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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความท้าทายส้าคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการน้าสังคมไทย

สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๒-๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๐๙-๒๐๑๕) ก้าหนดให้มีการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน คือ
การก้าวข้ามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งถูกก้าหนดด้วยแนวคิดชาตินิยมที่มีมา
ยาวนาน ประกอบกับความขัดแย้งในอดีตยังคงอยู่ในการรับรู้และความทรงจ้าของผู้คนผ่านต้าราเรียน 
ข้อเขียน และสื่อประเภทต่างๆ ดังนั้น จึงมีจ้าเป็นต้องทบทวนและท้าความเข้าใจการรับรู้ ความเข้าใจ 
ระบบคุณค่า และแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้ถ่องแท้เสียก่อนที่จะสรุปภาพรวมและก้าหนดอัตลักษณ์อาเซียนในล้าดับต่อไป 

นอกจากนี้ ปัญหาส้าคัญอีกประการหนึ่งของการก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒนธรรมของไทยคือขาดบูรณาการข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
และวิจัยในระดับภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือให้การก้าหนดยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ของไทยสอดประสานระบบคุณค่าและความหลากหลายในสังคมอาเซียน ไม่ตอกย้้าอคติและความ
บาดหมางในประวัติศาสตร์ และในขณะเดียวกัน ก็ไม่ขัดแย้งกับนโยบายด้านวัฒนธรรมของไทยและ
ค่านิยมท้องถิ่น และรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การเตรียมตัวและรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
การศึกษาวิจัยนี้ได้น้าข้อมูลจากการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นฐานในการบ่งชี้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (strategic challenges) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(strategic advantages) น้าไปสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ที่พร้อมส้าหรับการขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๒. กรอบแนวคิดในการก าหนดบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมของ

สังคมไทยสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส้าคัญในการด้าเนินงานตามกรอบ

ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการตระหนักรู้ร่วมกันในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเป็นหน่วยงานส้าคัญในผลักดันให้เกิด “การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน” อัน
เป็นเป้าหมายส้าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งในแง่ของการสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็น
ประชาคม อีกทั้งการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดจากเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีกรอบคิดหลักสามด้านดังนี้ 

(๑)  กรอบความเข้าใจในเชิงความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้จ้ากัดอยู่เฉพาะแต่ใน
ความหมายของการเป็นจารีตหรือการคัดกรองสิ่งดีงาม สิ่งที่ควรอนุรักษ์เท่านั้น หากในปัจจุบัน
ความหมายของวัฒนธรรมยังขยายวงกว้างไปสู่การเป็นครรลองหรือวิถีแห่งการท้างานและการใช้ชีวิต 
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เช่น ครรลองการบริหารงาน วิถีการใช้ชีวิต ครรลองของการด้าเนินธุรกิจและการท้างาน เป็นต้น 
ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความหมายที่ซับซ้อนและกว้างไกลกว่าการอนุรักษ์และสงวนรักษาเท่านั้น  

(๒)  กรอบของความเป็นไทย ซึ่งแฝงไว้ด้วยกระแสของความเป็นชาตินิยมซึ่งเป็นแกนหลัก
ในการค้้าจุนหรือด้ารงอยู่ของวัฒนธรรมไทย หากแต่ในปัจจุบัน วัฒนธรรมไทยได้ถูกหลอมกลืนหรือ
ก้าลังจะหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภูมิภาคและวัฒนธรรมโลก ขณะเดียวกันการเข้ามา
ของวัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราไปแล้วและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทส้าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัฒนธรรมบันเทิงและวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย 

(๓)  กรอบของประชาคมอาเซียน ซึ่งการแบ่งกรอบการท้างานตามเสาหลักสามเสากระจาย
ไปตามกระทรวงต่างๆ ได้กลายเป็นข้อจ้ากัดส้าคัญในการวางแผนและขับเคลื่อนเนื่องจากลักษณะการ
ท้างานแบบแยกกันคิดหรือแยกกันท้างาน ไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานอาเซียนด้านต่างๆ  
 
๓. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ประเทศไทยได้ด้าเนินความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนภายใต้
กรอบความร่วมมือและกลไกที่หลากหลายอันเป็นพ้ืนฐานส้าคัญส้าหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ของประเทศไทย อย่างไรก็
ตาม ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งให้ความส้าคัญกับ
การสร้างความตระหนักต่อการเป็นพลเมืองอาเซียนและส้านึกในอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกันของ
ประชาชนทุกระดับ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายส้าคัญ
หลายประการ ซึ่งหากเน้นพิจารณาตามแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม “การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน” สามารถ
ประเมินความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

๓.๑ การส่งเสริมการตระหนักรับรู้ เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม  

(๑) ความรู้สึกของความเป็นชาตินิยมของแต่ละประเทศในอาเซียน 
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ต่างผ่านประสบการณ์การเป็นประเทศอาณานิคม 

รวมถึงผ่านกระบวนการได้มาซึ่งเอกราชก็ได้ก่อความรู้สึกชาตินิยมที่ฝังรากลึกและกลายเป็นฐานราก
ของความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของกระบวนการคิดในโลกของ
อาเซียน และเป็นมิติที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อแต่ละประเทศต้องเข้าไปมีความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ความรู้สึกเหล่านี้จึงง่ายที่จะท้าให้เกิดความขัดแย้ง และในหลายครั้งความขัดแย้งเหล่านี้
ไม่ได้มาจากเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ หากแต่เกิดจากวิธีคิดในเชิงชาตินิยม อย่างไรก็ดี  
แนวคิดในปัจจุบันที่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นในการรวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก
ประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือความอยู่รอด แนวคิดทั้งสองแนวทางซึ่งดูเสมือนจะขัดแย้งกันนี้ยังไม่
เกิดการตกผลึกเพียงพอ จึงเห็นความขัดแย้งหลายอย่างที่เกิดในภูมิภาคที่เกิดจากการกระทบ
ผลประโยชน์ในเรื่องของชาตินิยมและอัตลักษณ์ของชาติซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่มาก่อนเสมอ 
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(๒) การขาดทักษะภาษาต่างประเทศในการเรียนรู้และศึกษาประเทศอาเซียน 
การสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมขึ้นมานั้น สิ่งส้าคัญคือ ต้องมาจาก

ประชาชนในแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้ านใน
อาเซียน เพ่ือสร้างความรู้จัก ความเข้าใจถึงบริบทของความคิดและวิถีชีวิตที่มีความแตกต่าง
หลากหลายในภูมิภาค ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ส้าคัญที่สุดได้แก่ ภาษา 
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการใช้ภาษาของประเทศในอาเซียนแต่ละภาษาเองเท่านั้น
จึงจะสามารถท้าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆในอาเซียนได้อย่างถึงแก่น นอกจากนี้ ยังมีผลโดยตรงต่อการ
สร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมเพราะภาษาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่แสดงถึงความเป็นพวก
เดียวกันด้วย การเรียนรู้ภาษาของประเทศในอาเซียนเพ่ือความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ นอกจากนี้ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆในเชิงลึก เพ่ือ
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ก็เป็นแนวทางส้าคัญอันหนึ่งในการสร้างความรู้ของภูมิภาค 
ซึ่งจะกลายเป็นแกนกลางของการเกิดความเป็นประชาคมได้อย่างแท้จริง 

(๓) การล่มสลายของชุมชนท้องถิ่นและความอ่อนแอของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม

อ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมแม้เกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้ว หากแต่การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนจะเร่งให้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนทั้งรูปของแรงงานหรือนักท่องเที่ยว 
ความท้าทายนี้ควรน้าไปสู่ความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้มแข็งและผลักดันให้เข้าไป
มีส่วนส้าคัญในการสร้างวัฒนธรรมของอาเซียน และมองการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนโดยย้อนดูวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานที่ส้าคัญ ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งของอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญผ่านมิติต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ในระดับท้องถิ่น 
การให้ความส้าคัญกับวีรบุรุษท้องถิ่น การสนับสนุนการใช้ภาษาถิ่น การให้ความส้าคัญกับการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ตลอดจนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น 

(๔) ระดับของความรับรู้ที่ไม่เท่ากันของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในแต่ละภาคส่วน 
เนื่องจากตลอดระยะเวลาของพัฒนาการของอาเซียนนั้นถูกจ้ากัดอยู่เฉพาะใน

แวดวงชนชั้นน้าของประเทศต่างๆ เท่านั้น และไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของประชาชนทั่วไปเท่าไรนัก จึง
ท้าให้เกิดสภาพของการขาดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการด้าเนินการด้านวัฒนธรรมในอาเซียน
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้าจะไม่ได้ให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
มากนัก  

๓.๒ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  
ประเทศต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่คาบสมุทร และภาคพ้ืนทวีปมีการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมกันมาตั้งแต่ในสมัยที่ยังไม่มีการก้าเนิดรัฐชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ประเทศต่ างมี
ส่วนผสมของกันและกัน ซึ่งถึงแม้บางวัฒนธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวกันที่ประชาชนยังคงด้ารงวิถี
ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน หากแต่ปัญหาส้าคัญคือ ประชาชนในอาเซียนยังไม่ได้รับการปลูกฝังหรือ
สร้างความส้านึกในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นร่วมกัน ยิ่ งไปกว่านั้น 
คือ อุปสรรคต่อการสร้างส้านึกของความเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนร่วมนั้นเป็นผลมา
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จากระบบการศึกษาและการปลูกฝังเรื่องชาตินิยมในประเทศต่างๆ ที่เน้นความเป็นชาติมากกว่าความ
เป็นภูมิภาค ดังนั้น ในโอกาสที่ก้าลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การ
ก้าหนดลักษณะร่วมของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน หรือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน
อาจน้าไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่อไปในอนาคตเนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างถึงอ้างความเป็นเจ้าของ
มรดกทางวัฒนธรรม หรือการผลักดันให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองกลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน 

๓.๓ การส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของไทย 
แม้ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบหลายประการส้าหรับการสนับสนุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าเรายังมีจุดอ่อนและอุปสรรคอยู่หลาย
ประการเช่นกัน  

ประการแรก คือ การขาดหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบต่อการส่งเสริมงาน
ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้การส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง บางสาขาก็ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรอื่นๆ  

ประการที่สอง คือ กลุ่มศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรมของไทยยังขาดความรู้
และทักษะในด้านการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขาดทักษะในด้านธุรกิจ  

ประการที่สามคือ การมีทัศนคติด้านลบต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมที่
ถูกมองว่าเป็นการแปรรูปวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าพาณิชย์ซึ่งจะไปลดทอนคุณค่าและเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมได้ 

ประการที่สี่ คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนอาจจะน้ามาสู่การแข่งขันมากกว่าความร่วมมือระหว่างกันเนื่องจาก
ประเทศในอาเซียนมีวัฒนธรรมหลายอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน  
 
๔. วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โดยเริ่มจากการท้าความ
เข้าใจนิยามของอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ความท้าทายส้าคัญในการสร้างประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตามแผนงาน ASCC Blueprint จากนั้น จึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทยทั้งในระดับหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดปัจจัย ๗ ประการในการวิเคราะห์
องค์การ (๗-S Framework of McKinsey) รวมถึงการวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
 
๕. ผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มี
วัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาและรวบรวมกระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมของไทย 
ท่ามกลางกระแสประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์ (๒) เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการปฏิสัมพันธ์จากประชาคมทั้งในและนอกกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน 
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ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มด้านสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทยและอาเซียน และ (๓) ศึกษารวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ือน้าเสนอเป็นข้อมูลประกอบการ
ก้าหนดทิศทางและร่างยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย 

ผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับภาค
ส่วนต่างๆ น้าไปสู่การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์หลักคือ “วัฒนธรรมมีบทบาทส้าคัญในการสร้างความ
เชื่อมโยงในอาเซียน ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่อาเซียนไปพร้อมกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและการ
สร้างส้านึกของการเป็นประชาคมอาเซียน บนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างดุลย
ภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” และ
แบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ออกเป็น ๖ ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมศักยภาพ (Capacity 
Building) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engaging) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม (Networking) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เชื่อมโยง (Connectivity) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
สร้างสรรค์ (Creativity) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ประชาคมยั่งยืน (Community Sustainability) 
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การจัดท้ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอแสดงความขอบคุณ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีส่วนสนับสนุนให้การศึกษาครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขอกราบขอบพระคุณ เอกอัตรราชทูตจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา 
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้้าชู และรองศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงค์ วัฒนา ในฐานะคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม G ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าในเชิงวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดรายงาน
การศึกษาครั้งนี้ให้ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้
กรุณามาบรรยายในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๕ 

ขอขอบคุณผู้ อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบันที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่กรุณาดูแลอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ ารับ
การอบรม นบท.๕ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาการอบรม 

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร
ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเพ่ือนร่วมงานทุกคนในส้านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ให้การสนับสนุนการเข้ารับการอบรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง รวมทั้ง
ขอบคุณสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส้าหรับการศึกษาวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดท้ารายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น นบท.๕ ทุกคน ที่ได้มีโอกาสร่วมเรียน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
ด้วยกันในช่วงระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา มิตรภาพและไมตรีจิตที่ได้รับจากเพ่ือนๆ เป็นสิ่งที่จะ
ประทับอยูใ่นความทรงจ้าตลอดไป 

 
 

 
ดารุณ ีธรรมโพธิ์ดล 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฌ 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๒ 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา ๓ 
๑.๔  นิยามศัพท์ / การจ้ากัดความหมายของค้าศัพท์ที่ส้าคัญ ๔ 
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๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๖ 
๒.๒ ผลงานการวิจัยศึกษาที่เก่ียวข้อง ๗ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๐ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๑๒ 
๓.๑ นิยามของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมและความท้าทายในแผนงานการสร้าง 

อัตลักษณ์อาเซียน ๑๒ 
๓.๒ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบอาเซียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ๑๓ 
๓.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่ด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย ๑๕ 
๓.๔  การวิเคราะห์ความพร้อมของไทยตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน ๒๓ 
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๔๓ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๔๓ 
๔.๒  ข้อเสนอแนะ ๔๓ 
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ภาพที่ ๑ ๗-S Framework of McKinsey ๖  
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑ ภูมิหลัง ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาเซียนจะมีสภาพเป็นประชาคมโดยสมบูรณ์ โดยมี “กฎบัตรอาเซียน” 

(ASEAN Charter) เป็นธรรมนูญหรือกรอบกติกาในการอยู่ร่วมกัน ในกฎบัตรได้ก้าหนดรูปแบบการ
สร้างประชาคมอาเซียนไว้บนเสาหลักสามเสาอันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN 
Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic 
Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – 
ASCC) ซึ่งแต่ละเสาหลักจะท้าหน้าที่ค้้าจุนประชาคมอาเซียนและเกื้อหนุนบทบาทของแต่ละเสาให้
ด้าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง 

