายการ และเลื อ กรั บ เนื้ อ หาที่ มี ป ระโยชน ม าปรั บ ใช กั บ
สังคมไทย
ข. พัฒนาองคความรู นวัตกรรม เทคนิค เทคโนโลยีตลอดจนประสบการณที่สั่งสมจากมือ
อาชีพแลวนํามาถายทอด บมเพาะ อบรม เพื่อสรางคนไทยให กาวขึ้นสูระดับสากลและพัฒนาสินคา
และบริการทางวัฒนธรรมไทยใหกาวไกลสูระดับนานาชาติ
ค. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคน ฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ
ง. เปดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ คุณคาและความหมายของสินคาและบริการทางวัฒนธรรม
ไทยเพื่อเปนชองทางการสรางคุณคาทางสังคม มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกประเทศใน
ฐานะเปนสินคาสงออกที่สําคัญ
จ. สรางความนิยมบริโภคสินคาและบริการทางวัฒนธรรมไทยในตลาดตางประเทศเพื่อเปน
กระจกสะทอนใหประชาชนไทยเกิดความภาคภูมิใจและเห็นประโยชนจากมรดกวัฒนธรรม
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- หั วหน า ฝ า ยฝ กอบรม กองส ง เสริ ม และเผยแพรวั ฒนธรรม สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
- เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ๘ ว กองวัฒนธรรมสัมพันธตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
- ผู อํา นวยการกลุม วัฒนธรรมตา งประเทศ กองการสัม พันธ ตา งประเทศ
สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ผู อํ า นวยการกลุ ม พั ฒ นาข อ มู ล และส ง เสริ ม เครื อข า ย สํ า นั ก ความสั ม พั นธ ตา งประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ

