บทคัดย่ อ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มศิลปะร่ วมสมัยมีวตั ถุประสงค์หลัก ๒ ประการ
คื อ ๑) เพื*อศึ กษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข ้อมูล การจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ การส่ ง เสริ มงานศิ ลปวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยเพื*อเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและ ๒) กําหนดกรอบ ทิศทาง บทบาทและ
แนวทางการดําเนินงานศิลปะร่ วมสมัยในระยะ ๕ ปี
การศึ ก ษาใช้ว ิธี ก ารวิจ ยั ผสมผสาน ด้ว ยการวิจ ยั เชิ ง คุ ณ ภาพและการวิจ ยั เชิ ง ปริ ม าณ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม จากผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย คื อ ศิ ล ปิ น
นักวิชาการ ผูท้ าํ หน้าที*รับผิดชอบดูและหอศิลป์ ต่างๆ ผูท้ ี*อยูใ่ นอุตสาหกรรมด้านศิลปะ ใช้แบบสอบถามเพื*อ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ เรื* องความรู ้และการมีส่วนร่ วมเกี*ยวกับศิลปะร่ วมสมัยภาพลักษณ์
การส่ งเสริ มงานศิลปะร่ วมสมัยของ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย (สศร.) เพื*อนําข้อมูลมาประกอบการ
จัดทําข้อเสนอแนะร่ างแผนยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี<
๑. ความหมายและขอบข่ายงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การให้ ค วามหมายของศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมัย ตั<ง อยู่ บ นพื< น ฐานการ
มี องค์ประกอบสําคัญ ๗ ประการ คื อ ๑) ความเป็ นปั จจุ บนั ๒) การประยุก ต์/ผสมผสาน ๓) การพัฒนา/
พลวัตร ๔) รากเหง้าและการต่อยอด ๕) การเชื*อมโยง ๖) เครื* องมือ และ ๗) เทคโนโลยี โดยพบว่า ศิลปะเป็ น
ส่ วนหนึ*งของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเป็ นส่ วนหนึ*งของศิลปะอย่างแยกออกไม่ได้ชดั เจน
๒. ความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี*ยวกับศิลปะร่ วมสมัยและการดําเนิ นงานส่ งเสริ มศิลปะ
ร่ วมสมัยของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย (สศร.)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี*ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยในประเทศไทยในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ความคิ ดเห็ นว่า งานศิ ลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยเป็ นสิ* งไม่แน่ นอนตายตัวอนาคต
ข้างหน้าอาจเกิดการปรับและเปลี*ยนแปลงต่อไปได้ในโดยมีค่าเฉลี*ยความคิดเห็นในระดับมากส่ วนใหญ่ไม่เคย
ได้ยิน/ ฟั ง/ อ่าน เรื* องราวเกี* ยวกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย(สศร.)ไม่เคยสื บค้นงานศิลปวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยรู ้จกั สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย (สศร.) จากรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมที*
จัดโดยสํา นักงานศิ ล ปวัฒนธรรมร่ วมสมัย (สศร.) ส่ วนกิ จกรรมที* เคยมี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคย
เข้า ร่ วมงาน คื อนิ ท รรศการแสดงผลงานต่ า งๆเพราะมี ค วามชอบส่ วนตัว มี ค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพการ
ดําเนินงานหรื อการให้บริ การของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย (สศร.) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ความรู ้สึก (ความพึงพอใจ) ต่อประโยชน์ดา้ นความรู ้ ที*ได้รับจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมอยู่ในระดับมาก มีความ
ความคาดหวังต่อสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย(สศร.) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคาดหวังให้
สํา นัก งานศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ วมสมัย (สศร.) เป็ นหน่ ว ยงานที* ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ล ปิ นผนึ ก กํา ลัง ทางปั ญญาเพื* อ
สร้างสรรค์ผลงานอยูใ่ นระดับมาก

๓. การส่ งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผลการศึกษา พบว่า หน่วยงานที*ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั<นเป็ นหน่วยงานระดับ
กระทรวงรับผิดชอบการออกนโยบาย และดําเนิ นงานตามนโยบายและสร้างกิ จกรรมที* ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ด ความรู ้
ความเข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ขี ดความสามารถ สถานการณ์ และการส่ ง เสริ ม งานที* รั บ ผิด ชอบของประเทศ
ซึ* งไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะงานวัฒนธรรมเท่านั<น แต่ยงั รวมงานอื* นเช่ น งานด้านข้อมูลข่าวสาร การท่องเที*ยว
การส่ งเสริ มเยาวชน กีฬา การสื* อสารไว้ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