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานของคุณธรรม น้าสังคมเป็นสุข ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
การขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม จึงตระหนักถึง 
ความท้าทายของสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ที่ใกล้มาถึง
นี้ ซึ่งจะน้าพามาซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
เช่น การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายของแรงงานและประชากร ความร่วมมือทาง
การศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่แผ่ขยายไปยังประเทศต่างๆ 
ของอาเซียนก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้เกิดพลวัตและการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็นอย่างยิ่งของ
สังคมไทยที่จะต้องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยหรือตัวก้าหนด
ที่มาจากภายนอกและภายในอาเซียน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับ 
ทวิภาคีด้วย 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ ก้าหนดให้
มีการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน กล่าวคือ “อัตลักษณ์อาเซียนเป็นพ้ืนฐานด้านผลประโยชน์ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นตัวตนร่วมกัน จารีต ค่านิยม และความเชื่อ รวมทั้งความปรารถนาใน
ฐานะประชาคมอาเซียน อาเซียนจะส่งเสริมตระหนัก และมีค่านิยมร่วมกันในความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันท่ามกลางความแตกต่างในทุกชั้นของสังคม” และก้าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตระหนัก
รับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในการ 
“สร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ และการรวมกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายและ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและ
อารยธรรม” ความท้าทายที่ส้าคัญของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนคือการก้าวข้ามกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งถูกก้าหนดด้วยแนวคิดชาตินิยมที่มีมายาวนาน ประกอบกับ



๒ 

ความขัดแย้งในอดีตยังคงอยู่ในการรับรู้และความทรงจ้าของผู้คนผ่านต้าราเรียน ข้อเขียน และสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เรา
จึงจ้าเป็นต้องทบทวนและท้าความเข้าใจการรับรู้ ความเข้าใจ ระบบคุณค่า และแนวคิดเรื่องการอยู่
ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ถ่องแท้เสียก่อนที่จะสรุป
ภาพรวมและก้าหนดอัตลักษณ์อาเซียนในล้าดับต่อไป 

นอกจากนี้ ปัญหาส้าคัญอีกประการหนึ่งของการก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒนธรรมของไทยคือขาดบูรณาการข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นและเครือข่ายสถาบันการศึกษา
และวิจัยในระดับภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือให้การก้าหนดยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ของไทยสอดประสานระบบคุณค่าและความหลากหลายในสังคมอาเซียน ไม่ตอกย้้าอคติและความ
บาดหมางในประวัติศาสตร์ และในขณะเดียวกัน ก็ไม่ขัดแย้งกับนโยบายด้านวัฒนธรรมของไทยและ
ค่านิยมท้องถิ่น และรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การเตรียมตัวและรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
(constructive engagement) การศึกษาวิจัยนี้จะน้ามาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์และการระดมความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นฐานในการบ่งชี้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ( strategic 
challenges) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (strategic advantages) น้าไปสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ที่
พร้อมส้าหรับการขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ ศึกษารวบรวมวิเคราะห์กระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมของไทยท่ามกลางกระแส
ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ 

๑.๒.๒ ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในกรอบงานอาเซียนของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือจัดท้าข้อเสนอในการก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการ
เข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย 

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาเพ่ือก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ส้าหรับกระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อม
ของสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรม
เกี่ยวข้องคือ แผนงานการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน มีขั้นตอนการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้  

๑.๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงเอกสาร และการศึกษา
จากสรุปผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก้าหนดทิศทางการจัดท้าแผนฯ ประกอบด้วย 

๑.๓.๑.๑ การทบทวนเอกสาร (Literature and Document Review)  
๑)  ทบทวนเอกสารข้อมูลสถานการณ์และการคาดการณ์ด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของอาเซียน  



๓ 

๒)  สถานภาพ บทบาท และผลการด้าเนินงานที่ผ่านมาของอาเซียน 
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน 

๓)  นโยบายด้านวัฒนธรรมของชาติและการจัดการวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน  

๑.๓.๑.๒ การประมวลข้อมูลเชิงแนวคิดจากสรุปผลการประชุมสัมมนาของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder analysis) ได้แก่  

๑)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มศิลปินที่เป็นแกนน้าในแต่ละสาขา อาทิ วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปการแสดงร่วมสมัย และ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

๒)  การสัมมนาระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ของไทย
กับประชาคมอาเซียนและความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม” ในกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับ
ภูมิภาค หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภายนอกที่ท้างานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม 
สถานศึกษาต่างๆ นิสิตนักศึกษา และภาคประชาสังคม  

๓) การประชุมกลุ่ มย่อยเ พ่ือวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ( SWOT 
Analysis) ระดับหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และด้านการต่างประเทศหน่วยงานระดับกรมภายในกระทรวงวัฒนธรรม 

๑.๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร 
การศึกษาสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นและการสนทนากลุ่ม รวมถึงการประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งในภาพรวมของประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมโดยเครือข่ายวัฒนธรรม และ
การประเมินสภาพแวดล้อมระดับหน่วยงานโดยบุคลากรภายในกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ การรวบรวม
และวิเคราะห์ข้องมูลดังกล่าวใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะห์ปัจจัยส้าคัญ ๗ ประการขององค์การ (๗-S Framework of McKinsey)  

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา  

๑.๔.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านวัฒนธรรมของไทย ปัญหาและความท้าทายของ
ไทยในการก้าหนดนโยบายทางด้านวัฒนธรรมเมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งรวบรวมจากข้อมูล
เอกสารและการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
การระบุถึงความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (strategic challenges) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(strategic advantages)  

๑.๔.๒ แนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์และพัฒนากลยุทธ์ในการด้าเนินงานเกี่ยวประชา
สังคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

๑.๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผลเป็น
รูปธรรม 

 



๔ 

๑.๕  นิยามศัพท์ / การจ ากัดความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ 
ค้าจ้ากัดความของอัตลักษณ์กับวัฒนธรรม ในหนังสือ ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง การ

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมสังคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
จัดท้าโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค้าว่า “อัตลักษณ์” หรือ 
“เอกลักษณ์” ไว้ดังนี้ “ลักษณะเฉพาะที่เด่น หรือเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่ง หรือชาติหนึ่ง” ดังนั้น          
“อัตลักษณ์อาเซียน” คือ “ลักษณะที่เด่นหรือเฉพาะร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน” ทั้งนี้ ได้
ระบุว่า ศาสนาและวัฒนธรรมมีบทบาทส้าคัญในการปลูกฝังจิตวิญญาณของอาเซียน คือการเป็นสังคม
แห่งความเอ้ืออาทรและแบ่งปันกัน (Spirit of ASEAN – Caring and Sharing Society) ทั้งนี้ เพราะ
ทุกศาสนาต้องการให้ศาสนิกของตนเป็นคนดี๑ 

ดังนั้น ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนโดยอาศัยพลังและการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม เราจึง
จ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว มีความหมาย
ที่ลื่นไหลและมีความซับซ้อนและมีความหมายที่แตกต่างกันตามส้านักคิดและนักวิชาการในสาขาวิชา
ต่างๆ ในหนังสือเรื่อง ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา กาญจนา แก้วเทพ๒ได้ส้ารวจนิยามและ
ค้าอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากส้านักคิด (schools) และในมุมมองของวิชาการแขนงต่างๆ 
(disciplines) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส้าคัญเก่ียวกับค้าว่า วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 

๑) วัฒนธรรมคือระบบความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความเชื่อ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒) วัฒนธรรมคือระบบอารมณ์ความรู้สึก เช่น รสนิยมทางดนตรี หรือความชื่นชอบทาง

สุนทรียะของคนกลุ่มต่างๆ 
๓) วัฒนธรรมคือระบบการประพฤติปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณี เช่น บรรทัดฐานหรือแนว

ปฏิบัติของสังคม วัฒนธรรมการท้างานของคนในสังคมต่างๆ (เช่น การตรงต่อเวลาของคนตะวันตก) 
๔) วัฒนธรรมคือระบบค่านิยม คือ ระบบค่านิยมและการให้คุณค่าแก่สิ่งต่างๆ ที่ชุมชนหรือ

สังคมนั้นๆ ให้ความยอมรับร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายของวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแพร่หลายในสังคมไทย
ตัวอย่างค่านิยมในสังคมไทย ได้แก่ การเคารพผู้อาวุโส การให้ความส้าคัญกับความกตัญญู 

๕) วัฒนธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบแบบทวิลักษณ์สองส่วนคือ ส่วนที่มองเห็น และ
ส่วนที่มองไม่เห็น หรือประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ และส่วนที่เป็นรูปแบบที่แสดงออก ซึ่ง
องค์ประกอบทวิลักษณ์นี้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมด้วย ซึ่งสามารถจ้าแนกเป็น  

(๑)  วัฒนธรรมที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่คงเนื้อหาเดิมไว้  
(๒)  รักษารูปแบบเดิมไว้ แต่เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไป 
(๓)  การปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและเนื้อหา 

กาญจนา แก้วเทพ ยังได้สรุปถึงจุดร่วมของนิยามจากความหมายที่หลากหลายของส้านักคิด
และสาขาวิชาแขนงต่างๆ ไว้ ดังนี้ 
                                                 
๑สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการเตรยีมความพร้อมของประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพฯ: ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๕,), หน้า ๑๗๘-๑๗๙. 
๒กาญจนา แก้วเทพ, ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๘-๒๘. 



๕ 

๑) วัฒนธรรมเป็นจิตส้านึกร่วมของคนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆ 
๒) วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะบริบท เช่น เฉพาะท้องถิ่น เฉพาะเวลา เฉพาะภูมิศาสตร์ 
๓) วัฒนธรรมมีพลวัตและมีการปรับตัว เนื่องจากวัฒนธรรมต้องเผชิญกับแรงกัดดันอยู่

ตลอดเวลา 
๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอด ดังนั้น ในแต่ละสังคมต้องมีกลไกในการถ่ายทอดทาง

วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 
๕) วัฒนธรรมเป็นเครือข่ายของวิถีชีวิตทั้งมวล นั่นคือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วน

หนึ่ง ก็จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆ ของสังคมด้วย 
 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 
๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีปัจจัย ๗ ประการในการวิเคราะห์องค์การ (๗-S Framework of 

McKinsey) มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ๗ ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง 
(Structure) ระบบ (Systems) ครรลองหรือวิถีในการท้างาน (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ 
(Skills) และ ปรัชญาร่วม (Shared Values) ตามภาพที่ ๑ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ ๑ ๗-S Framework of McKinsey 
 

๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ ส้าหรับองค์กร ซึ่งช่วยก้าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อ
การท้างานขององค์กร  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3


๗ 

 
ภาพที่ ๒ SWOT Analysis 

 
๑) Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น

ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
๒) Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น 

๓) Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด้าเนินงานขององค์กร  

๔) Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ้ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจ้าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

๒.๑.๓ การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็น โอกาส 
และอุปสรรค ที่องค์กรก้าลังเผชิญอยู่ สามารถน้ามาจับคู่เพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่เป็นจุด
แข็งและจุดอ่อนขององค์กร และเป็นการจัดท้ากลยุทธ์ที่เป็นทางเลือก ๔ ชุด ซึ่งสามารถน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการก้าหนดแนวทางเพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ  

SO  =  จุดแข็งและมีโอกาสพัฒนา 
WO  =  จุดอ่อนและมีโอกาสพัฒนา 
WT  =  จุดอ่อนและมีอุปสรรคในการพัฒนา 
ST  =  จุดแข็งและมีอุปสรรคในการพัฒนา 

 
๒.๒ ผลงานการวิจัยศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรอบความตกลงด้านวัฒนธรรมอาเซียน 
๒.๒.๑.๑ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community Blueprint)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


๘ 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC 
Blueprint มีเป้าหมายหลักท่ีจะท้าให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีสังคมที่
รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก่อให้เกิดเอกภาพ โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกัน และท้าให้เกิดเป็นสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ซึ่งจะท้าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และ
สวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อหลักดังนี้  

๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม  
๓) ความยุติธรรมและสิทธิ  
๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
๖) การลดช่องว่างการพัฒนา 
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เน้นการสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมและ

ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในความแตกต่าง ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่เป็นหนึ่งเดียว  และค้นหา
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน และสร้างอาเซียนที่มีประชาชนเป็นแกนน้า โดยสนับสนุนทุกภาคส่วน
ให้มสี่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้ก้าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ๓ ประการ คือ  

๑) ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม 

๒) การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
๓) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

๒.๒.๑.๒ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on 
Cultural Heritage) 

ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ได้มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกวัฒนธรรม 
(ASEAN Declaration on Cultural Heritage) เพ่ือก้าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการ
ด้าเนินงานความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรม โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค 

๒) การปกป้องสมบัติของชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
๓) ความยั่งยืนของขนบประเพณีท่ีมีคุณค่า 
๔) การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมในอดีตและที่ยังคงอยู่ที่มีคุณค่า

ทางวิชาการ ศิลปะ และภูมิปัญญา 



๙ 

๕) การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่เป็นที่นิยม
ในอดีตและท่ียังคงอยู่ 

๖) ส่งเสริมการศึกษา ความตระหนัก และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
๗) ยืนยันศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมอาเซียน 
๘) พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
๙) ยอมรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีร่วมกัน 
๑๐) การป้องกันการลักลอบขนย้ายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยผิด

กฎหมาย 
๑๑) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
๑๒) บูรณาการวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
๑๓) การพัฒนาเครือข่ายมรดกวัฒนธรรมอาเซียนระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค 
๑๔) การจัดสรรทรัพยากรส้าหรับกิจกรรมด้านมรดกทางวัฒนธรรม 
๑๕) การพัฒนาและการด้าเนินงานแผนงานโครงการอาเซียนด้านมรดก

ทางวัฒนธรรม 
๒.๒.๑.๓ ปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม: 

สู่ความมั่นคงของประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: 
Towards Strengthening ASEAN Community) 

ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  ๑๙ เมื่อวันที่  ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการลงนามในปฏิญญาว่า
ด้วยเอกภาพของอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม: สู่ความม่ันคงของประชาคมอาเซียน เพ่ือ
ก้าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด้าเนินงานความร่วมมือ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมทัศนคติแบบอาเซียน 
๒) การคุ้มครอง การส่ง เสริม และการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน 
๓) การพัฒนาการสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 
๔) วัฒนธรรมเป็นวิถีที่น้าไปสู่สังคมแห่งการเอ้ืออาทรและแบ่งปันของ

อาเซียน 
๕) ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาเครือข่ายในบริบททางวัฒนธรรม 
๖) การร่วมมือกับภาคองค์กรอาเซียนอ่ืน ๆ 

๒.๒.๒ รายงานผลการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒.๒.๑ การเสวนากลุ่มเฉพาะด้าน (Focus Group Discussion) ในส่วนกลาง 

๑) การประชุมระดมความคิดเห็นกับนักวิชาการที่ท้างานด้านอาเซียน 
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
และการเตรียมความพร้อมรับมือของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



๑๐ 

๒) การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินตัวแทนสาขาวรรณกรรม 
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

๓) การประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเยาวชนไทยที่ก้าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒.๒.๒.๒ การประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ใน
หัวข้อ “สถานการณ์ของไทยกับประชาคมอาเซียนและความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม”  

๑) การสั มมนาระดมความคิด เห็ น เครื อข่ ายวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

๒) การสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๓) การสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่ายวัฒนธรรมภาคใต้ ณ 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๔) การสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่ายวัฒนธรรมภาคกลาง ณ 
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด 

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส้าคัญในการด้าเนินงานตามกรอบ
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการตระหนักรู้ร่วมกันในการเป็น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการเป็นหน่วยงานส้าคัญในผลักดันให้เกิด “การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน” อัน
เป็นเป้าหมายส้าคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งในแง่ของการสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็น
ประชาคม อีกทั้ง การปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดจากเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หากพิจารณาความท้าทายในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมเกิดจากกรอบคิดหลักสามด้านดังนี้ 

๒.๓.๑ กรอบความเข้าใจในเชิงความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้จ้ากัดอยู่เฉพาะแต่ใน
ความหมายของการเป็นจารีตหรือการคัดกรองสิ่งดีงาม สิ่งที่ควรอนุรักษ์เท่านั้น หากในปัจจุบัน
ความหมายของวัฒนธรรมยังขยายวงกว้างไปสู่การเป็นครรลองหรือวิถีแห่งการท้างานและการใช้ชีวิต 
เช่น ครรลองการบริหารงาน วิถีการใช้ชีวิต ครรลองของการด้าเนินธุรกิจและการท้างาน เป็นต้น 
ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความหมายที่ซับซ้อนและกว้างไกลกว่าการอนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์ และการดูแลรักษา 

๒.๓.๒ กรอบของความเป็นไทย ซึ่งแฝงไว้ด้วยกระแสของความเป็นชาตินิยมซึ่งเป็นแกน
หลักในการค้้าจุนหรือด้ารงอยู่ของวัฒนธรรมไทย หากแต่ในปัจจุบัน วัฒนธรรมไทยได้ถูกหลอมกลืน
หรือก้าลังจะหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมภูมิภาคและวัฒนธรรมโลก ขณะเดียวกันการ
เข้ามาของวัฒนธรรมการสื่อสารแบบใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
มีบทบาทส้าคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัฒนธรรมบันเทิงและวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย 



๑๑ 

๒.๓.๓ กรอบของประชาคมอาเซียน ซึ่งการแบ่งกรอบการท้างานตามเสาหลักสามเสา
กระจายไปตามกระทรวงต่างๆ ได้กลายเป็นข้อจ้ากัดส้าคัญในการวางแผนและขับเคลื่อนเนื่องจาก
ลักษณะการท้างานแบบแยกกันคิดหรือแยกกันท้างาน ไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานอาเซียนด้านต่างๆ เช่น ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควรมีการบูรณาการการ
ท้างานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือแม้แต่
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ท้าให้การท้างานขาดความคล่องตัว ในทางกลับกัน บางแห่งก็ขาดการ
เตรียมการในด้านบุคลากรและหน่วยงานที่รองรับการขยายตัวของภาระงานด้านอาเซียน 

 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

อันสัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมเพ่ือมุ่งไปการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ โดยได้
ก้าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาล้าดับความส้าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ไว้ ๕ 
ประการ ดังนี้  

๑) สอดรับกับยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนของแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

๒) เสริมสร้างบทบาทของไทยในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
๓) เสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน 
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนวัฒนธรรม 
๕) มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมความมั่นคงอาเซียน  



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือส้าคัญในกระบวนการจัดท้า

แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยเริ่ มจากการท้า
ความเข้าใจนิยามของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นความท้าทายส้าคัญในการสร้างประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนตามแผนงาน (ASCC Blueprint) ที่ได้ก้าหนดไว้ จากนั้น จึงเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยทั้งในระดับหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม อันเป็นหน่วยงานหลักใน
การด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

 
๓.๑ นิยามของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมและความท้าทายในแผนงานการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

ความท้าทายของยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกิดจากค้าถามส้าคัญ
ที่ว่าอะไรคือมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียนและเราจะก้าหนดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
จากอะไร เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นค้าที่มีความหมายซับซ้อนและมีการตีความที่หลากหลาย จึงยากที่
จะก้าหนดกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับค้าว่าวัฒนธรรม กรอบความเข้าใจในเชิงความหมายของ
วัฒนธรรมซึ่งไม่ได้จ้ากัดอยู่เฉพาะแต่ในความหมายของ การเป็นจารีตหรือการคัดกรองสิ่งดีงาม สิ่งที่
ควรอนุรักษ์เท่านั้น หากในปัจจุบันความหมายของวัฒนธรรมยังขยายวงกว้างไปสู่การเป็นครรลองหรือ
วิถีแห่งการท้างาน และการใช้ชีวิต เช่น ครรลองการบริหารงาน วิถีการใช้ชีวิต ครรลองของการด้าเนิน
ธุรกิจและการท้างาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมความหมายถึงสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เช่น 
ระบบคุณค่าหรือค่านิยมในสังคมดังนั้น วัฒนธรรมจึงมีความหมาย ที่ซับซ้อนและกว้างไกลกว่าการ
อนุรักษ์ ปฏิสังขรณ์ และการดูแลรักษามรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่มองเห็น
เท่านั้น 

ดังนั้น เราจึงเห็นว่าวัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
ทุกด้าน ตั้งแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันตามมาแต่ในอดีต วิถีการท้างาน วิถีการปฏิบัติตน 
และการด้ารงตนในสังคมร่วมสมัย ทั้งสิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) 
วัฒนธรรมยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสมกับยุค
สมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนเปลี่ยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลไกในการถ่ายทอดและสืบทอดวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อรูปแบบของการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ดังนั้น อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง ไม่ตายตัว และมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

ประเทศในอาเซียนมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมและวิถีการด้าเนินชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นๆ เช่น ความแตกต่างระหว่าง



๑๓ 

ประเทศในภาคพ้ืนทวีปกับประเทศในหมู่เกาะ หรือประเทศที่นับถือศาสนาพุทธกับประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการสร้างจิตส้านึกร่วมทางวัฒนธรรมของ
คนในสังคม ความท้าทายประการหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยเฉพาะงานด้าน
การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนจึงอยู่ที่กระบวนการก้าหนดอัตลักษณ์ร่วมและการสร้างจิตส้านึกร่วม
ทางวัฒนธรรมของอาเซียนซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงท้าให้ก้าหนด
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมได้ยาก ซึ่งบางครั้ง อัตลักษณ์บางอย่างก็มีลักษณะร่วมกันเฉพาะบาง
ประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทางประวัติศาสตร์ หรือมีลักษะร่วมทางภูมิศาสตร์แต่ไม่สามารถ
ครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้จนบางครั้งน้าไปสู่ค้าถามที่ว่าอัตลักษณ์อาเซียนมีอยู่จริง
หรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว นอกเหนือไปจากการก้าหนดอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนบนฐานวัฒนธรรม
เดิมที่มีอยู่แล้ว เราอาจต้องพิจารณาถึงการก้าหนดคุณค่าหรืออัตลักษณ์ใหม่ส้าหรับอาเซียนด้วย ซึ่ง
อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาและความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  

นอกจากนี้ การก้าหนดลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวัฒนธรรมของไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านอาจน้าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างอัตลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของภูมิภาคและ
การอ้างกรรมสิทธ์ของความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันได้ เช่น นาฏศิลป์ (ไทย-
กัมพูชา) ส้มต้า (ไทย-ลาว) หรือกรณีพิพาทระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเกี่ยวกับผ้าบาติก 
เนื่องจากในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ยูเนสโกได้ประกาศให้ผ้าบาติกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Cultural Heritage) ของอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมาเลเซีย๑ 

 
๓.๒  ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในกรอบอาเซียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

นับเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ที่ประเทศไทยมีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ 
ในอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN 
Committee on Culture and Information หรือ ASEAN-COCI) โดยมีผลงานที่ส้าคัญในการ
เผยแพร่เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอาเซียน ได้แก่การ
รวบรวมและจัดท้าหนังสือเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้มีการค้นคว้าและ
รวบรวมเอาไว้ ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ทางวัฒนธรรม ได้แก่ วรรณกรรม อาเซียนศึกษา ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะร่วมสมัย มรดกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนี้ 

๑) งานด้านวรรณกรรม เป็นการรวบรวมวรรณกรรมประเทศต่างๆ ทั้งงานวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน วรรณกรรมศาสนา วรรณกรรมการเมือง งานด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในแต่
ละยุคสมัยของผู้คนในที่ต่างๆที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเห็นถึงพัฒนาการของงาน
วรรณกรรมในอาเซียน  

๒) งานอาเซียนศึกษา เป็นการรวมรวมเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดการ
ทางวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะงานด้านพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนงานศึกษาเกี่ยวกับสื่อใน
อาเซียนทั้งในแง่ของประเภท รูปแบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงความส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ
                                                 
๑Barley, Tasa Nugraza, Indonesia and Malaysia Battle over Batik, October 1, 2009 (Online), 
Available http://www,thejakartaglobe,com/home/indonesia-and-malaysia-battle-over-
batik/332922 (20 April 2013). 



๑๔ 

สังคมวัฒนธรรมในอาเซียน นอกจากนี้ ยังรวบรวมงานศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในอาเซียน  

๓) งานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นงานเกี่ยวกับการน้าเสนอประวัติศาสตร์ของ
ประเทศในอาเซียน ตลอดจนพัฒนาการที่ส้าคัญของอารยธรรมต่างๆ ผ่านทางรูปแบบสถาปัตยกรรม
โบราณ การรวบรวมประวัติศาสตร์ของพัฒนาการของอาเซียนผ่านค้าบอกเล่าจากบุคคลส้าคัญจาก
ประเทศต่างๆ ที่มีบทบาทส้าคัญในการท้างานและก้าหนดนโยบายของอาเซียน นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานโบราณคดีท้ังงานด้านอนุรักษ์และงานฟ้ืนฟู  

๔) งานด้านศิลปะร่วมสมัย เป็นการรวบรวมศิลปะสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในอาเซียน ซึ่งเป็นผล
จากการต่อยอดพ้ืนฐานมรดกทางวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ ร่วมกับการรับและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมจาก
ภายนอก กลายเป็นรูปแบบศิลปะร่วมสมัยของอาเซียนในปัจจุบัน ได้แก่ การรวมรวมบทละครที่ส้าคัญ
ของประเทศต่างๆ มหรสพและการละคร ตลอดจนงานด้านภาพยนตร์ 

๕) งานด้านมรดกวัฒนธรรม เป็นงานรวบรวมและศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศใน
อาเซียน อาทิ ดนตรี ศิลปะและหัตถกรรม การละเล่นพ้ืนเมือง อาหาร และเทศกาลประเพณีต่างๆ 
ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะนิสัยของผู้คนในอาเซียนที่มีร่วมกัน เช่น ลักษณะของอัธยาศัยไมตรี เป็นต้น 

นับเป็นความส้าเร็จของ ASEAN-COCI ที่ได้ด้าเนินกิจกรรมมากกว่า ๓๕ ปี และสามารถสั่ง
สมองค์ความรู้ซึ่งครอบคลุมสาขาและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในอาเซียน อย่างไรก็ดี การ
รวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวส่วนใหญ่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มประเทศในระยะเริ่มก่อตั้งอาเซียน ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย รวมถึงบรูไนดารุสซาลาม ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่
ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะมีการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมได้น้อยกว่า
กลุ่มแรก ซึ่งประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแถบภาคพ้ืนทวีป และเป็นกลุ่มประเทศที่มีความ
คล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม และมีความแตกต่างจากกลุ่มประเทศในแถบภาคพ้ืนสมุทร 

ดังนั้น แม้องค์ความรู้ที่มีจะครอบคลุมหัวข้อทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ หากแต่ยังไม่สามารถให้
ภาพรวมทั้งหมดของวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมอาเซียนได้ การท้างานในระยะต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมองค์ความรู้นั้นจึงควรที่จะให้ความส้าคัญกับการสนับสนุนให้ประเทศใน
แถบภาคพ้ืนทวีปเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถเป็นตัวแทนภาพของ
อาเซียนอย่างแท้จริง และเป็นฐานที่แข็งแกร่งสู่การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนในอนาคต 

นอกจากการพัฒนาด้านองค์ความรู้แล้ว การท้างานในระยะต่อไปควรให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน โดยเฉพาะในแผนงานการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งเป็นภารกิจที่ส้าคัญของกระทรวง
วัฒนธรรม ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม 
(Promotion of ASEAN awareness and a sense of community) การต่อยอดองค์ความรู้ที่มี
โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือท้าให้เกิด
ความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
ความรับรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญของการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างทาง



๑๕ 

วัฒนธรรมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ของอาเซียน และเป็นก้าวแรกสู่การอยู่ร่วมใน
ประชาคมและสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมร่วมกันในอนาคต 

๒) การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน (Preservation and 
promotion of ASEAN cultural heritage) การรวบรวมองค์ความรู้ที่ผ่านมาถือเป็นงานส้าคัญของ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ ASEAN-COCI ได้ให้การสนับสนุนมากที่สุด 
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการท้างานยังอยู่ในขั้นของการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เท่านั้น การ
ท้างานในระยะถัดไปจึงควรให้ความส้าคัญกับการศึกษาถึงระบบวิธีคิดและแบบแผนทางวัฒนธรรมใน
อดีต ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือท้าความเข้าใจกับพลวัตรของวัฒนธรรม
อาเซียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก้าหนดทิศทางและนโยบายทางวัฒนธรรมในแง่ของการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเพ่ือให้ด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  

๓) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม (Promotion of Cultural 
Creativity and Industry) ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ได้รวบรวบไว้สามารถเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการต่อ
ยอดธุรกิจเชิงวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมหรือการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจะสามารถน้าองค์ความรู้ที่มีไปสู่ผลในทางปฏิบัติได้นั้น
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายภาคีจากภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม ในฐานะ
ผู้ด้าเนินการและรว่มรับผลประโยชน์ที่แท้จริงของการด้าเนินงาน ดังนั้น การด้าเนินการในระยะต่อไป
จึงควรเน้นที่การสร้างเครือข่ายภาคีทางวัฒนธรรมที่ไม่จ้ากัดเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หากแต่
ควรขยายขอบเขตไปสู่ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย  