แต่ละประเทศมุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์มาเป็ นส่ วนหนึ* งของการขับเคลื* อน
การผลิ ตและส่ งเสริ มงานศิ ล ปวัฒนธรรมพบว่า อุ ตสาหกรรมเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
มีด้วยกัน ๒๑ สาขาย่อย โดยประเทศสาธารณรั ฐฟิ ลิ ปปิ นส์ มีการแบ่งออกเป็ นสาขามากที* สุด ๑๘ สาขาย่อย
รองลงมาคือประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซี ยแบ่งเป็ น ๑๗ สาขาย่อย ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามมี
สาขาเด่นๆ ที*ได้รับการส่ งเสริ มอยู่ ๑-๓ ประเภท
เมื*อจําแนกตามกลุ่มสาขาย่อยที*มีประเทศต่างๆ ส่ งเสริ มมากที*สุด คือสาขาศิลปะการแสดง ที*พบว่ามี
การส่ ง เสริ ม ในทุ ก ประเทศ ยกเว้นไม่ พ บข้อ มู ล ในประเทศสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรม ด้านทัศนศิลป์ ด้านภาพยนตร์ และวิดีทศั น์ และด้านการออกแบบที*มีการส่ งเสริ มกันใน ๗ ประเทศ
และ อุ ตสาหกรรมด้า นการท่องเที* ย ว ดนตรี แฟชั*น การโฆษณา และซอฟต์แวร์ พบว่า มี ก ารส่ ง เสริ มอยู่ใ น
๖ ประเทศ และพบว่ามีประเทศประเทศสาธารณรัฐสิ งคโปร์ แห่ งเดี ยวที*ส่งเสริ มอุตสาหกรรมด้านพิพิธภัณฑ์
ห้องแสดง ห้องสมุด อุตสาหกรรมบริ การด้านสันทนาการมีประเทศมาเลเซี ยเท่านั<นที*ส่งเสริ ม และที*น่าสนใจ
คืออุตสาหกรรมด้านอาหารมีประเทศสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยและประเทศไทยเท่านั<นที*จดั ให้เป็ นอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที*ตอ้ งส่ งเสริ ม
๔. การวิเคราะห์ ศ กั ยภาพงานศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ วมสมัย ๙ สาขาในการเข้า สู่ ก ารเป็ นประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยด้วย BCG
Matrixโดยใช้ศึ ก ษาจากมิ ติส ถานการณ์ และความสนใจมี ส่ วนร่ วมและความสนใจของประชาชน และการ
สนับสนุ นจากภาครัฐและเอกชน พบว่า ว่าศักยภาพการแข่งขันของศิลปะแต่ละสาขาส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มเด็กมี
ปั ญหา (problem child) หรื อ เครื* องหมายคําถาม (question mark)มีสาขาภาพยนตร์ ที*ตกอยูใ่ นสถานการณ์ไม่ดี
ในตําแหน่งสุ นขั เฝ้ าบ้าน(dog)ส่ วนสถาปั ตยกรรมเป็ นสาขาที*มีสถานภาพดีที*สุดอยูใ่ นกลุ่มดาว (star)
๕. การจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มศิลปะร่ วมสมัย
ข้อมู ลที* ไ ด้จากการศึ กษาวิเคราะห์ ท< งั หมดนํามาจัดทํา เป็ นร่ า งแผนยุทธศาสตร์ โดยกํา หนดให้มี
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ ที* ๑ พัฒนาและสร้ างขี ดความสามารถของศิ ล ปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ในประเทศไทย
โดยมีเป้ าหมายในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศบนฐานของศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย และผลักดันให้มีการ
เพิ*มสาขาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ ที* ๒ พัฒนาและสร้ า งขี ดความสามารถของศิ ลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยในประเทศไทย
โดยมี เป้ าหมายการพัฒนาผูส้ ร้ างสรรค์ง าน พัฒนาพื< นที* ก ารนําเสนองาน พัฒนาระบบข้อมูลสนับ สนุ นการ
ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย พัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กรและการพัฒนาเครื อข่าย และการพัฒนา
ผูเ้ สพผลงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย
ยุทธศาสตร์ ที* ๓ การสื* อสารในการสร้ างความมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มได้แก่
ประชาชน ศิลปิ น หน่วยงานองค์กร และชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที* ๔ เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างความร่ วมมือในการเข้าสู่ การเป็ นประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ยน โดยการสร้างประเทศไทยให้เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างความร่ วมมือในด้านภาพยนตร์ และมัณฑนศิลป์

Abstract
This Study intended to 1) analyze the status of contemporary arts to prepare for full collaboration
toward ASEANSocio-Cultural Community: ASCC) and 2) propose a five years strategic plan to determine
the direction, roles and guideline in promoting contemporary arts and culture. The study used mixed research
methods, qualitative and quantitative methodologies to gather data. In-depth interview and focus group
interview were used to collect data from all stakeholders of contemporary arts. Questionnaire was used to
study opinion of the publics concerning knowledge about contemporary arts and participation in any kind of
arts activates as well as perception and expectation on Office of Contemporary Art and Culture.