 
๓.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียนในประเทศไทย 
๓.๓.๑ บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม 

ตามพันธกิจหลักของการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมนั้น กระทรวงวัฒนธรรมถูก
ก้าหนดให้เป็นองค์กรหลักในการดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศ มีหน้าที่สร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพ้ืนฐานของคุณธรรม น้าสังคมเป็นสุข ใช้มิติทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคม
คุณธรรม รวมถึงน้ามิติทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ก้าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

๑)  รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่อย่างม่ันคง  

๒) สร้างค่านิยม จิตส้านึกและภูมิปัญญาคนไทย  
๓)  น้าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  
๔)  การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  



๑๖ 

นอกจากนั้น กระทรวงวัฒนธรรมยังมีบทบาทและหน้าที่ส้าคัญต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการฑูตทางวัฒนธรรมของรัฐบาลด้วย โดย
ด้าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี ร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ  

จากผลการด้าเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรม ได้ด้าเนินงาน
ตามหน้าที่และภารกิจหลักอย่างเข้มแข็งและมีผลงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง 
และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ในด้านการความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น 
พบว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีการท้างานร่วมกับหลายหน่วยงานในหลากหลายประเทศ ไม่เฉพาะแต่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่านั้น ซึ่งนี่จะเป็นจุดแข็งของกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงประเทศไทยในการ
ขยายบทบาทในการเป็นผู้น้าด้าเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป  

๓.๓.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

หน่วยงานภายในประเทศไทยที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องในการด้าเนินงานตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องก้าหนดกลไกการประสานงานระดับชาติ เพ่ือให้การด้าเนินงานในส่วนของประเทศไทยมี
บูรณาการและเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยในปัจจุบันมีการก้าหนดกลไกคณะกรรมการระดับต่าง ๆ 
ส้าหรับการประสานงานในกรอบอาเซียน ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 
๒) คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) คณะท้างานเพ่ือเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการ ASCC ภาคประชาชน 
๕) คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน 
๖) คณะท้างานก้าหนดนโยบายและแนวทางการเตรียมพร้อมสังคมไทยสู่

ประชาคมอาเซียน 
๓.๓.๓  เครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทย 

การด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมนั้นมีขอบเขตที่กว้างและมีความละเอียดอ่อน การจะ
ด้าเนินงานให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าประสงค์จึงจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่เป็นกลุ่มบุคคลจนถึงกลุ่มองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “เครือข่าย
วัฒนธรรม"  

หากพิจารณาเฉพาะองค์กรทางวัฒนธรรมที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ด้าเนินงานครอบคลุมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในพ้ืนที่ส่วนกลาง และท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศ พบว่ามีภาคีเครือข่ายการท้างานด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมากมาย มีองค์กรทางวัฒนธรรม
ทั้งในรูปแบบที่รัฐมีส่วนสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนขององค์กรภาคประชาชนและท้องถิ่นใน



๑๗ 

การท้างานร่วมกัน รวมถึงองค์กรที่เป็นเครือข่ายภาคเอกชน ทั้งนี้ แนวคิดส้าคัญที่ท้าให้เกิดองค์กร
วัฒนธรรมภาคประชาชนขึ้นมาคือ การสนับสนุนให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินงานวัฒนธรรมเอง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนท้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ 
รักษา เผยแพร่และธ้ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถแบ่งเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้เป็น ๔
รูปแบบ ได้แก่ เครือข่ายบุคคล เครือข่ายองค์กร เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายในต่างประเทศ  

๓.๓.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ระดับหน่วยงานของกระทรวง
วัฒนธรรม 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระดับหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้น้า
แนวคิดปัจจัย ๗ ประการในการวิเคราะห์องค์การ (๗-S Framework of McKinsey) มาใช้เป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย Strategy (กลยุทธ์) Structure (โครงสร้าง) Systems (ระบบ) 
Style (ครรลองหรือวิถีในการท้างาน) Staff (บุคลากร) Skills (ทักษะ) และShared Values (ปรัชญา
ร่วม) โดยในแต่ละด้านจะท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
องค์ประกอบที่ ๑ กลยุทธ์ (Strategy) 

๑. กระทรวงมีแผนแม่บทต่างๆให้ใช้เป็น
กรอบในการด้าเนินงานหลายแผน ได้แก่ 
แผนแม่บทกระทรวงวัฒนธรรม แผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ซึ่งมีเนื้อหา
กว้างและครอบคลุมในหลายมิติของ
วัฒนธรรม 

๒. แผนแม่บทฯและแผนยุทธศาสตร์ฯ มี
ความสอดประสานกับกรอบด้าน
วัฒนธรรมของอาเซียน สามารถน้ามา
ปรับใช้ร่วมกันได้ 

๓. กระทรวงมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ
เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์และคุ้มครอง
มรดกวัฒนธรรมของชาติ 

 

๑. ภาพลักษณ์กรอบการท้างานของกระทรวงคือท้างาน
ด้านการอนุรักษ์อย่างเดียว 

๒. กลยุทธ์การท้างานไม่ได้เปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ความส้าคัญวัฒนธรรม
ดั้งเดิม  

๓. ขาดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวง
ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน และสร้างภาพลักษณ์ที่
ถูกต้องของการท้างานของกระทรวงฯ 

๔. แผนต่างๆ ไม่ได้ถูกน้ามาปรับใช้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจาก 
๔.๑ ขาดการสื่อสารเรื่องแผนฯ ระหว่างหน่วยงาน

ต่างที่จะต้องน้าแผนไปปฏิบัติ 
๔.๒ ไม่มีการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนต่างๆอย่าง

ชัดเจนว่าจะน้ามาปรับใช้ในแต่ละหน่วยงาน
อย่างไร  

๔.๓ ไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบูรณา
การแผนต่างๆ ที่จะน้ามาสู่การปฏิบัติ และ
ก้ากับดูแลการด้าเนินงาน 

๔.๔ กระทรวงยังไม่มีกระบวนการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  



๑๘ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
องคป์ระกอบที่ ๒ โครงสร้าง (Structure) 

 
 

๑. โครงสร้างขององค์กรภายในมีภารกิจงานที่ซ้้าซ้อน
กันในหลายหน่วยงาน 

๒. การท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขาดการบูรณา
การโดยมองที่เป้าหมาย หากแต่ยังท้างานยึดตาม
ภารกิจหน่วยงานตนเป็นหลัก 

๓. ขาดการจัดส่วนงานที่ดูแลด้านอาเซียนโดยตรง ท้า
ให้งานด้านอาเซียนกลายเป็นเพียงภารกิจรองแทรก
อยู่ในหน่วยงานต่างๆ เท่านั้น  

๔. ขาดความสมดุลและเหมาะสมในการกระจาย
บุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ 
ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อ การท้างานด้านอาเซียน
และงานที่สัมพันธ์กับต่างประเทศ  

องค์ประกอบที่ ๓: ระบบ (System) 
๑. กระทรวงฯ มีข้อมูลงานทางวิชาการ

มากมายและหลากหลายในประเด็นต่างๆ 
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

 

๑. ขาดระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ท้าให้ขาดการจัดการฐานข้อมูลกลางในภาพรวมของ
กระทรวง 

๒. ขาดระบบการเตรียมบุคลากรในการรับภาระงาน
อาเซียน ทั้งในเชิงโครงสร้างงาน (career part) และ
การสนับสนุนการเติบโตในสายงาน (promotion) 

๓. ขาดระบบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ตลอดจนระบบการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ให้กับ
บุคลากร 

๔. ขาดการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ สู่สังคมใน
ภาพกว้าง อีกท้ังงานวิชาการส่วนใหญ่จะจัดท้าเป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งยังไม่ได้แปรให้เป็นภาษาไทยและ
ขาดการสรุปย่อยข้อมูลให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 

องค์ประกอบที่ ๔ ครรลองหรือวิถีในการท้างาน (Style) 
๑. ผู้น้าและผู้บริหารได้ให้ความส้าคัญกับ

การด้าเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนมาก  
๒. เริ่มมีการท้างานที่เป็นระบบทีม เริ่มจาก

มีการพูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันทั้งภายใน
แต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

 

๑. นโยบายของกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของผู้น้าองค์กร การท้างานจึงขาดความ
ต่อเนื่องและมีทิศทางไม่แน่นอน 

๒. บุคลิกภาพของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาในการเข้าสู่ประชาคมสังคม
อาเซียน บุคลากรบางท่านไม่ชอบการเข้าสังคม 



๑๙ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๓. บุคลากรขาดการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับงาน

ด้านอาเซียน จึงท้าให้รู้สึกว่ามีความกดดันเมื่อต้อง
รับภาระงานด้านอาเซียน 

องค์ประกอบที่ ๕ Staff (บุคลากร) 
๑. บุคลากรมีความคิดบวกและมีความ

อดทนสูงในการปฏิบัติงาน 
๒. กระทรวงวัฒนธรรมมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิชาการเฉพาะทางเป็นจ้านวนมาก 

๑. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาเซียนที่ต้องมีทั้ง
ทักษะด้านภาษา ความรู้ทั่วไปและการสร้างเครือข่าย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๒. แต่ละกรมยังขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่
รับผิดชอบภาระงานอาเซียนซึ่งควรเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเชิงลึกทั้ง 
content and network และมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี 

องค์ประกอบที่ ๖: ปรัชญาร่วม (Shared Value) 
๑. มี Share Value ร่วมกันในการท้างาน

ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
๑. แต่ละหน่วยงานมีภาพของอาเซียนที่ไม่ตรงกันและ

ขาดความชัดเจน ขาดทิศทางในการท้างานร่วมกัน 
๒. ขาดการส่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมร่วมของประเทศในอาเซียน 
 

๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญเก่ียวกับ

อาเซียนมาก รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับ
ค่อนข้างเยอะ  

๒. ตามประกาศของกพร.ได้อนุญาตให้แต่ละ
หน่วยงานตั้ง ASEAN Unit ขึ้นมาได้  

๓. การเข้าสู่ประชาคม ASCC ส่งผลกระตุ้นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
ของบุคลากร 

๔. เครือข่ายพันธมิตรด้านวัฒนธรรมทั้งในระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติ และต่างประเทศ ที่มีความ
เข้มแข็งในระดับหนึ่ง 

๕. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 
เทคโนโลยีด้าน Social network ท้าให้มี
ช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์งานของ

๑. ขาดการรับรู้และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความส้าคัญของเสาหลักด้านวัฒนธรรมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒. ทัศนคติของคนไทย และบุคลาการบางคนต่อ
ประเทศในอาเซียนที่ยังมีอคติและมุมมองแง่ลบ 

๓. สื่อมวลชนยังให้ความส้าคัญกับการท้างานและ
เสาด้านวัฒนธรรมน้อยเมื่อเทียบกับเสาด้าน
เศรษฐกิจ 

๔. แนวคิดชาตินิยมของแต่ละชาติในอาเซียน และ
การอ้างสิทธ์ในมรดกวัฒนธรรม โดยไม่ได้มอง
ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ 

๕. ขาดการบูรณาการในระดับกระทรวง ท้าให้
ขาดการก้าหนดนโยบายภาพรวมและทิศทาง



๒๐ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
กระทรวงไปสู่สาธารณชนได้มากข้ึน 

๖. กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะมีบทบาทมากข้ึนและชัดเจนขึ้นในสายตา
ของสังคมภายนอก (ได้รับความส้าคัญ) 

ในระดับประเทศ  

 
๓.๓.๕ สรุปรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ระดับหน่วยงานของ

กระทรวงวัฒนธรรม 
เมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการวิเคราะห์ระดับ

หน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว สามารถสรุปรวมจากปัจจัยทั้ง ๗ ประการ อันน้าไปสู่การ
วิเคราะห์แบบ TOWS Matrix ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- มีแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติที่สามารถใช้

เป็นกรอบในการด้าเนินงาน และสอดรับกับ
งานด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

- มีข้อมูลงานทางวิชาการอย่างมากมายใน
ประเด็นที่หลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน 

- มีผู้น้าและผู้บริหารที่ให้ความส้าคัญกับงานด้าน
อาเซียนมาก 

- มี Shared Value ร่วมกันด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม 

- มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จ้านวนมาก มีความคิดเชิงบวกและมีความ
อดทนสูง 

- มีการริเริ่มการท้างานเป็นทีม และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
วัฒนธรรมมากขึ้น 

- ยังไม่มีการน้าแผนงานด้านต่างๆ มาปรับใช้
อย่างเต็มที่ 

- ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการ
แผนต่างๆ สู่การปฏิบัติ และติดตามผลอีกทั้ง 
บางกรมหรือบางหน่วยงานขาดบุคลากรที่ดูแล
งานด้านอาเซียนโดยตรง 

- ขาดการเตรียมบุคลากรในการเข้ารับภาระงาน
ด้านอาเซียน โดยขาดทักษะภาษาต่างประเทศ
และองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

- ขาดการน้าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสู่สังคมใน
วงกว้าง ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน
ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ยัง
ไม่มีการจัดท้าฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทยที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญกับ

อาเซียนและจัดสรรงบประมาณให้กับงานด้าน
อาเซียนค่อนข้างมาก 

- การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ท้าให้สังคมไทยมีความสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียนมากข้ึน ซึ่งกระทรวง

- ทัศนคติของคนไทยและบุคลากรบางคนต่อ
ประเทศในอาเซียนยังมีอคติและมุมมองในเชิง
ลบ 

- สื่อมวลชนยังให้ความส้าคัญกับงานด้านสังคม
และวัฒนธรรมน้อยกว่าด้านเศรษฐกิจ 

- ความเข้าใจเรื่องมรดกอาเซียนมีความแตกต่าง



๒๑ 

วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงาน
ด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 

- นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการตั้งหน่วยงาน 
ASEAN Unit ในทุกกระทรวง 

- มีเครือข่ายและพันธมิตรทางวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีความเข้มแข็ง 

- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
Social Network สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงสู่
สาธารณะในอีกช่องทางหนึ่ง 

กันในระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเอง และ
ไม่ได้มองว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมร่วมกัน 

-  ขาดการบูรณาการกันเองใน
ระดับประเทศในเชิงนโยบาย เช่น แผนของ
ส้านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล 

-  กระทรวงวัฒนธรรมจัดเป็นกระทรวง
ขนาดเล็ก และได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ี
จ้ากัด 

 
TOWS Matrix 

 โอกาส (Opportunities) 
- นโยบายของรัฐบาลที่ให้

ความส้าคัญกับอาเซียนและ
จัดสรรงบประมาณให้กับงาน
ด้านอาเซียนค่อนข้างมาก 

- การเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ท้าให้
สังคมไทยมีความสนใจเกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียนมากข้ึน ซึ่ง
กระทรวงวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานหลักในการดูแลงาน
ด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 

- นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มี
การตั้งหน่วยงาน ASEAN Unit 
ในทุกกระทรวง 

- มีเครือข่ายและพันธมิตรทาง
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติที่มีความ
เข้มแข็ง 

- การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น Social 
Network สามารถเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์งานของ

อุปสรรค (Threats) 
- ทัศนคติของคนไทยและ

บุคลากรบางคนต่อประเทศใน
อาเซียนยังมีอคติและมุมมอง
ในเชิงลบ 

- สื่อมวลชนยังให้ความส้าคัญกับ
งานด้านสังคมและวัฒนธรรม
น้อยกว่าด้านเศรษฐกิจ 

- ความเข้าใจเรื่องมรดกอาเซียน
มีความแตกต่างกันในระหว่าง
ประเทศอาเซียนด้วยกันเอง 
และไม่ได้มองว่าเป็นมรดก
วัฒนธรรมร่วมกัน 

- ขาดการบูรณาการกันเองใน
ระดับประเทศในเชิงนโยบาย 
เช่น แผนของส้านักงานสภา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 

- กระทรวงวัฒนธรรมจัดเป็น
กระทรวงขนาดเล็ก และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณที่จ้ากัด 

 



๒๒ 

TOWS Matrix 
กระทรวงสู่สาธารณะในอีก
ช่องทางหนึ่ง 

จุดแข็ง(Strengths) 
- มีแผนแม่บทวัฒนธรรม

แห่งชาติที่สามารถใช้เป็น
กรอบในการด้าเนินงาน และ
สอดรับกับงานด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

- มีข้อมูลงานทางวิชาการอย่าง
มากมายในประเด็นที่
หลากหลายทางวัฒนธรรม
อาเซียน 

- มีผู้น้าและผู้บริหารที่ให้
ความส้าคัญกับงานด้าน
อาเซียนมาก 

- มี Shared Value ร่วมกันด้าน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

- มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเป็นจ้านวนมาก มี
ความคิดเชิงบวกและมีความ
อดทนสูง 

- มีการริเริ่มการท้างานเป็นทีม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวง
วัฒนธรรมมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- จัดท้าแผนงานการจัดตั้ง 

ASEAN Unit ในกระทรวง
วัฒนธรรม 

- ส่งเสริมให้กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานหลักและมี
บทบาทส้าคัญในงานด้าน
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

- จัดตั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ในระดับอาเซียน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
Social Media 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

ความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
งานด้านสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

- สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างประเทศในอาเซียน
เกี่ยวกับมรดกร่วมทาง
วัฒนธรรมในอาเซียน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ยังไม่มีการน้าแผนงานด้าน

ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเต็มที่ 
- ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การบูรณาการแผนต่างๆ สู่การ
ปฏิบัติ และติดตามผล อีกท้ัง 
บางกรมหรือบางหน่วยงาน
ขาดบุคลากรที่ ดูแลงานด้าน
อาเซียนโดยตรง 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- ผลักดันให้มีการจัดตั้ง ASEAN 

Unit เพ่ือให้มีการบูรณาการ
แผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมี
การติดตามและประเมินผล
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- สร้างเสริมขีดความสามารถใน
การท้างานของบุคลากรเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของงาน
ด้านอาเซียน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
- สร้างความร่วมมือกับสื่อทุก

แขนง และเพ่ิมช่องทางในการ
เผยแพร่งานของกระทรวงและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนสู่สังคม เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปเห็น
ความส้าคัญของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

- ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ



๒๓ 

TOWS Matrix 
- กฎระเบียบทางด้านงบ 

ประมาณ และพัสดุเป็น
ข้อจ้ากัดในการด้าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- ขาดการเตรียมบุคลากรในการ
เข้ารับภาระงานด้านอาเซียน 
โดยขาดทักษะภาษา 
ต่างประเทศและองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 

- ขาดการน้าเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลสู่สังคมในวงกว้าง 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียนส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน 
ยังไม่มีการจัดท้าฐานข้อมูล
วัฒนธรรมไทยที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรมให้มีความ
ทันสมัย และสามารถเข้าถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น โดย
ผ่านงานด้านวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

 
๓.๔ การวิเคราะห์ความพร้อมของไทยตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 

การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม คือ ตามข้อ E การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยเน้นเฉพาะ ๓ 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  

๓.๔.๑ ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม  
๓.๔.๑.๑ สภาวะการณ์การตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของการ

เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของสังคมไทยในปัจจุบัน 
การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการ

เป็นประชาคมนั้น เป็นยุทธศาสตร์ย่อยของการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ และการรวมกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายและ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศาสนาและ
อารยธรรม อย่างไรก็ดี ในทางวัฒนธรรมประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายและความแตกต่างกัน
อย่างมาก จึงเป็นการยากในการแสวงหาจุดร่วมหรืออัตลักษณ์ร่วมขึ้นมาเพ่ือให้ทุกคนยึดถือร่วมกัน 
หากแต่การสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันนั้น ก็ถูกมองว่าเป็นแนวทางส้าคัญอันหนึ่ง ที่จะน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้าง
ความรู้สึกของการเป็นประชาคมได้ไม่มากก็น้อย 
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แนวทางที่ส้าคัญอันหนึ่งที่อาเซียนได้ให้ความส้าคัญในการสร้าง
ความรู้สึกของการเป็นประชาคมขึ้นมา นั่นก็คือการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การ
จะก้าหนดให้สิ่งใดเป็นอัตลักษณ์ที่ร่วมกันนั้น ย่อมท้าได้ไม่ง่ายนักในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายอย่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จะเห็นได้จากเม่ือพิจารณาอัตลักษณ์อาเซียนในเชิงกายภาพหรืออัต
ลักษณ์ภายนอก เช่น การแต่งกาย อาหาร และการแสดงนั้น ล้วนมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ตามวัฒนธรรมและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในแง่นี้ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในอาเซียนดังกล่าว ก็อาจถูกมองว่าเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนไปโดยปริยายในหลาย
โอกาส นั่นก็คือความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ ได้กลายเป็นภาพลักษณ์อันหนึ่งของ
ความเป็นอาเซียนในสายตาชาวโลกแล้ว อาทิ เมื่อพูดถึงผ้าบาติกประชาคมโลกก็จะนึกถึงอาเซียน จะ
ไม่นึกถึงแค่อินโดนีเซียหรือมาเลเซีย หรือเมื่อพูดถึงสงกรานต์ ก็จะนึกถึงอาเซียนเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สงกรานต์ก็มีท้ังในพม่า ลาว และไทย เป็นต้น ดังนั้นอัตลักษณ์อาเซียนในแง่นี้จึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องสร้าง 
แต่ที่จริงก็คือความหลากหลายที่เป็นอยู่นั่นเอง 

ในความเป็นจริงแล้วประเทศในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยนกันมานาน
ในทางวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตที่สะท้อนให้เห็นในมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดให้เห็นในปัจจุบัน เช่น 
ในเรื่องของภาษา ที่ประเทศที่อยู่ใกล้ชิดติดกันมักจะมีภาษาที่ใกล้เคียง มีค้าศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น 
ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนผ่านการติดต่อสมาคมระหว่างกันอย่างต่อเนื่องยาวนาน จะกระทั่งปัจจุบัน
เองประเทศในอาเซียนก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยู่เสมอ เช่น การที่ภาพยนตร์ไทยไปฉาย
ที่อินโดนีเซียหรือในลาว การชกมวยก็มีมวยไทย มวยไชยา เป็นต้น โดยอะไรที่เป็นที่นิยมก็มักจะมีการ
ต่อยอดไป เช่น เรื่องส้มต้า ที่ไม่ว่าจะเป็นส้มต้าไทย ส้มต้าลาว แต่พอมีการต่อยอดไปซึ่งรสชาติก็จะ
เปลี่ยนไปตามแต่ที่คนแต่ละท้องถิ่นชอบ แต่ก็จะเรียกว่าส้มต้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่มีการพัฒนาผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเหล่านี้ ก็ได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมของคนในอาเซียน 

เมื่อมองในแง่ของการมีวัฒนธรรมร่วมดังกล่าวนี้ ก็ถือได้ว่าเรื่องของ
วัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง ซึ่งประเทศในอาเซียนมีจุดร่วมอยู่หลายอย่าง เช่น การกินข้าวก็เป็นพ้ืนฐานของ
ทุกประเทศในอาเซียน วัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการประกอบอาหาร ก็เน้นที่เครื่องเทศและสมุนไพร
เหมือนกันจึงมีการพิจารณาว่าการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนก็ควรจะสร้างขึ้นจากฐานมรดกวัฒนธรรม
ร่วมเหล่านี้เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนคุ้นเคยและสามารถสร้างจินตนาการได้ และติดอยู่ในความทรงจ้า 
สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นอาเซียนโดยไม่ต้องโฆษณา และอัตลักษณ์ของอาเซียนในลักษณะนี้จะไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตลักษณ์ของชาติ เพราะมีพ้ืนฐานมาจากอัตลักษณ์ของชาติแล้วนั่นเอง  

นอกจากนี้ แนวทางท่ีถูกให้ความสนใจในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนอีก
อย่างหนึ่งที่สามารถท้าได้ก็คือ การหยิบยกเอาอัตลักษณ์ในเชิงนามธรรม การหาจุดร่วมที่เป็นมโนภาพ
กว้างๆ ที่แต่ละประเทศสามารถมีส่วนร่วมอยู่ในอัตลักษณ์ เช่นนี้ได้ โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ชาติ
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนไป เช่น มโนภาพเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความมี
น้้าใจ เป็นต้น 

นอกจากแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพ่ือสร้างความรู้สึกร่วม
ของความเป็นประชาคมอาเซียนดังกล่าวแล้ว พ้ืนฐานส้าคัญอันหนึ่งที่จะมีส่วนส้าคัญในการส่งเสริม
การสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นประชาคมขึ้นมา ก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงในระดับ
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ประชาชน (People connectivity) ซึ่งถือเป็นช่องทางในการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกันที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการสนับสนุนการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ในภาคประชาชนระหว่าง
ประเทศในพื้นที่ชายแดนของประเทศต่างๆ ซึ่งส้าหรับประเทศไทยแล้วมีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายประเทศ
โดยเฉพาะลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประชาชนตลอดแนวชายแดนต่างมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น 
และสามารถพัฒนาพ้ืนฐานความสัมพันธ์นี้ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งในการเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยความเชื่อมโยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติที่มีการ
ไปมาหาสู่กันเสมอมา ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของคนในพ้ืนที่ชายแดนคือสิ่งที่เรามี
อยู่ร่วมกันกับประเทศเพ่ือบ้านซึ่งมีการพัฒนามาแต่ครั้งอดีตก่อนการเกิดของเส้นพรมแดนและรัฐชาติ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ในภาคประชนชนนี้ยังถูกมองว่าเป็นแนวทางส้าคัญในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีและลดความเสี่ยงในการเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ความเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน
ดังกล่าว จึงสามารถเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการขยายความเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ในวงกว้างมากขึ้น ผ่าน
กิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งในทางภาษาและวัฒนธรรม ในทางเศรษฐกิจผ่านการด้าเนินธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การค้าชายแดนตามจุดผ่านแดนต่างๆ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความใกล้ชิดกัน เกิดเป็นความสนิท
สนมและไว้เนื้อเชื่อใจกัน โดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์สู่การมีผลประโยชน์ร่วมกันที่ขยายวง
กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นหัวใจส้าคัญของการเชื่อมโยงในภาคประชาชน และสร้างความรู้สึก
ของการเป็นประชาคมได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง  

๓.๔.๑.๒ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม 

๑) ความรู้สึกของความเป็นชาตินิยมของแต่ละประเทศในอาเซียน 
นอกจากประเทศไทยไปแล้ว ประเทศทั้งหลายในอาเซียนต่างเคย

ตกเป็นประเทศอาณานิคม และกระบวนการได้มาซึ่งเอกราชก็ได้ก่อความรู้สึกชาตินิยมที่ฝังรากลึก
และกลายเป็นฐานรากของความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพ้ืนฐานส้าคัญของ
กระบวนการคิดในโลกของอาเซียน และเป็นมิติที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะเมื่อแต่ละประเทศต้องเข้าไป
มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความรู้สึกเหล่านี้จึงง่ายที่จะท้าให้เกิดความขัดแย้ง และในหลายครั้ง
ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้มาจากเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ หากแต่เกิดจากวิธีคิดในเชิงชาตินิยม 
ไม่ว่าจะวิธีคิดเรื่องเศรษฐกิจ การค้า หรือการลงทุน หากต้องสัมพันธ์กับต่างประเทศ หรือแม้แต่
ประเทศในอาเซียนด้วยกัน ก็จะมีแนวคิดชาตินิยมแทรกอยู่ด้วยโดยตลอด จะเห็นได้จากในกรณีเรื่อง
เศรษฐกิจที่แม้จะมีการเปิดเสรีด้านหนึ่ง แต่ก็มักจะมีเงื่อนไขอีกด้านหนึ่งขึ้นมาประกอบด้วยเสมอ เช่น 
การจ้ากัดสิทธิของวิสาหกิจและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเงื่อนไขที่วางอยู่บนฐานแนวคิดในเชิงที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศ ตลอดจนความหวาดระแวงต่อชาวต่างชาติเป็นหลัก  

อย่างไรก็ดีแนวคิดในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นที่ต้องเกิดการรวมกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์
กับภายนอกประเทศที่เข้มข้นมากขึ้นเพ่ือความอยู่รอดนั้น กลไกหรือวิธีคิดในเชิงชาตินิยมเหล่านี้จึง
เป็นเหมือนการถ่วงดุล ระหว่างสิ่งที่เป็นต้นรากดังเดิมกับแนวคิดท่ีว่าเราอาจจะอยู่รอดไม่ได้หากเราไม่



๒๖ 

ร่วมมือกัน และการที่แนวคิดทั้งสองแนวทางซึ่งดูจะขัดแย้งกันนี้ยังไม่เกิดการตกผลึกเพียงพอ จึงเห็น
ความขัดแย้งหลายอย่างที่เกิดในภูมิภาคที่เกิดจากการกระทบผลประโยชน์ในเรื่องของชาตินิยม
และอัตลักษณ์ของชาติซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่มาก่อนเสมอ  

๒) การขาดทักษะภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือต่อการเรียนรู้และ
ศึกษาประเทศอาเซียนในเชิงลึก 

โดยการจะสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมข้ึนมานั้น สิ่งส้าคัญ
ต้องมาจากการที่ประชาชนในแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศ
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความรู้จัก เข้าใจถึงบริบทของความคิดและวิถีชีวิต ที่มีความแตกต่างหลากหลายใน
ภูมิภาคซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ ที่ส้าคัญที่สุดได้แก่ ภาษา ซึ่งจะสามารถท้าให้
คนในอาเซียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้โดยตรง และกว้างขวาง โดยภาษาหนึ่งที่ได้ถูกก้าหนดให้เป็น
ภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อกันในอาเซียนได้แก่ ภาษาอังกฤษ ทั้งใช้ในทางราชการหรือการติดต่อใน
ระดับทางการของประเทศในสมาชิก ตลอดจนในในหมู่ประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 