The findings were as follow:
1) The meaning and scope of contemporary art and culture.
The results showed that the definition of contemporary art and culture should be based on the 7
key elements: 1) the current/contemporary 2) application / combination 3) development / dynamics4)
historical roots and modification 5) the linkage 6) tools (instrumental) and 7) technology. It was found that art
is a part of the culture and vice versa which is obviously inseparable.
2) Public opinion about contemporary art and the promotion of contemporary arts.
In general, respondents had moderate knowledge about contemporary art and culture in the
country. In their views, contemporary art and culture is certainly not set in stone and subject possibly to adjust
and change. Most respondents have never heard or read stories about the Office of Contemporary Art and
Culture. The news about the Office was seen mostly through TV. Most of the respondents never attended in
art activities. For those who attended, most of them visited the exhibitions due to personal preferences.
Satisfaction towards the quality of operations or services of Office of Contemporary Art and Culture was at
the average level. The feeling (satisfaction) for the benefit of the knowledge gained from participating in was
at the very high level. There is an expectation at a high level that Office of Contemporary Art and Culture
should be an important organization to encourage artists to crate intellectual works.
3) Promotion of Contemporary Art and Culture in ASEAN.
The results showed that each country has organization to take responsibility of culture at a
ministerial level. However, the responsibility of these ministries was not limited to only culture but also
incorporates other responsibilities including information works, tourism, promoting youth and sports, as
well as communication.
It was found that each country focuses on the application of the concept of the creative economy
as part of a drive to produce and promote the arts and culture industry. In ASEAN countries, there are 21

branches of creative industries. The Republic of the Philippines divided creative industries into18 branches
followed by Republic of Indonesia which divided the country’s creative industries into 17 sub-branches.
In Cambodia, Laos and Vietnam, only 1-3 categories of creative industry were promoted.
The performing arts were promoted in almost all countries except in Republic of Vietnam.
The industries that were also well promoting in 7 countries were the visual arts, film and videotape whereas
designing, tourism, fashion, advertising, music and software were promoted in 6 countries. It was also found
that only Republic of Singapore promotes work in the area of gallery, museum and library; and only in
Malaysia that the recreation services industry has been promoted. Food industry was being promoted by the
Republic of Indonesia and Thailand.
4) The analysis of potentiality of contemporary arts and culture to prepare for entering ASEAN
Socio- Cultural Community.
Analysis of the competitiveness of the creative works of contemporary art and culture with BCG
Matrix using dimensional study of the situation and engagement (attention and interest) of the public and
support from the public and private sector was executed. The results revealed that 7 sub-groups of arts were in
the problem child or a question mark position. The film industry is in the poor group, the dog position. Only
architecture falls within the stars position.
5) The draft strategic plan to promote contemporary art.
All data obtained from these analyses were used in preparing strategic plan. Four strategic areas
were proposed.
Strategy 1: Develop and build competencies of Contemporary Art and Culture in Thailand.
The contemporary arts must be the mechanism to drive the nation’s economic growth. New sub-categories of
creative industries must be identified.
Strategy 2: Develop and build competencies of Contemporary Art and Culture in Thailand.
The goal is to develop competencies of the artists or creator of arts, art space to support art
presentations/activities, develop contemporary art information system to support the promotion of
contemporary art and culture, develop organizationmanagement and networking system and develop art
literacy of the publics.
Strategy 3: Establishing communicationlines/linkages to draw stakeholders’ engagement;
including the publics, artists, agencies/organizations, and communities.
Strategy 4: Leader in forging strategic partnerships with other countries in the process to become
member of the ASEANSocio-Cultural Community. Driving Thailand to become a leader in building
cooperation in the fields of film and decorative arts.