อย่างไรก็ดี การเข้าใจอาเซียนผ่านโลกภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่าง
เดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ แม้ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาส้าคัญ เป็นภาษากลางของอาเซียน แต่หากใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารจะไม่สามารถเข้าถึงความเป็นตัวตนจริงๆ ของประเทศต่างๆ ได้มากนัก 
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ผ่านการใช้ภาษาของประเทศในอาเซียนแต่ละภาษาเองเท่านั้น
จึงจะสามารถท้าความเข้าใจพ้ืนที่ต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างถึงแก่น นอกจากนี้ยั งมีผลโดยตรงต่อการ
สร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมเพราะภาษาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่แสดงถึงความเป็นพวก
เดียวกันด้วยดังนั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศในอาเซียนเพื่อความเข้าใจและสร้างความรู้สึกของการ
เป็นประชาคม จึงเป็นเรื่องท่ีละเลยไม่ได้ นอกจากนี้ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเชิงลึก 
เพ่ือความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ก็เป็นแนวทางส้าคัญอันหนึ่งในการสร้างความรู้ของ
ภูมิภาค ซึ่งจะกลายเป็นแกนกลางของการเกิดความเป็นประชาคมได้อย่างแท้จริง 

๓) การล่มสลายของชุมชนท้องถิ่นและความอ่อนแอของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท้าให้ท้องถิ่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่เพ่ิมมากข้ึน ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในทางเศรษฐกิจที่จะขยายวงไปสู่ต่างประเทศมาก
ขึ้น หรือการเคลื่อนย้ายผู้คนทั้งรูปของแรงงานหรือนักท่องเที่ยว การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เข้มแข็งจึงมีความจ้าเป็นเพราะมีโอกาสที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นอาจถูกกลืนกลาย การสร้างความเข้มแข็ง
ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี้จึงควรให้ความส้าคัญผ่านมิติต่างๆ ทั้ง อาทิ การสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์
ในระดับท้องถิ่น การให้ความส้าคัญกับปราชญ์ท้องถิ่น การสนับสนุนการใช้ภาษาถิ่น การให้
ความส้าคัญกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

ความท้าทายในปัจจุบันจึงคือการสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และผลักดันให้เข้าไปมีส่วนส้าคัญในการสร้างวัฒนธรรมของอาเซียน และมองการเข้าสู่อาเซียนโดย
ย้อนดูวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น และภาครัฐควรจะเข้าใจและส่งเสริมในเรื่องของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือท้าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นของทุกที่มีลักษณะ



๒๗ 

เดียวหรือมีลักษณะคล้ายกัน เพราะความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมไม่สามารถมองได้ว่าเป็น
ความอ่อนแอ หากแต่สามารถมองว่าเป็นความเข้มแข็งของสังคม ที่จะมีภูมิในการเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกว้างขวางได้ในอนาคต 

๔) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้าย
ประชากร 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีส่วนส้าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของประชากรโดยปัจจัยส้าคัญหนึ่งก็เนื่องจากเกิดการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมที่
เชื่อมต่อแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอ้ือต่อการเคลื่อนย้ายเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าโดยเฉพาะ
ในทางเศรษฐกิจซึ่งการเคลื่อนย้ายดังกล่าวจะท้าให้คนในต่างวัฒนธรรมได้มีโอกาสในการด้าเนินวิถี
ชีวิตร่วมกันในพ้ืนที่หนึ่งๆ และน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะท้าให้เกิดการน้า
วัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน เสื้อผ้า ตลอดจนลักษณะนิสัย
การด้าเนินชีวิตของผู้มาอยู่ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยอาจ
เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมของคนท่ีเข้ามาใหม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนในพ้ืนที่เดิม 

อย่างไรก็ตาม ในบางวัฒนธรรมที่มีความต่างกันมากอาจก่อให้เกิด
เป็นความขัดแย้งระหว่างผู้มาอยู่ใหม่กับคนในพ้ืนที่ได้ ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าจะสร้างกระบวนการใน
การเรียนรู้และเคารพซึ่งกันและกันอย่างไร การระบบเพ่ือให้ผู้มาใหม่ได้ เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
สังคมไทยได้ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพ้ืนที่เดิมเกี่ยวกับผู้มาใหม่ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
บนความหลากหลายในสังคม ซึ่งหลังจากมีการเปิดประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.๒๕๕๘ อาจจะมีมาก
ยิ่งขึ้น  

๕) แนวทางการด้าเนินงานของรัฐที่ยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวตั้ง 
การรวมกลุ่มเป็นอาเซียนนั้น เกิดขึ้นจากผู้น้าระดับสูงของประเทศ

ก่อตั้ง ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่แต่ละประเทศ
จะได้จากการรวมกลุ่มในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลจากความขาดเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาค หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมานั้นเป็นความพยายามแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค เพ่ือผลักดันให้เกิดสันติภาพขึ้นมาหลังจากนั้นอาเซียนก็ได้รับการยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศมากขึ้น มีการขยายสมาชิกภาพเป็น ๑๐ ประเทศ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้
บริบทของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกที่ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพตลอดจนลดแรงกดดันจากการแข่งขันในเวทีโลก จนในปัจจุบันที่อาเซียนก้าลังจะก้าวสู่การ
เป็นประชาคมที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการร่วมกันที่มากขึ้น โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจที่ต้องการ
สร้างให้เกิดตลาดเดียวในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมอ้านาจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็น
ส้าคัญ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ท้าให้เกิดอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้
เกิดพัฒนาการในมิติต่างๆ นั้น ล้วนแต่มีพ้ืนฐานมาจากการยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ทิศ
ทางการพัฒนา รูปแบบ ตลอดจนการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนที่ผ่านมา จึงล้วนแต่ถูก
ครอบง้าด้วยกรอบแนวคิดของผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส้าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในหลายมิติ ทั้งการ
ให้ความส้าคัญกับประเด็นที่เปลี่ยนไปตามบริบทของโลก อาทิ การที่ให้ความส้าคัญกับเรื่องของความ



๒๘ 

มั่นคงของประเทศในยุคสงครามเย็น หรือการที่ให้ความส้าคัญกับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในปัจจุบัน เป็นต้น อีกท้ังการท้างานของอาเซียนยังถูกจ้ากัดอยู่ในกรอบของผู้น้าระดับสูง
ทั้งกลุ่มข้าราชการและการเมือง โดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เป็นต้น 

ด้วยพ้ืนฐานแนวคิดที่ยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้งนี้ ท้าให้การ
สร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคม ที่ต้องเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานที่ยึดถือผลประโยชน์ของ
ภูมิภาคเป็นที่ตั้งนั้นยังไม่สามารถพัฒนาได้มากนัก เพราะนอกจากจะไม่สามารถก้าหนดทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในการท้างานที่ชัดเจนได้แล้ว ยังต้องเผชิญกับความขัดแย้ง 
อันเนื่องมาจากการแข่งขันด้านผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละชาติด้วย 

๖) ระดับของความรับรู้ที่ไม่เท่ากันของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ภาคส่วน 

เนื่องจากตลอดระยะเวลาของพัฒนาการของอาเซียนนั้นถูกจ้ากัด
อยู่เฉพาะในแวดวงชนชั้นน้าของประเทศต่างๆ เท่านั้น และไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของประชาชนทั่วไป
เท่าไรนัก โดยเฉพาะในเรื่องของผลได้ผลเสียที่จะเกิดกับประชาชนเมื่อเกิดการบูรณาการที่มากขึ้นใน
อาเซียน สิ่งเหล่านี้จึงท้าให้เกิดสภาพของการขาดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการด้าเนินการด้าน
วัฒนธรรมในอาเซียนในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นได้จากระดับของความตื่นตัวที่ไม่เท่าเทียม โดย
หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนซึ่งได้มีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการพัฒนาของอาเซียน และรู้ว่าตน
จะได้หรือเสียอะไรจากอาเซียน จะมีความกระตือรือร้นสูง ในขณะที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะใน
ระดับรากหญ้าจะไม่ได้ให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากนัก  

นอกจากนี้ เครือข่ายทางวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายในทุกระดับ
ของสังคมไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันนัก โดยเครือข่ายในระดับท้องถิ่นซึ่งมุ่งเน้นงานด้าน
วัฒนธรรมในท้องถิ่น จะมีระดับความรับรู้ เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนที่ต่้าเมื่อเทียบกับเครือข่ายใน
ระดับชาติ หรือระดับระหว่างประเทศ เนื่องจากเครือข่ายในระดับท้องถิ่นเหล่านี้มองไม่เห็นความ
เกี่ยวเนื่องของตนกับอาเซียนเท่าไรนัก ตลอดจนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการพัฒนาของ
อาเซียนโดยเฉพาะไม่สามารถเข้าไปรับรู้และผลักดันส่วนได้ส่วนเสียของตนในเวทีอาเซียนได้ ซึ่งระดับ
ความรับรู้ที่ไม่เท่ากันดังกล่าวนี้ ท้าให้เป้าหมายที่จะสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น 
ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนอย่างเท่าเทียมในทุกระดับของสังคม  

๓.๔.๑.๓ การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 
จุดแข็ง (Strength) 
- ไทยและประเทศสมาชิกอ่ืนๆในอาเซียนได้มีการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมานานอย่างสม่้าเสมอ 
- ในพ้ืนที่ชายแดนภาคประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กัน

มาอย่างนานและเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของความ
ร่วมมือในด้านต่างๆรวมทั้งด้านวัฒนธรรม 

- ประเทศไทยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดด

- จุดอ่อน (Weakness) 
- อัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยในหลายพ้ืนที่ถูก

ละเลยและขาดการส่งเสริมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

- เครือข่ายทางวัฒนธรรมของไทยในบางภาค
ส่วนและพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน 



๒๙ 

เด่นในขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกันกับประเทศอ่ืนๆ 
ในอาเซียน 

- งานด้านวัฒนธรรมยังขาดการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ในวงกว้างและขาดฐานข้อมูลที่
เข้าถึงได้ง่าย 

โอกาส (Opportunity) 
- ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเทศสมาชิกในอาเซียนต่างให้ความส้าคัญ
กับการเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ท้าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนใน
อาเซียน ซึ่งเ อ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกต่าง
มีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามพันธกิจที่ระบุไว้ใน
ปฏิญญาอาเซียน 

- กระแสการตื่นตัวของภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชนทุกแขนงต่างให้ความส้าคัญกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค (Threats) 
- การหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมภายนอก

และกระแสโลกาภิวัฒน์อาจเป็นอุปสรรคส้าคัญ
ต่อการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

- การเคลื่ อนย้ ายประชากรในภูมิภาคอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 

- แนวคิดชาตินิยมในอาเซียนอาจเป็นอุปสรรคใน
การรวมตัวของชุมชนทางวัฒนธรรมและอาจ
น้าไปสู่กระแสชาตินิยมใหม่ 

- อัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของชาติต่างๆใน
อาเซียนอาจน้าไปสู่การแข่งขันและความ
ขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือ 

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 โอกาส (Opportunity) 
- ในการเตรียมการเข้าสู่

ประชาคม อาเซียน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ต่างให้
ความส้าคัญกับการเรียน รู้
วัฒนธรรมของกันและกัน 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมในปัจจุบัน ท้า
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชนของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งเอ้ือต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง
วัฒนธรรมกันมากยิ่งขึ้น 

- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกต่างมีข้อ
ผูกพัน ที่ต้องปฏิบัติตามพันธ
กิจที่ระบุในปฏิญญาอาเซียน 

อุปสรรค (Threats) 
- การหลั่งไหลของกระแส

วัฒนธรรมภายนอกและกระแส
โลกาภิวัฒน์อาจเป็นอุปสรรค
ส้าคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน 

- การเคลื่อนย้ายประชากรใน
ภูมิภาคอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางวัฒนธรรม 

- แนวคิดชาตินิยมในอาเซียน
อาจเป็นอุปสรรคในการ
รวมตัวของชุมชนทาง
วัฒนธรรมและอาจน้าไปสู่
กระแสชาตินิยมใหม่ 

- อัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม
ของชาติต่างๆในอาเซียนอาจ



๓๐ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
- กระแสการตื่นตัวของภาค

ประชาสังคมและสื่อมวลชน
ทุกแขนงต่างให้ความส้าคัญ
กับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

น้าไปสู่การแข่งขันและความ
ขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือ 

จุดแข็ง (Strength) 
- ไทยและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 

ในอาเซียนได้มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมมานานอย่าง
สม่้าเสมอ 

- ในพ้ืนที่ชายแดน ภาค
ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กันมา
อย่างนานและเป็นพ้ืนฐาน
ส้าคัญของความร่วมมือในด้าน
ต่างๆรวมทั้งด้านวัฒนธรรม 

- ประเทศไทยมีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่น ใน
ขณะเดียวกันก็มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ที่
มีลักษณะร่วมกันกับประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียน 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- ส่งเสริมชุมชนทางวัฒนธรรม

ในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็น
ต้นแบบของการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนและ
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- สนับสนุนกิจกรรมทางด้าน

วัฒนธรรมระหว่างไทยกับ
อาเซียนรวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมที่มีลักษณะร่วมทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดส้านึก
ร่วมทางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค 

จุดอ่อน (Weakness) 
- อัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยใน

หลายพื้นท่ีถูกละเลยและขาด
การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

- เครือข่ายทางวัฒนธรรมของ
ไทยในบางภาคส่วนและพ้ืนที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิง
ลึกเกี่ยวกับประเทศใน
อาเซียน 

- งานานด้านวัฒนธรรมยังขาด
การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ในวงกว้างและขาด
ฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยใน

อาเซียนและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเทศอาเซียนสู่
ภาคประชาชนผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ 

- ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

และยอมรับการอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ
ที่ต่างกัน 



๓๑ 

 
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึก

ของการเป็นประชาคมอาเซียน 
๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการยอมรับการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติที่ต่างกัน  
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
๓) ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในอาเซียนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศอาเซียนสู่ภาคประชาชนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  
๔) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอาเซียน

รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่มีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดส้านึกร่วมทางวัฒนธรรมของภูมิภาค  
๕) ส่งเสริมชุมชนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นต้นแบบของ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอาเซียนและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรม  

๓.๔.๒ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน  
มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ประกอบไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

(Tangible Cultural Heritage) เช่น งานวรรณกรรม ศิลปะการแสดง ประเพณี โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกภูมิปัญญา ( Intangible Cultural 
Heritage) ซึ่งตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ได้
ก้าหนดเรื่องการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนไว้ โดยมีเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ การส่งเสริมและสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และ
สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ตลอดจนวัฒนธรรมที่เหมือนและ
แตกต่างระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเพ่ือปกป้องลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน
ในภาพรวม 

๓.๔.๒.๑ สภาวะการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศไทยมีการด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information หรือ 
ASEAN-COCI) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ การด้าเนินงานที่ผ่านมา ASEAN-COCI ได้ก่อเกิดผลงานที่เป็น
รูปธรรมจ้านวนมากทั้งในรูปแบบของงานด้านวรรณกรรมและอาเซียนศึกษา งานด้านศิลปการแสดง 
งานด้านทัศนศิลป์ งานด้านสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิก และงาน
ด้านมรดกวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีกลไกในระดับนโยบาย คือ มีการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนที่ก้ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) ซึ่งประชุมทุกสองปี โดยที่ประชุม 
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AMCA มีภารกิจหลักในเชิงการบริหารจัดการ กล่าวคือ การก้าหนดนโยบายแนวทางและกรอบความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะในระดับภูมิภาคการจัดล้าดับความส้าคัญของสาขาความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมชี้แนะประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของไทยในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานด้าน
วัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้านวัฒนธรรมเพ่ือร่วม
ก้าหนดทิศทางและแนวทางการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนที่ก้ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และที่ส้าคัญคือ การประชุมคณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI)  

ความก้าวหน้าที่ส้าคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมของอาเซียนคือ มีการลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกวัฒนธรรม  
(ASEAN Declaration on Cultural Heritage) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การสงวนรักษาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งมีการจัดตั้ง “เครือข่าย
มรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” (Networking of East Asian Cultural Heritage - NEACH) ซึ่ง
ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น “เครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” (ASEAN Plus 
Three Cultural Cooperation Network – APTCCN) นอกจากนั้น ยังมีพัฒนาการความร่วมมือที่
ขยายความครอบคลุมไปถึงประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะส้าคัญของประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้มีการลงนามร่วมกันในปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียนในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม: สู่ความมั่นคงของประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in 
Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community) ซึ่งลงนามรับรองในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๓.๔.๒.๒ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

ด้วยลักษณะพ้ืนฐานส้าคัญของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้นั้น แม้ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นทั้งจุดเด่น เป็นอัตลักษณ์
หรือลักษณะเฉพาะของอาเซียน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นจุดด้อยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ลักษณะเฉพาะของอาเซียนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ต่างมี
ลักษณะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีภาษาประจ้าชาติที่แตกต่างกัน มีประชาชน
หลากหลายเชื้อชาติ รวมถึงการปกครองที่แตกต่างกัน ท้าให้อาเซียนมีความแตกต่างจากการรวมกลุ่ม
ของประเทศในซีกโลกอ่ืนๆ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป หรือกลุ่มอเมริกาเหนือที่ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเหมือนกัน มีรากภาษาเดียวกันแม้จะใช้ภาษาหลากหลาย มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจคล้ายกัน๒ 
อาจกล่าวได้ว่าความหลากหลายของอาเซียนท้าให้ประชาชนในอาเซียนขาดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันซึ่งเปน็ปัจจัยส้าคัญในการรวมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้้าระหว่างประเทศสมาชิก

                                                 
๒อวิรุทธิ์ เหมานุรักษ,์ อุปสรรคในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://studyasean,in,th/index,php/th/learning/m3/m3-unit3/barriers-to-entry-into-asean. 
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อาเซียนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดยาก
ยิ่งขึ้น 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ เนื่องด้วยประเทศต่างๆ ทั้งใน
พ้ืนที่คาบสมุทร และผืนแผ่นดินใหญ่ล้วนมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาตั้งแต่ในสมัย
ที่ยังไม่มีการก้าเนิดรัฐชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ประเทศต่างมีส่วนผสมของกันและกัน ซึ่งถึงแม้
บางวัฒนธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวกันที่ประชาชนยังคงด้ารงวิถีดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน หากแต่
ปัญหาส้าคัญคือ ประชาชนในอาเซียนยังไม่ได้รับการปลูกฝังหรือสร้างความส้านึกในการเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้น คือ อุปสรรคต่อการสร้างส้านึกของ
ความเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนร่วมนั้นเป็นผลมาจากระบบการศึกษาและการปลูกฝัง
เรื่องชาตินิยมในประเทศต่างๆ ที่เน้นความเป็นชาติมากกว่าความเป็นภูมิภาค ดังนั้น ในโอกาสที่ก้าลัง
จะเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การก้าหนดลักษณะร่วมของมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน หรือการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนอาจน้าไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อต่อไป
ในอนาคตเนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างถึงอ้างความเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม หรือการผลักดัน
ให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน 

นอกจากนี้ องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอาเซียน ยังพบว่ามีอยู่
อย่างกระจัดกระจาย และขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ท้าให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้เหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ หลายประเทศก้าลัง
ตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้าให้เกิดกระแสของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
สุดโต่ง เนื่องจากความกลัวว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์จะท้าให้อัตลักษณ์ ระบบคุณค่า และ
วิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมจะสูญหายหรือถูกเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ
ด้าเนินงานเพ่ือสร้างหรือส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่ผ่านมาอย่างขาดสมดุล
ระหว่างแนวทางท้ังสอง ในขณะเดียวกัน การด้าเนินงานของอาเซียนดังกล่าว ยังขาดการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะเครือข่ายมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวกระจายกัน
อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ท้าให้เรื่องของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของอาเซียนที่ผ่านมา ถูกจ้ากัดอยู่ใน
ระดับตัวแทนของภาครัฐมากกว่าที่จะเป็นเครือข่ายระดับประชาชนกับประชาชนอย่างแท้จริง  

๓.๔.๒.๓ การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

จากการทบทวนเอกสารและสรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix ในส่วนของการเตรียมพร้อมเพ่ือมุ่งไปสู่ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน ได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
- ไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่

เข้มแข็ง 
- ไทยมีความได้ เปรียบจากการมีสภาพภูมิ

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดการส่งเสริมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา

มรดกทางวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง  
- ประชาชนทั่ ว ไปไม่สามารถเข้ าถึ งข้อมูล
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ประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
- ไทยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และชุมชน

ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งในการท้างานด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย 

- ไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานหลักด้านการสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน เช่น 
SEAMEO-SPAFA  

เกี่ยวกับโครงการหรือการด้าเนินงานที่รัฐมี
ความร่วมมือกับอาเซียน หรือประเทศคู่เจรจา
อ่ืนๆ 

- ประชาชนทั่ ว ไปขาดความ ตระหนั กถึ ง
ความส้าคัญและความจ้าเป็นในการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

- ขาดบุคลากร (โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่) ที่จะสืบ
สานงานด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

- กลุ่มศิลปินหรือผู้ท้างานด้านวัฒนธรรมถูก
ละเลยและไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน
ความรู้และงบประมาณ ต้องพ่ึงพาตนเอง
ในทางเศรษฐกิจ  

โอกาส (Opportunities) 
- ASCC ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมอาเซียน  

- การมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรม 

- การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนท้าให้เกิด
การทบทวนและให้ความส้าคัญกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น 

- ASCC กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะท้าให้เกิด
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เกี่ ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
- การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม

มรดกทางวัฒนธรรมแบบสากลอาจส่งผลต่อ
สิทธิทางวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น 

- การตื่นตัวของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ
กระแสวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ท้าให้จุดมุ่งหมาย
เดิม ในการอนุ รั กษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนไป 

 

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 โอกาส (Opportunities) 
- ASCC ให้ความส้าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการอนุรักษ์และส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน  

- การมีกฎหมายปกป้อง
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม 

- การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของ

อุปสรรค (Threats) 
- การบริหารจัดการด้านการ

อนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมโดยรัฐและ
องค์กรระหว่างประเทศอาจ
ส่งผลต่อสิทธิทางวัฒนธรรม
ของคนท้องถิ่น 

- การตื่นตัวของเศรษฐกิจเชิง



๓๕ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
อาเซียนท้าให้เกิดการทบทวน
และให้ความส้าคัญกับอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ของชาติมากยิ่งขึ้น 

- ประชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจที่จะท้าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
มรดกวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้น 

สร้างสรรค์และกระแส
วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ท้าให้
จุดมุ่งหมายเดิมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนไป 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาที่เข้มแข็ง 
- ไทยมีความได้เปรียบจากการ

มีสภาพภูมิประเทศและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

- ไทยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
และชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
ในการท้างานด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
วัฒนธรรมไทย 

- ไทยเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ระดับภูมิภาคด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมมรดก
วัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
SEAMEO-SPAFA 

-  ไทยมีบุคลากรที่มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในงานด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น 
พิพิธภัณฑ์ โบราณคดี เป็น
ต้น 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง

ของการอนุรักษ์และส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน 

- เสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การฝึกอบรมทางด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน 

- ส่งเสริมชุมชนทางวัฒนธรรม 
ให้เป็นชุมชนต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน 

- ไทยควรใช้โอกาสในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในการ
เผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของ
ไทยสู่อาเซียน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

- สนับสนุนการเรียนรู้จาก
ชุมชนทางวัฒนธรรมต้นแบบ
ที่ประสบความส้าเร็จในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและอาเซียน 

- สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ท้องถิ่น เช่น การจัดท้า
พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

จุดอ่อน (Weakness) 
- ขาดการส่งเสริมโครงการ

อนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง

กลยุทธ์แก้ไข (WO) 
- ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก

รู้ถึงความส้าคัญของการ

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
- ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ

ทางวัฒนธรรมและเปิดพ้ืนที่



๓๖ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
วัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดความอย่างยั่งยืน 

- ประชาชนทั่วไปไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
หรือการด้าเนินงานที่รัฐมี
ความร่วมมือกับอาเซียน 
หรือประเทศคู่เจรจาอ่ืนๆ 

- ประชาชนทั่วไปขาดความ
ตระหนักถึงความส้าคัญและ
ความจ้าเป็นในการอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรม 

- ขาดบุคลากร (โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่) ที่จะสืบสานงานด้าน
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

- กลุ่มศิลปินหรือผู้ท้างานด้าน
วัฒนธรรมถูกละเลยและไม่ได้
รับการสนับสนุนทั้งในด้าน
ความรู้และงบประมาณ ต้อง
พ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ  

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
และผลิตบุคลากรเพ่ือสืบสาน
งานด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ด้านมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและอาเซียน ผ่าน
กลไกที่มีอยู่ได้แก่ หอสมุด
วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ แหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่น 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและการด้าเนินงาน
ด้านอนุรักษ์และส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมของรัฐ
และอาเซียนให้เป็นที่รับรู้โดย
ทั่วถึง 

ให้กับวัฒนธรรมนอกแบบ
แผนหรือนอกกระแส เช่น 
ประเพณีการแห่เทียนพรรษา
แบบดั้งเดิมในชุมชนต่างๆ 
กลุ่มศิลปิน กลุ่มศิลปินหน้า
ใหม่ เป็นต้น  

 
๓.๔.๒.๔ กลยุทธ์การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน 

๑) ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน 

๒) เสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมทางด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

๓) ส่งเสริมชุมชนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบและแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

๔) ไทยควรใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนในการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่อาเซียน 

๕) สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

๖) สนับสนุนการเรียนรู้จากชุมชนทางวัฒนธรรมต้นแบบที่ประสบ
ความส้าเร็จในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทั้งของไทยและอาเซียน 



๓๗ 

๗) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดท้าพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

๘) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม และผลิตบุคลากรเพ่ือสืบสานงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

๙) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านมรดกทางวัฒนธรรมทั้งของไทย
และอาเซียน ผ่านกลไกที่มีอยู่ ได้แก่ หอสมุดวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

๑๐)  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานด้านอนุรักษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของรัฐและอาเซียนให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง 

๑๑)  ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิทางวัฒนธรรมและเปิดพ้ืนที่ให้กับ
วัฒนธรรมนอกแบบแผนหรือนอกกระแส เช่น ประเพณีการแห่เทียนพรรษาแบบดั้งเดิมในชุมชนต่างๆ 
กลุ่มศิลปินรายย่อย กลุ่มศิลปินหน้าใหม่ เป็นต้น 

๓.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม  
๓.๔.๓.๑ สภาวะส่งเสริมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของไทยและ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลในหลายประเทศ

ต่างให้ความส้าคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industry) ในหลายประเทศ คาดว่าในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า การสร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจจะอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการน้าความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ซึ่งประเทศก้าลังพัฒนาได้เริ่มตระหนักถึงความส้าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของตน และปัจจุบันก็มีหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียได้เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว อาทิ ประเทศเกาหลี 
ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์๓ 

ส่วนของไทยนั้น ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จ้าแนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น ๙ กลุ่ม ตามลักษณะทางบัญชีรายได้ประชาชาติ 
ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม งานออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์และวีดีโอ การกระจายเสียง 
ศิลปะการแสดง ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจการพิมพ์ และสถาปัตยกรรม 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการสร้างมูลค่าของ
ผลผลิตให้เพ่ิมมากข้ึนจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ผลิตซึ่งจะท้าให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้านั้นๆ 
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยมีกระบวนการผลิตที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
หรือมรดกทางภูมิปัญญาที่มีอยู่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการดังนั้น แนวทางแนวทางของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงได้ถูกน้ามาใช้ให้เป็นแนวทางหนึ่งใน

                                                 
๓ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, ๒๕๕๒, หน้า ๑๐, 



๓๘ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อมั่นว่าต้นทุนทางภูมิปัญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของตนนั้นจะสามารถน้ามาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และจะ
น้ามาซึ่งความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอันเห็นได้จากการที่ประเทศในอาเซียน
พยายามผลักดันและส่งเสริมการน้าวัฒนธรรมของตนมาเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ 
อาทิ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานประเพณี หรือการน้าเสนอจุดเด่นทาง
วัฒนธรรม เช่น อาหาร งานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น มาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว  

การส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ความได้เปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทยใน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีหลายประการ
ด้วยกัน ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นประการแรก คือ ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้อยู่มากมายหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถน้ามาเป็นต้นทุนในการพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมได้หลากหลายประเภท ประการที่สอง คือ พ้ืนฐานของ
บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงต่างๆ เช่น กลุ่มศิลปิน กลุ่มนักแสดง กลุ่มนักร้อง กลุ่ม
นักเขียน กลุ่มผู้ประกอบอาหาร เป็นต้น มีศักยภาพที่โดดเด่นสามารถสนับสนุนและพัฒนาให้ผลิตผล
งานไปแข่งขันในระดับอาเซียนและสากลได้ ประการที่สาม คือ ประเทศไทยมีภาคเอกชนที่ด้าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยู่หลากหลายกลุ่มที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจนมีความเข้มแข็งที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เช่น กลุ่มธุรกิจสปา กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่ม
ธุรกิจบันเทิง เป็นต้น และประการที่สี่  คือ การมีสื่อมวลชนในแขนงต่างๆที่มีศักยภาพในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย 
หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เป็นต้น 

๓.๔.๓.๒ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมของไทย 

แม้ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นหลายประการส้าหรับการ
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าเราก็ยังมีจุดอ่อน
และอุปสรรคอยู่หลายประการเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นประการแรกคือ การขาดหน่วยงานหลักใน
การดูแลรับผิดชอบต่อการส่งเสริมงานด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้การ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง บางสาขาก็ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
และองค์กรอ่ืนๆ ศิลปินท้องถิ่นรายย่อย (ชาวบ้าน) ไม่มีพ้ืนที่ในการน้าเสนองานศิลปะการแสดงของ
ตนออกสู่สังคม ซึ่งส่งผลต่อการด้ารงชีวิตและการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น ประการ
ที่สองคือ กลุ่มศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานวัฒนธรรมของไทยยังขาดความรู้และทักษะในด้านการ
สร้างสรรค์งานวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขาดทักษะในด้านธุรกิจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ประการที่สามคือ การมีทัศนคติด้านลบต่ออุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมที่ถูกมองว่าเป็นการแปรรูปวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าพาณิชย์ซึ่งจะไป
ลดทอนคุณค่าและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริ มและพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมได้และประการที่สี่ คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ



๓๙ 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนอาจจะน้ามาสู่การแข่งขันมากกว่าความ
ร่วมมือระหว่างกันเนื่องจากประเทศในอาเซียนมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว งานหัตถกรรม อาหาร วิถีชีวิตและประเพณี เป็นต้น 

๓.๔.๓.๓ การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

จากการทบทวนเอกสารและสรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ 
TOWS Matrix ในส่วนของการเตรียมพร้อมเพ่ือมุ่งไปสู่ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) 
- ไทยมีแผน/นโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- มีท้าเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในอาเซียนที่

เชื่อต่อกับประเทศในอาเซียนได้ เกือบทั้ ง
ภูมิภาคซึ่งเอ้ือต่อการเป็นศูนย์การทางการค้า
และแลกเปลี่ยนสินค้าทางวัฒนธรรม  

- มีความพร้อมด้านบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม 
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมรดก
ทางวัฒนธรรมโดดเด่น 

- มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด้าเนิน
ธุรกิจด้านวัฒนธรรมหลายสาขา 

- ภาคเอกชนไทยมีองค์ความรู้และทักษะฝีมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดีและหลายหลาย 

- มีสื่อมวลชนสาขาต่างๆที่มีศักยภาพในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอมูลด้านวัฒนธรรม 

จุดอ่อน (Weakness) 
- มีนโยบายแต่ขาดแผนการด้าเนินงานที่เป็น

รูปธรรม 
- บุคลากรด้านวัฒนธรรม (เจ้าหน้าที่ ศิลปิน) 

ขาดทักษะในการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ 
- ขาดหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบต่อ

การส่งเสริมงานด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ในเชิงพาณิชย์ 

- งานด้านศิลปะไม่ได้รับความนิยมและไม่ค่อยมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจในสายตาของคนไทยทั่วไป 

- ข้อจ้ากัดในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและการขยายตัว
ของสินค้าทางวัฒนธรรมของไทยในตลาด
อาเซียน 

โอกาส (Opportunity) 
- การเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนท้า

ให้งานด้านการสร้ างสรรค์วัฒนธรรมเชิ ง
พาณิชย์ได้รับความสนใจมากขึ้น 

-  จ้านวนผู้บริโภคและตลาดรองรับสินค้าทาง
วัฒนธรรมขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 

- เป็นโอกาสในการเผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของสินค้าทางวัฒนธรรม 

- การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือน

อุปสรรค (Threats) 
- มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวก้าหนดคุณค่า

ของวัฒนธรรมและเป็นตัวชี้วัดในการคัดสรร 
สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ด้ารงอยู่ต่อไป 

- การสร้างสรรค์งานทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ศิลปินรายย่อยจะถูกแทนที่ด้วยกลุ่มทุนและ
รูปแบบของวัฒนธรรมจะถูกก้าหนดด้วยกลไก
ทางการตลาด 

- สินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนจะ
เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าวัฒนธรรมของ



๔๐ 

บ้านในอาเซียนจะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆใน
การสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น 

ไทย 
- ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียนอาจ

สร้างความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์และการ
จดลิขสิทธิ์สินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซียน 

 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 โอกาส (Opportunity) 
- การเข้าสู่ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนท้าให้งาน
ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
เชิงพาณิชย์ได้รับความสนใจ
มากขึ้น  

- จ้านวนผู้บริโภคและตลาด
รองรับสินค้าทางวัฒนธรรม
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 

- เป็นโอกาสในการเผยแพร่
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของสินค้าทางวัฒนธรรม 

- การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
กับประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนจะช่วยให้เกิดแนวคิด
ใหม่ๆในการสร้างสรรค์สินค้า
ทางวัฒนธรรมให้มีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
- มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเป็น

ตัวก้าหนดคุณค่าของ
วัฒนธรรมและเป็นตัวชี้วัดใน
การคัดสรร สืบสาน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้ด้ารงอยู่
ต่อไป 

- การสร้างสรรค์งานวัฒนธรรม
ของกลุ่มศิลปินรายย่อยจะถูก
แทนที่ด้วยกลุ่มทุนและ
รูปแบบของวัฒนธรรมจะถูก
ก้าหนดด้วยกลไกทาง
การตลาด 

- สินค้าทางวัฒนธรรมของ
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียนจะ
เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด
สินค้าทางวัฒนธรรมของไทย 

- ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม
ของอาเซียนอาจสร้างความ
ขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์
และการจดลิขสิทธิ์สินค้าทาง
วัฒนธรรมของประเทศใน
อาเซียน 

จุดแข็ง (Strength) 
- ไทยมีการสนับสนุนเชิง

นโยบายในการส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

- มีท้าเลที่ตั้งที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ในอาเซียนที่

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
การแลกเปลี่ยนสินค้าทาง
วัฒนธรรม 

- เผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
- ส่งเสริมให้ศิลปินท้างานใน

ด้านอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์มากข้ึน และให้
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิง



๔๑ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
เชื่อมต่อกับประเทศใน
อาเซียนได้เกือบทั้งภูมิภาค 
ซึ่งเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าและแลกเปลี่ยน
สินค้า ทางวัฒนธรรม  

- มีความพร้อมด้านบุคลากร
ทางศิลปวัฒนธรรม ต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และมรดกทางวัฒนธรรมโดด
เด่น 

- คนไทยมีบุคลิกที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยว ได้ชื่อว่าเป็น
ประเทศแห่งรอยยิ้ม ฯลฯ  

- มีวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่ด้าเนินธุรกิจด้าน
วัฒนธรรมหลายสาขา 

- ภาคเอกชนไทยมีองค์ความรู้ 
และทักษะฝีมือด้านศิลป- 
วัฒนธรรม ที่ดีและหลาย
หลาย 

- มีสื่อมวลชนสาขาต่างๆที่มี
ศักยภาพในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอมูล
ด้านวัฒนธรรม 

ไทยสู่อาเซียนและท้าให้สินค้า
วัฒนธรรมเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 

พาณิชย์ 
- สนับสนุนในเรื่องการสร้าง 

แบรนด์ การจดลิขสิทธิ์ การ
ส่งเสริมการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้กับสินค้า
เชิงวัฒนธรรม 

จุดอ่อน (Weakness) 
- มีนโยบายแต่ขาดแผนการ

ด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
- บุคลากรด้านวัฒนธรรม เช่น 

เจ้าหน้าที่ ศิลปิน ขาดทักษะ 
ในการจัดการวัฒนธรรมเชิง
พาณิชย์ 

- ขาดหน่วยงานหลักในการ
ดูแลรับผิดชอบต่อการ
ส่งเสริมงานด้านการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในเชิง

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
- สร้างกลไกในการส่งเสริม

ความนิยมในสินค้าวัฒนธรรม
ของไทยให้กับตลาด
ภายในประเทศ 

- ผลักดันให้เกิดหน่วยงานหลัก
ในการดูแลจัดการเรื่อง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้าน
วัฒนธรรม อาจเป็นการ
ท้างานเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
- พยายามสร้างสมดุลระหว่าง

การพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิง
พาณิชย์กับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มศิลปินและ
ผู้ประกอบการสินค้าทาง
วัฒนธรรม และเพ่ิมช่องทาง
ในการเผยแพร่สินค้าด้วย



๔๒ 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
พาณิชย์ 

- งานด้านศิลปะไม่ได้รับความ
นิยมและไม่ค่อยมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในสายตาของคน
ไทยทั่วไป 

- ข้อจ้ากัดในการใช้ภาษา 
ต่างประเทศ (อังกฤษ) เป็น
อุปสรรคต่อการแข่งขันและ
การขยายตัวของสินค้าทาง
วัฒนธรรมของไทยในตลาด
อาเซียน 

กระทรวงต่างๆ  
 

ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือน
บ้านในอาเซียน 

 
๓.๔.๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

๑) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
แลกเปลี่ยนสินค้าทางวัฒนธรรมของอาเซียน 

๒) เผยแพร่สินค้าทางวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน และท้าให้สินค้า
วัฒนธรรมของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

๓) ส่งเสริมให้ศิลปินท้างานในด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 
และให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์กับผู้ท้างานด้านวัฒนธรรม 

๔) สนับสนุนในเรื่องการสร้างตราสินค้า (Branding) การจดลิขสิทธิ์ 
การส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าเชิงวัฒนธรรมของไทย 

๕) สร้างกลไกในการส่งเสริมความนิยมในสินค้าวัฒนธรรมของไทย
ให้กับตลาดภายในประเทศ 

๖) ผลักดันให้เกิดหน่วยงานหลักในการดูแลจัดการเรื่องอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม และควรเป็นการท้างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาค
ส่วนต่างๆ 

๗) พยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๘) ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มศิลปินและ
ผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม และเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่สินค้าด้วยภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในอาเซียน 

 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
ผู้ศึกษาขอน้าเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท้า

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ดังนี้ 

 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

บทบาทที่ส้าคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการคงไว้หรืออนุรักษ์ความเป็นไทยในกระแส
ภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัตน์ การคงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในอาเซียน หมายรวมถึงการผนวกรวม
หรือขยายพ้ืนที่ของวัฒนธรรมไทยในกระแสอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงกระแส
ความเปลี่ยนแปลงในอาเซียนแล้ว การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนจึงเป็นส่วนหนึ่งพลังขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมจึงจะต้องมีบทบาทในการน้าเสนอแนวทางให้
ภาครัฐและสังคมเล็งเห็นและเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว รวมถึงเสนอทิศทางการขับเคลื่อน
สังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อไป 

 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กระทรวงวัฒนธรรมควรจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่สามารถเชื่อมโยงและครอบคลุมการด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมใน
กรอบอาเซียนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม อันประกอบด้วย เครือข่ายบุคคล เครือข่ายองค์กร เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้สังคมไทยได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี และธ้ารง
ไว้ซึ่งประโยชน์ของชาติและภูมิภาค ทั้งนี้โดย (๑) ส่งเสริมให้วัฒนธรรมมีบทบาทในการเชื่อมโยง
ระหว่างประชาชนในอาเซียน (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (๓) ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยและอาเซียนเพ่ือสร้างส้านึกร่วมของ
การเป็นประชาคมอาเซียน และ (๔) สนับสนุนการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่
ครอบคลุมการด้าเนินงานของประเทศไทยตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม



๔๔ 

อาเซียน (ASCC Blueprint) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงของอาเซียน (Master Plan on ASEAN 
Connectivity) ดังนี้ 

๑) สร้างเสริมศักยภาพ (Capacity Building) 
สร้างเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้าน

วัฒนธรรม ผู้ผลิตงานด้านวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจในอัต
ลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน โดยการสร้างความตระหนักรู้และความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน และการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมถึง
สร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมอาเซียน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engaging) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน

วัฒนธรรมในการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และส่งเสริมการสืบสานอัตลักษณ์  
ท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในเวทีอาเซียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยมีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทส้าคัญในการสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนใน
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและชุมชนทางวัฒนธรรมเกิดความรู้สึก
ร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

๓) สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม (Cultural Networking) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายศิลปินและชุมชนวัฒนธรรมในทุกระดับ 

รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและการท้างานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ดูแล
งานด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถท้างานร่วมกันได้อย่าง
ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมเ พ่ือร่วมกัน
ส่งเสริมความตระหนักรู้และส้านึกร่วมแห่งการเป็นประชาคม และมีการบูรณาการการท้างานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 

๔) เชื่อมโยง (Connectivity) 
การสร้างความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ประชาชน ผ่านการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ และการตระหนักร่วมและ
ความเข้าใจต่อมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
เป็นการปลูกฝังการเป็นพลเมืองของอาเซียนซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยก้าหนดให้วัฒนธรรมมีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงประชาชนในอาเซียน
เข้าด้วยกัน มีความตระหนักรู้และส้านึกร่วมในความเป็นประชาคมอาเซียนและมีความคล้ายคลึงกัน
ทางด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงกันในอาเซียนด้วยการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะการท้างาน และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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๕) สร้างสรรค ์(Creativity) 
เน้นการต่อยอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งสมดุล
ระหว่างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของสินค้าทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าทางวัฒนธรรมของไทยในตลาดอาเซียน โดยประเทศไทยสามารถน้าเอาภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการรักษาคุณค่า
และอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๖) ประชาคมยั่งยืน (Community Sustainability) 
การสร้างความต่อเนื่องและสม่้าเสมอในการสนับสนุนและส่งเสริมงานทางด้าน

วัฒนธรรมของไทยให้เป็นกลไกส้าคัญในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศในอาเซียนให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก่อให้เกิดความร่วมมือในด้าน
สังคมและวัฒนธรรม อันจะน้าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และความยั่งยืนของประชาคม
อาเซียน โดยก้าหนดให้วัฒนธรรมเป็นกลไกส้าคัญในการสร้างความมั่นคงและความร่วมมือที่ยั่งยืนของ
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการท้างานอย่างมีดุลยภาพระหว่าง ๓ เสาหลักของอาเซียน และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long-Learning) ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน 

 
๔.๓ บทสรุป 

การศึกษาวิจัยนี้น้ามาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์และการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นฐานในการบ่งชี้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (strategic challenges) ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (strategic advantages) น้าไปสู่การก้าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่พร้อมส้าหรับการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป 
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